
Berkenhof

A s s e b r o e k-B r u g ge

Wonen in Berkenhof is synoniem voor zorgeloos genieten. De residentie telt 
119 appartementen in een groene en rustige woonwijk dichtbij het centrum 
van Assebroek. Zowel op het vlak van onthaal als van veiligheid, ontspanning en 
restauratie scheert Berkenhof hoge toppen. Dag aan dag kunt u rekenen op de 
beste zorg van ons professionele zorgteam. Maak gebruik van ons uitgebreide 
servicepakket en geniet van wat Berkenhof allemaal te bieden heeft.

Berkenhof
Daverlostraat 170 
8310 Assebroek-Brugge
tel. 050 35 11 08
berkenhof.admin@armonea.be
www.armonea.be/berkenhof

ARMONEA ASSISTENTIEWONINGEN



“Ik voel me hier 
beschermd en tegelijk 
zo vrij als een vogel: 
niets moet, alles kan.”
Mevrouw Van Daele, resident

Over Berkenhof
Leven in residentie Berkenhof, dat is 
met volle teugen genieten van het 
leven. Een ontspannende wandeling in 
de groene tuin, een kop koffie met een 
gezellige babbel in ons ruime salon, een 
partijtje petanquen... alles kan, niets 
moet. In Berkenhof kunt u gebruikmaken 
van traditionele hoteldiensten, met 
daarbovenop de beste zorg van onze 
professionals. Onze zorgmensen 
waarborgen uw veiligheid, dag en nacht. 
Nood aan een warme babbel? Ook 
daarvoor bent u bij hen aan het juiste 
adres. 

Een thuis met zorg op maat
Zelfstandig wonen en toch 
ondersteuning op uw maat? In 
Berkenhof kan dat perfect! Ons 
team staat de klok rond paraat om u 
persoonsgerichte zorg te bieden. En 
dankzij het individuele oproepsysteem 
slaapt u op beide oren. Verder worden 
heel wat diensten aan huis geleverd. 
Zo hoeft u niet zelf om boodschappen, 
bijvoorbeeld, en de nagelstyliste komt 
langs voor uw manicure.  

Een gezellig onderonsje
In de residentie heerst een warme, 
familiale sfeer. Om de uitstekende 
band tussen het personeel en de 
medebewoners nog te versterken, 
organiseert Berkenhof geregeld 
leuke activiteiten. Scrabble, happy 
hour, voordrachten, een thé dansant: 
het is maar een greep uit ons ruime 
ontspanningsaanbod. Bovendien zijn 
familie en vrienden altijd welkom op 
deze sociale activiteiten. 

Smaakvol genieten
Ook al laten onze huisbereide maaltijden 
u vast watertanden, geef ons gerust 
uw voorkeur en suggesties door. Onze 
chefs verkiezen lichte bereidingen 
met seizoensproducten, maar ook een 
dieet stelt geen enkel probleem. Zowel 
ontbijt, lunch als diner worden in uw 
appartement opgediend. Verwacht 
u bezoek of plant u een speciale 
gelegenheid? Of wilt u gewoon gezellig 
koffie of thee drinken? Dan staat het 
salon altijd tot uw beschikking.

Praktisch

Faciliteiten
Beveiliging
Oproepsysteem
Salon
Individueel terras
Conciërge
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot

Zorgaanbod
Zelfstandig kinesist
Verpleging 
Verzorging 

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer 
nabij
Winkels en banken op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Poetsdienst
Wasserij voor bed- en 
badlinnen
Woonassistentie 
Maaltijden

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
AZ Sint-Lucas en  
AZ Sint-Jan nabij
De Marie-
Assumptakerk in de 
directe omgeving
Buslijn 1 op 400 meter 
van de residentie
Buslijn 2 naar het 
centrum van Brugge

> Meer informatie? www.armonea.be/berkenhof 

Onze troeven
•  Heerlijke maaltijden met aandacht 

voor persoonlijke voorkeur
• Gegarandeerde veiligheid, dankzij 

een professioneel zorgteam 
• Oog voor privacy 
• Uitgebreide hotelservices
• Familiale sfeer tussen bewoners en 

personeel 
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