
 

Dag allemaal,  

We deden 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 is elke week 
een groot succes waarvoor we je graag bedanken! Je mag dit nog steeds algemeen richten aan het 
woonzorgcentrum of aan een specifieke persoon: Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg.  

Iets afgeven aan de garagepoort van het woonzorgcentrum voor de bewoners en/ of de collega’s mag 
ook nog 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! Dit wordt niet 
langer 24uur in quarantaine geplaatst 

We hebben vanaf deze week ook een steuntafel (zie de foto hieronder) waar we alle attenties gericht 
aan collega’s met veel plezier hier in de kijker zetten! Hartelijk bedankt hiervoor! 

Het contact tussen de bewoners en de familie proberen we elke dag nog steeds zoveel mogelijk te 
stimuleren! Individuele zwaaimomenten kunnen altijd aan de balkons die uitkijken op de binnentuin. 
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!  Indien je een tablet op overschot zouden hebben die we 
tijdelijk mogen gebruiken voor een andere bewoner, mag je hem ook steeds brengen.  

Verder vragen we om filmpjes te sturen naar: info@keyhof.be met daarbij voor welke bewoner dit is. 
We hebben reeds enkele filmpjes mogen ontvangen en tonen dit steeds met veel plezier!  

Ook Skype is vanaf nu mogelijk! We vragen jullie om vooraf te bellen op 016 47 98 10 om concreet een 
datum en een uur af te spreken. We kijken er al naar uit! 

 

Enkele afbeeldingen van de hartverwarmende, lekkere en fleurige attenties die we de afgelopen week  
in ontvangst mochten nemen:  

mailto:info@keyhof.be


 

 

 

 

 

Zoals beloofd houden we jullie verder op de hoogte van het reilen en zeilen in Keyhof:  

Maandag 6 april 2020 



 

We werden vandaag enorm verwend door Leonidas! We kregen 3 grote dozen met pralines, allerlei 
soorten in KEY-lekkere witte chocolade: manon, manon café en paaseitjes! Samen met een positieve 
boodschap bracht dit heel wat vreugde én lekkers: ‘Morgen is een verrassing, vandaag een cadeau. 
Het beste is altijd gaan met de flow. Want met een toekomst nog geheel onbekend, kun je maar beter 
genieten van DIT moment.’ 

 

Woensdag  8 april 2020 

Zoals we vorige week voorstelden zijn we vandaag gestart met het ‘Café aan huis’! Elkaar ontmoeten 
in de cafetaria zit er nu helaas niet in, maar bewoners konden toch genieten van een hapje en een 
drankje naar keuze! Een KEY-leuke traktatie die we met veel plezier wekelijks zullen herhalen! 

 

Donderdag 9 april 2020 

De bewoners werden in de watten gelegd en kregen een heerlijke gezichtsmassage! Wat een KEY-
fijne verwennerij! Enkele getuigenissen:  

‘Ik voel me er heel goed bij, het doet enorm deugd aan mijn kaakgewrichten: voor herhaling vatbaar! 
Dank u wel!’  



 

‘Ongetwijfeld een heerlijke schoonheidsmassage, maar het is meer dan dat: het is rustgevend en het 
brengt een diepgaande ontspanning teweeg! Bedankt!’  

‘De massage was heel goed en voor herhaling vatbaar!’  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 april 2020 

Onze bewoners werden letterlijk in de bloemetjes gezet! Met KEY-veel vreugde namen we deze in 
ontvangst! Met dank aan FERM en Bloemisterij Gebroeders Devos!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 12 april 2020 

We hebben de bewoners en collega’s een zalige Pasen gewenst met KEY-veel paaseitjes en KEY-lieve 
kaartjes! Met dank aan Leonidas, Olle Bolle, De Letterboom, Ganspoel en Heilig Hart Instituut 
Leuven!  



 

 

 

Er staat nog heel wat op de planning voor de komende dagen! Volgende week krijgen jullie opnieuw 
een overzicht!  Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Carvignese 
Sociale dienst – WZC Keyhof 
016 47 98 11 


