
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Elsdonck

Wi l r i j k

In residentie Elsdonck is het elke dag genieten. Als resident woont u in een ruim 
appartement binnen een luxueus en sfeervol complex. Een ruime waaier aan 
faciliteiten staan tot uw beschikking: verwarmd zwembad en fitnessruimte inclusief. 
U leeft zelfstandig, maar u geniet tegelijkertijd van de allerbeste dienstverlening op 
maat, op het vlak van zowel verzorging, veiligheid, ontspanning, gastronomie als 
verblijf. Wij bieden u de mogelijkheden, u maakt uw keuze.

Elsdonck
Klaproosstraat 78
2610 Wilrijk
tel. 03 820 17 40
elsdonck.admin@armonea.be
www.armonea.be/elsdonck



“

Praktisch
Faciliteiten
Bar 
Beveiliging
Fitness
Oproepsysteem 
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin met vijver
Wifi hotspot
Zwembad
Petanque
Salon
Bridgezaal
Ondergrondse parking 
en parking buiten

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Apotheker
Verpleging
Verzorging
Dokter aan huis

Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Eigen parking

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Apotheker en bakker 
aan huis
Klusjesdienst 
Manicure en pedicure 
Poetsdienst
Was-en strijkdienst 
Conciërge 
Misdienst
Nachtwacht 

Type woningen
Appartement met  1 of 2 
slaapkamers

Bereikbaarheid
In de onmiddellijke 
omgeving ligt het 
centrum van Wilrijk. De 
kerk, slager en andere 
winkels zijn dus vlakbij. 
De dichtstbijzijnde 
ziekenhuizen zijn Sint-
Augustinus, Middelheim 
en het UZ Antwerpen. 
Buslijn 22 (UZA Edegem 
– Wilrijk – Antwerpen 
Groenplaats) voert u op 
een kwartiertje naar het 
centrum van Antwerpen. 
De E19 en de A12 liggen 
op 3 minuutjes rijden.

Over Elsdonck 
Wie kiest voor residentie Elsdonck, kiest 
voor zelfstandig leven in een luxueuze 
omgeving in combinatie met dienstverlening 
op maat. U hebt uw eigen appartement, 
ingericht met uw meubilair én u hebt 
toegang tot de stijlvolle gedeelde ruimtes. 
In de bar kunt u genieten van een drankje in 
het decor van een Engelse club. 

Nood aan ontspanning? Zwemmen, 
fitnessen of concerten meepikken: het is 
slechts een greep uit ons activiteitenaanbod. 
Ons doel is om mensen zo veel mogelijk 
samen te brengen op gezellige momenten. 

Uw onafhankelijkheid op de eerste plaats 
Uw appartement is uw thuis. Daarom kunt 
u uw woning inrichten naar eigen smaak. Bij 
Elsdonck geniet u verder ook van à la carte 
traditionele hoteldiensten en kiest u uit 
een uitgebreid aanbod aan thuisleveringen 
(apotheek, bloemen, …) en diensten 
(verpleging, kinesitherapie, …). U wordt 
omringd door discrete, efficiënte attenties, 
het opvolgen van uw berichten, het onthaal 
van uw gasten of het invullen van lastige, 
administratieve formaliteiten. 

Veiligheid boven alles 
We waken dag en nacht over uw veiligheid 
en welzijn. Elk appartement staat in 
rechtstreeks contact met het onthaal, zowel 
telefonisch als via een noodoproepsysteem. 
Zo kunnen de nodige diensten heel snel 
bijstand verlenen. Onze conciërge woont in 
de residentie en is 7/7 en 24/24 aanwezig. 
Bovendien staat er een professioneel 
thuiszorgteam voor u klaar. Voelt u zich 
beter met een dagelijkse controle? Geen 
probleem, wij zetten u op de bellijst. 

De smaakpapillen prikkelen 
Speciale aandacht gaat naar de 
gastronomische keuken. De chef kookt 
met seizoensproducten en bereidt lichte 
gerechten. Ook een dieet stelt geen enkel 
probleem. De maaltijden kunnen zowel 
in uw appartement als in het restaurant 
opgediend worden, voor u en uw gasten. Is 
er een speciale gelegenheid? Dan zorgt ons 
keukenteam voor een heerlijk feestmaal of 
een barbecue.

> Meer informatie? www.armonea.be/elsdonck

Onze troeven
• Moderne en luxueuze complexen 
• Ruime appartementen en voldoende 

parkeergelegenheid
• Gastronomische keuken op hoogstaand 

niveau
• Alle luxefaciliteiten: inclusief zwembad 

en fitnessruimte 
• Veiligheid dag en nacht 

Wat Elsdonck 
natuurlijk meer dan 
aantrekkelijk maakt 
zijn de volledige 
hoteldiensten, 
zwembad inbegrepen; 
hier ben je werkelijk 
van elke zorg verlost.”
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