
Ploegdries

L o m m e l

Wonen in Ploegdries is synoniem voor zorgeloos genieten.  De residentie bevindt 
zich in een groene en rustige omgeving in het centrum van Lommel.  Zowel op het 
vlak van onthaal als van veiligheid, ontspanning en keuken scheert Ploegdries hoge 
toppen.  Dag op dag kunt u rekenen op de beste zorg van ons professioneel zorgteam.  
Maak gebruik van ons uitgebreide service pakket en geniet van wat Ploegdries 
allemaal te bieden heeft.

Ploegdries
Ploegdries 30
3920 Lommel
tel. 0800 93 430
ploegdries.admin@armonea.be
www.armonea.be/ploegdries

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Wat is het heerlijk
om weer actief van
het leven te kunnen
genieten.”
Christiana S., resident

Over Ploegdries
Een plek waar u zich thuis voelt en waar u 
rustig kan genieten van het leven... In het 
woonzorgcentrum Ploegdries beschikken 
we over ruime kamers die functioneel zijn 
ingedeeld en toegankelijk voor iedereen.
Iedere verdieping beschikt over een eigen 
woon- en eetkamer met terras. Er zijn 
overal gezellige zithoeken en er is een 
gezellige bar. Er zijn afdelingen voorzien 
voor bewoners met dementie waar er een 
dementievriendelijke omgeving wordt 
gecreëerd met voortdurend gespecialiseerd 
toezicht.

Ook de omgeving heeft heel wat moois 
te bieden. Ploegdries ligt in het kloppend 
hart van Lommel dicht bij mooie bosrijke 
gebieden. Onze deuren staan altijd open 
voor vrienden en familie op elk moment 
van de dag. Het zorgteam staat 24u op 
24u paraat en werkt met de modernste 
technieken, zoals een gedigitaliseerde 
zorgapplicatie en een geautomatiseerd 
medicatiesysteem.

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. 
Doordat we inspelen op uw individuele 
noden, wensen en gewoontes, krijgt u in 
Ploegdries altijd de zorg die bij u past. Ons 
zorgpersoneel geeft elke dag opnieuw het 
beste van zichzelf. Ook op de aangepaste 
afdeling voor personen met dementie 
creëert ons zorgpersoneel een warme thuis 
en staan we garant voor uitstekende zorg. 

Elke dag is belangrijk.
Sociaal contact is belangrijk bij ons! Elke dag 
bieden we culturele of ludieke activiteiten, 
zowel binnen als buiten. Lekkere en gezonde 
maaltijden worden zorgvuldig bereid door 
onze chef-kok. Ons ervaren zorgteam 
werkt met de modernste technieken, zoals 
een gedigitaliseerde zorgapplicatie en een 
geautomatiseerd medicatiesysteem.

Een plek waar het leven goed is.
In Ploegdries ben je thuis… Er bestaan bij 
ons geen vaste bezoekuren: iedereen is altijd 
welkom. U kunt uw gasten ontvangen in de 
brasserie, of in de salon.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Terras
Tv ruimte
Rokersruimte
Schoonheidssalon
Kapsalon
Kamers met eigen 
sanitair (douche) en tv
Armonea Kaffée 
Cafetaria
Speelhoek voor 
kleinkinderen
Rolstoeltoegankelijk

Zorgaanbod
Invalide
Semi-valide
Valide
Alzheimer
Parkinson
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Vlakbij stadscentrum 
Winkels, cafe’s, 
Restaurants in de buurt
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Poetsdienst
Kapper
Pedicure
Manicure
Klusjesdienst
Permanentie

Type woningen
Eénpersoonkamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Auto
Trein: station Lommel
Bus: 58-84-711-712-
713-307-180

> Meer informatie? www.armonea.be/ploegdries 

Onze troeven
• in het bruisend hart van Lommel
• dementievriendelijke afdelingen  

met terras
• moderne kamers  

met persoonlijke touch
• kapper, manicure, pedicure ter plaatse
• dagverse keuken met uitgebreid 

ontbijt- en avondbuffet
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