
 

 

Dag allemaal,  

We deden vorige week een warme oproep en we vroegen aan iedereen om KEY-veel post op te sturen 
voor de bewoners en/ of  de collega’s: een kaartje, een leuk tekstje, een tekening, een foto,… Dit was 
een groot succes en we willen dit graag verder zetten! Je mag dit dus nog steeds algemeen richten aan 
het woonzorgcentrum of aan een specifieke persoon. Je mag dit verzenden naar Stroobantsstraat 75, 
3040 Huldenberg. 

Iets afgeven aan de inkomdeur van het woonzorgcentrum voor de bewoners en/ of de collega’s mag 
ook altijd: een bloemetje, iets lekker om te eten…  Dit kan in de week tussen 8uur30 en 19uur. In het 
weekend kan dit tussen 8uur30 en 17uur. We ontvangen en bezorgen dit graag! Zoals je weet wordt 
dit eerst 24 uur in quarantaine geplaatst alvorens dit af te geven. Gelieve hier rekening mee te houden 
wanneer je voedingswaren brengt!   

Ook het contact tussen de bewoners en de familie proberen we elke dag zoveel mogelijk te stimuleren! 
Het is een uitdaging om hier te zoeken naar alternatieven: individuele zwaaimomenten kunnen altijd 
en telefoontjes naar de woningen zijn ook steeds welkom! Indien je zelf een senioren GSM of tablet 
voor uw specifiek familielid zouden willen brengen naar het woonzorgcentrum, dan mag dit nog 
steeds!  Zo kunnen we in de toekomst misschien starten met skype of een ander 
communicatieplatform. Indien je een tablet op overschot zouden hebben die we tijdelijk mogen 
gebruiken voor een andere bewoner, mag je hem ook steeds brengen. 

Enkele afbeeldingen van de zaken die we in ontvangst mochten nemen:  

 

Zoals beloofd houden we jullie verder op de hoogte van alle attenties en initiatieven die de afgelopen 
week aan bod kwamen: 

Maandag 23 maart 2020 



 

De bewoners en de collega’s kregen KEY-lekkere snoepjes (harde en zachte) en enkele positieve 
boodschappen om de dagen op te fleuren: ‘Haal de ‘moet’ er uit en houd de ‘moed’ er in!’, ‘Trek 
vandaag iets positief aan, dat past altijd!’ en ‘Waar liefde de tafel dekt, smaakt eten het best!’.   

  

Woensdag 25 maart 2020 

De bewoners en de collega’s werden nogmaals in het zonnetje gezet en kregen een korte, maar KEY-
vrolijke boodschap: ‘Kleine dingen maken dagen fijn, een fluitend vogeltje, een straaltje zonneschijn, 
een glimlach op een tevreden gezicht of gewoon een kort gedicht!’ Verder vierden we vandaag ook 
‘Maria boodschap’ of ‘Aankondiging van de Heer’. Op deze dag herdenken we dat de engel Gabriël aan 
Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus (annonciatie).  

 

Vrijdag 27 maart 2020 

De bewoners en de collega’s namen deel aan onze alternatieve , maar KEY-leuke bingo! De bingo vond 
plaats met alle woningen. Hierbij bleven de bewoners op de woning of op de balkons. De nummers 
buiten werden afgeroepen en getoond. De competitie werd  aangewakkerd: woning tegen woning 
werd het spannende spel gespeeld… BINGO! Woning 4, 5 en 8 wonnen een KEY-lekkere prijs! 



 

 

Er staat nog heel wat op de planning voor de komende dagen, maar dit houden we nog even geheim! 
Volgende week krijgen jullie opnieuw een overzicht!  Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Carvignese 
Sociale dienst – WZC Keyhof 
016 47 98 11 


