
Villa Marie-Louise

We m m e l

Wilt u zelfstandig wonen, maar toch kunnen rekenen op de juiste, professionele 
zorg? Dan kunt u in onze nieuwe assistentiewoningen terecht. De 30 comfortabel 
uitgeruste flats openden begin 2016 hun deuren onder de naam Villa Marie-Louise. 
Proef de dagverse maaltijden, breng een bezoek aan het kapsalon of houd uw 
conditie op peil in de fitnessruimte. De mogelijkheden zijn legio. Ook besteden we 
extra aandacht aan uw privacy en veiligheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft 
te maken.

Villa Marie-Louise 
Zijp 157
1780 Wemmel 
tel. 02 460 41 43 - 0472 64 17 53
hestia.admin@armonea.be
www.armonea.be/villamarielouise

ARMONEA ASSISTENTIEWONINGEN



“Door onze residentiële 
ligging baadt onze villa 
in een oase van rust”

Over Marie Louise
Wilt u zelfstandig wonen, maar toch 
kunnen rekenen op de juiste, professionele 
zorg? Dan kunt u in onze nieuwe 
assistentiewoningen terecht. De 30 
comfortabel uitgeruste flats openden begin 
2016 hun deuren onder de naam Villa 
Marie-Louise. Proef de dagverse maaltijden, 
breng een bezoek aan het kapsalon of houd 
uw conditie op peil in de fitnessruimte. De 
mogelijkheden zijn legio. Ook besteden we 
extra aandacht aan uw privacy en veiligheid, 
zodat u zich nergens zorgen over hoeft te 
maken.

Thuiskomen
We doen er alles aan om het u naar uw zin 
te maken. Familie en vrienden zijn op elk 
moment van de dag welkom en mogen ook 
hun trouwe viervoeters meebrengen. In de 
gebruikersraad vragen we onze residenten 
naar hun mening. Zo weten we uit eerste 
hand of ze tevreden zijn over de dagelijkse 
werking, en maken we Marie Louise tot een 
warme thuis.

Fijne sfeer
Naast een woonst en vrijblijvende 
zorg bieden we u een uitgebreid 
ontspanningsaanbod. In samenwerking met 
ons nabijgelegen woonzorgcentrum Hestia 
organiseren we regelmatig activiteiten en 
uitstappen. Onder meerdere zijn we trots op 
ons peter- meterschap van Nicole & Hugo!

Assistentiewoningen met eigen parking
Onze flats zijn uiterst geschikt voor 
mensen die nog zelfstandig kunnen wonen. 
Wij bieden diensten aan die u daarbij 
ondersteunen. U bepaalt zelf hoeveel u in 
het huishouden wil doen. U kan zelf koken 
of kiezen voor het restaurant van WZC 
Hestia. Onze woonassistent luistert graag 
naar uw vragen en wensen.

Praktisch

Faciliteiten
Café
Beveiliging
Oproepsysteem
Wifi hotspot
Salon

Zorgaanbod
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper aan huis
Manicure
Pedicure
Conciërge

Type woningen
Eenpersoonsflat
Tweepersoonsflat

Bereikbaarheid
Ziekenhuis UZ Jette in 
de omgeving
Bushalte met diverse 
verbindingen op slechts 
enkele meters. 
De kerk van Wemmel in 
de nabijheid.
Op 2 kilometer van de 
plantentuin van Meise

> Meer informatie? www.armonea.be/villamarielouise

Onze troeven
• Modern woonzorgcentrum Hestia 

geopend in 2013
•  Op wandelafstand van de plantentuin 

van Meise
•  Rustige, residentiële ligging
•  Huiselijke sfeer met ruime flats
•  Aangename tuin om in te vertoeven
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