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Voor meer informatie en foto’s:

www.wzcdamiaan.be

Voor een bezoek of vragen:

bel naar 016 55 05 97 of

mail naar dam.sleutelbloem@wzcdamiaan.be 

Pater Damiaanstraat 39 • 3120 Tremelo

T. 016 55 05 97

E. dam.sleutelbloem@wzcdamiaan.be 

Warme zorg in een comfortabele 
en veilige omgeving Dagverzorgingscentrum 

De Sleutelbloem

Tremelo
SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be



Een interessante oplossing
• Blijft u graag thuis wonen, maar is het moeilijk te 

organiseren om dagelijks iemand bij u te hebben 

voor verzorging of ondersteuning? Heeft uw 

mantelzorger de nood om het nu en dan wat 

rustiger aan te doen? Kan uw mantelzorger er niet 

iedere dag zijn?

• Dagverzorgingscentrum De Sleutelbloem biedt 

overdag opvang en verzorging aan senioren vanaf 

65 jaar en neemt zo tijdelijk de zorg over van 

mantelzorgers en/of andere hulpverleners die 

normaal thuis voor u zorgen. Bovendien kunt u bij 

ons terecht voor specifieke zorg- en dienstverlening 

die thuis niet kan worden aangeboden.

• Naast een ruim aanbod van lichaamsverzorging 

worden er activatie-, revalidatie- en ontspannings-  

activiteiten georganiseerd en maakt u gemakkelijk 

sociaal contact. Elke dag bereidt onze chef-kok 

lekkere verse maaltijden in eigen keuken. Daarbij 

wordt ook rekening gehouden met uw dieet.

De inrichting 
• De Sleutelbloem bestaat uit een aangepaste, gezellig 

aangeklede leefruimte waar u samen met andere 

gebruikers de dag doorbrengt. U eet samen en 

geniet samen van diverse ontspannende activiteiten. 

Bij mooi weer kunt u terecht op het gezellige terras 

van de Roserie.

• De knusse zithoek met aangepaste relaxzetels  

zorgt voor de nodige rust tijdens de dag. Er is ook 

een aparte rustruimte met elektrisch verstelbare 

bedden voorzien.

• De aangepaste badkamer met professioneel bad 

maakt het mogelijk om in alle comfort de gewenste 

hygiënische zorgen te verstrekken.

Dagprijs en 
openingsuren 
• De Sleutelbloem is alle weekdagen geopend van 

8.30 uur tot 17.00 uur. 

• Wenst u meer informatie over de dagprijs? Bel dan 

naar 016 55 05 97 of stuur een e-mail naar  

dam.sleutelbloem@wzcdamiaan.be  

• De dagprijs omvat: 

• de verzorging en het toezicht; 

• animatie ter plaatse; 

• het middagmaal; 

• een vieruurtje; 

• het benodigde incontinentiemateriaal; 

• een lunchpakket voor ’s avonds.

• De Sleutelbloem beschikt over een liftbus voor 

vervoer van en naar u thuis.


