
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale editie 

 

27 april 2020 

 

Minderbroedersstraat 9B 

3000 Leuven 

V.U. Rudi Logist 

 

Extern bezoek wordt mogelijk! 
 

We zijn er klaar voor! 

Om een extra extern contactmoment te organiseren tussen 

bewoner en familie.  

 

Dankzij onze terrassen aan de kant van de 

Minderbroedersstraat  en 2 babbelramen aan de tuinkant 

kunnen we veilige contacten realiseren tussen de bewoner 

en 1 familielid. 

 

We experimenteerden al met de koppels in huis en met de 

koppels waarvan 1 partner extern woont. 

 

En dat verliep prima. De komende weken breiden we de 

contactmomenten uit voor alle bewoners van WZC Dijlehof 

en de assistentiewoningen. 

Sophie Grobet, medewerkster van het 

dagverzorgingscentrum vertelt… 
Gezien de sluiting van het dagverzorgingscentrum werd al snel duidelijk dat ik, als 

verpleegkundige, de teams van het woonzorgcentrum zou ondersteunen, vooral op 

Neerdijle dan. 

Na 14 jaar uit de “echte zorg”, was dat voor mij wel een hele aanpassing: ik kwam op 

kousenvoeten naar de afdeling toe, maar dat viel dus heel goed mee en eigenlijk zag 

ik dit ook weer als een kans om bij te leren en die kans heb ik met beide handen 

gegrepen. Ik mag het team van Neerdijle en vooral ook coördinator Lies, dan ook zeer 

dankbaar zijn, dat ze mij met open armen ontvangen hebben en zo goed begeleid 

hebben die eerste dagen, om alle bewoners te leren kennen, om de zorg en de manier 

van werken onder de knie te krijgen.  

Het is voor mij een leuke opportuniteit om weer voeling te hebben met de 

verpleegkundige zorg op een afdeling van het woonzorgcentrum. Er is immers in die 14 

jaar tijd dan ook veel veranderd. Maar het geeft me ook “een boost”, je voelt je nuttig 

en ik ervaar veel werkplezier! 

Deze coronatijd hoeft dus niet alleen negatief te zijn: ik heb er alvast vele nieuwe, leuke 

collega’s bij gekregen en ik hoop mee, dat het dagcentrum toch weer snel mag 

opengaan binnenkort! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complimenten doen deugd 
 

  

 

 

 

 

Beste,  

Wij zijn ervan overtuigd 

dat jullie de juiste keuze 

zullen maken om onze 

dierbaren door deze 

moeilijke periode te 

begeleiden! Ik vertrouw 

op jullie expertise. Hoe 

hard het is ons Moeke 

even niet te mogen 

bezoeken, we weten 

dat ze bij jullie de beste 

zorgen krijgt! 

Dank voor alles,  
Greetje Vansteenbeeck 

Het doet deugd te zien 

hoeveel liefde en 

warmte er omgaat in 

Dijlehof. Daarvoor 

bedanken Pia en ik alle 

medewerkers.  

Peter "van Pia"   12 april 

 

Onverwachts bezoek 
Hilde Verhoeven, directie MFC Windekind, beschrijft het als volgt 

 

Van bij het begin van de Corona-crisis komen een tiental kinderen naar de opvang in de 

school. Tijdens de paasvakantie kwamen we op het idee om een bezoekje te brengen 

aan Dijlehof. Maar we wilden niet met lege handen aankomen. Dus begonnen we te 

knutselen.  

Vrijdag 17 april was het mooi weer en we gingen op wandel. In de prachtige tuin van 

Dijlehof hebben we onze cadeautjes op een bankje neergezet. Enkele bewoners 

zwaaiden naar ons. We vonden het heel fijn dat de bewoners blij waren om ons te zien. 

Als we terug écht contact mogen hebben met elkaar, komen we zeker nog eens terug! 

 

Groetjes  

van de Windekinderen! 

 

 

Beste, 

Wij zijn blij en opgelucht 

eens positief nieuws te 

horen vanuit een 

woonzorgcentrum! 

In de media horen en zien 

we alleen maar 

rampscenario’s. 

Proficiat aan allen die zich 

dagelijks inzetten in 

Dijlehof, een plek die ons 

nauw aan het hart ligt. 

Denise en Eddy Theys Jacobs, 

vrijwilligers in tijdelijke 

werkloosheid! 11 april 

 

Voor de veiligheid van alle 

bewoners lijkt het ons geen 

goed idee dat 1 van ons al  op 

bezoek zou komen. 

Ik weet niet wat jullie zelf gaan 

beslissen maar wij houden liever 

nog afstand en kiezen tot nader 

order voor de gesprekjes op 

afstand vanop het balkon. 

Ondertussen veel moed aan het 

hele team en nogmaals heel 

erg bedankt voor de goede 

zorgen. 

Annemie en Katrien 

 


