
Keymolen

L e n n i k

Sinds 2014 is Lennik, gelegen in het schilderachtige Pajottenland, een splinternieuw 
woonzorgcentrum rijker. In een rustige straat en midden in de natuur vinden 93 
mensen een warme thuis met uitstekende zorg- en dienstverlening op maat.
En sinds 2015 kunnen ook personen met dementie terecht in onze beschermde 
vleugel. Ons doel? Ervoor zorgen dat u zich hier helemaal op uw gemak voelt.

Keymolen
Karel Keymolenstraat 55
1750 Lennik
tel. 02 302 10 00
keymolen.admin@armonea.be
www.armonea.be/keymolen

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Hier kan je werkelijk 
zorgeloos genieten. Het 
eten is lekker, je kamer 
wordt regelmatig 
schoongemaakt en 
je kan rekenen op de 
beste zorg.”

Over Keymolen
In woonzorgcentrum Keymolen vindt u alles 
wat u nodig hebt om een nieuwe warme 
thuis te creëren. We verwelkomen u in een 
hypermoderne en luxueuze woonomgeving. 
Zo is onze bar ingericht met eigentijdse 
meubels en geschilderd in zachte tinten. 
Ook buitenshuis is het volop genieten. 
Vanuit ons smaakvolle terras kijkt u mijlenver 
uit over de glooiende weilanden van het 
Pajottenland. Beide zijn ideale plaatsen om 
familie te ontvangen of om nieuwe vrienden 
te maken. 

Genieten in alle luxe
We garanderen u niet alleen uitstekende 
zorg en diensten, maar ook zorgeloos 
genieten. En dat in alle comfort en luxe. 
Geef je voeten een verwenbeurt in onze 
speciale pedicurestoel of duik in een roman 
op ons zonovergoten terras. Daarnaast 
besteden we veel aandacht aan overheerlijke 
maaltijden en leuke activiteiten. 

We staan voor u klaar 
U krijgt de zorg die bij u past. We houden 
rekening met uw gewoontes en levensstijl. 
Bovendien staan we in voor uw veiligheid 
en welzijn. Zo staat een domotica- en 
registratiesysteem ons team bij om de beste 
ondersteuning te bieden. Bij ons kunt u ook 
rekenen op diensten als kamerschoonmaak, 
de ontvangst van uw bezoekers aan de 
receptie en administratieve ondersteuning. 

Beschermde thuis 
voor personen met dementie 
Woonzorgcentrum Keymolen heeft een 
beschermde afdeling waar mensen met 
dementie bijzondere omkadering krijgen. 
We maken hiervoor gebruik van Dementia 
Care Mapping, een wetenschappelijke 
observatiemethode om het welzijn van 
bewoners met dementie te verbeteren. We 
beschikken ook over een snoezelbadkamer 
met sfeervolle verlichting en rustige muziek 
op de achtergrond. Een extra ondersteuning 
waarmee ze helemaal tot rust komen.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Tv-ruimte
Rokersruimte
Kineruimte
Snoezelbadkamer 

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

Omgeving
Parking
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Poetsdienst  
Nachtwacht 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Bushalte ‘Sint-
Kwintens-Lennik 
Negenbunderstraat’ 
bevindt zich op 550 
meter. Vanaf deze halte 
brengen buslijnen 141 en 
142 u naar het centrum 
van Brussel. 
Op amper 10 kilometer 
ligt het Erasmus 
Ziekenhuis. 

> Meer informatie? www.armonea.be/keymolen

Onze troeven
• Modern, kleinschalig woonzorgcentrum 
• Ligging: prachtige groene omgeving en 

toch makkelijk bereikbaar 
• Beschermde afdeling voor bewoners 

met dementie 
• Uitstekende zorg- en dienstverlening
• Snoezelbadkamer
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