
 

 

dinsdag 5 mei 2020 

Warme oproep: KEY-veel attenties voor de bewoners en de collega’s 

Dag allemaal,  

We willen jullie bedanken dat jullie met zijn allen KEY-veel post opsturen voor de bewoners en/ of  de 
collega’s: een kaartje, een leuk tekstje, een tekening, een foto,… Dit was opnieuw deze week een groot 
succes! We nemen dit met veel plezier in ontvangst! 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 steeds: 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. 

De steuntafel van Keyhof (zie de foto hieronder) vol ‘kleine gelukskes’ wordt ook elke dag bewonderd 
door de bewoners en de collega’s! We mochten dit hartverwarmend plekje opnieuw aanvullen met 
allerlei KEY-leuke attenties! Alles wat hier staat werd gericht aan de collega’s ter bedanking en 
ontvingen we van vrienden, kennissen, familie, bewoners van de assistentiewoningen… Oprecht een 
DIKKE MERCI! We delen onze vreugde graag met iedereen en genieten van elk gebaar! 

 

 

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 zou 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 vorige week mogelijk! De eerste gesprekken vonden reeds plaats en waren 
geweldig! 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 alvast naar uit! 

Enkele afbeeldingen van de fleurige attenties die we in ontvangst mochten nemen:  
 

 

Heerlijk geurende meiklokjes voor de bewoners en een prachtig boeket roze bloemen met dankwoord 
voor de collega’s! Wat een plezier om dit te mogen ontvangen! 

 

Een fijne attentie voor de bewoners en de collega’s! Op de kaartjes stond het volgende te lezen: ‘We 
kunnen jullie niet genoeg danku zeggen! Laat ons hopen dat die nachtmerrie binnenkort zal voorbij zijn 
en dat we allemaal ons beetje zullen bijdragen om dit zo goed als mogelijk te stoppen!’ 

Zoals beloofd houden we jullie ook op de hoogte van het reilen en zeilen in Keyhof. Heel wat 
activiteiten vinden plaats op de woningen waarbij jullie hier individueel bericht van krijgen! Verder 
vinden er ook overkoepelend enkele activiteiten plaats, mits het respecteren van de maatregelen 
natuurlijk! Hieronder een overzicht van de afgelopen week! 

mailto:info@keyhof.be


 

Donderdag 23 april 2020 

Dit is niet echt een attentie voor bewoners en/ of collega’s, maar toch is dit zeker nog eens het 
vermelden waard! Zoals jullie reeds mee konden volgen op facebook en via mail werden alle collega’s 
donderdag getest voor COVID-19. We hebben inmiddels het KEY-goede nieuws reeds kunnen 
meedelen dat iedereen gezond en wel is! We blijven ons inzetten om dit gevaarlijk beestje zo lang 
mogelijk buiten WZC en AW Keyhof te houden: samen staan we sterk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 april 2020 

Vandaag vond opnieuw het derde café aan huis plaats! Bier met het perfecte laagje schuim? Geen 
probleem voor onze barvrouwen: ze zijn inmiddels echte professionals en schenken met veel plezier 
een glaasje uit! Een knabbeltje hoort hier natuurlijk ook bij en kan steeds verkregen worden. Wat een 
KEY-lekkere verwennerij!  



 

 

 

Maandag 27 april 2020 

Deze prachtige papieren kunstwerkjes werden bezorgd aan de collega’s als bedanking voor het werk 
dat we steeds met veel plezier doen in WZC Keyhof! Van een goede start gesproken: dit maakt een 
maandag KEY-leuk! Op de bloemetjes staat te lezen: ‘Laat ons als bloemen zijn voor elkaar: HOOP, 
LIEFDE, KLEUR, LICHT’.  

  

 

 

Dinsdag 28 april 2020 en woensdag 29 april 2020 



 

 

We kregen een gezonde vitamineboost en ontvingen 15 groenten-en fruitboxen! De bewoners kregen 
een KEY-lekkere fruitbox en de collega’s konden zelf hun pakket samenstellen. We konden kiezen uit 
KEY-lekkere wortelen, witloof, komkommers, rode bieten, sla, tomaten, aardappelen, ajuinen,  banen, 
perziken, mandarijnen, peer, etc. om onze smulpakketten samen te stellen! Met dank aan SAMMAN 
en Kadonation! Op de begeleidende brief stond te lezen:  

‘Voor jou! Van ons allemaal! Deze boostbox wordt je met veel liefde aangeboden via het nationaal 
groepscadeau op www.kadonation.com/boostbox. Daar vind je ook alle lieve boodschappen voor jou 
van de schenkers terug!’   

Neem dus gerust eens een kijkje op de website! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 30 april 2020 

http://www.kadonation.com/boostbox


 

 

De vierde editie van ons café aan huis is een feit! Nog steeds genieten de bewoners met volle teugen 
van een drankje en een hapje!  

  

Verder bracht familie ook heerlijke abrikozentaarten en aardbeitjes mee voor bij de koffie! De 
perfecte afsluiter van alweer een week vol KEY-leuke attenties! 

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 


