
 

 

woensdag 27 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 bewondert 
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! 

 

Infokanaal en “Muziek op vraag” 

Het infokanaal van Keyhof wordt weer gebruikt, niet alleen om mededelingen en info te 
delen, maar eveneens voor leuke of leerrijke uitzendingen. Sinds vorige week voorzien we, 
zowel in de voor- als in de namiddag, leuke films, concerten, … op het infokanaal. Tips zijn 
altijd welkom! We vertoonden een cabaretvoorstelling van Paul Van Vliet, een documentaire 
over een dienst palliatieve zorg en een film over Anne Frank. 

Vanaf 18 mei starten we met een nieuw programma: “Muziek op vraag.”  Familieleden, maar 
ook bewoners, kunnen vanaf volgende week een liedje aanvragen voor een (mede)bewoner 
en er een leuke boodschap bijzetten. We verzamelen alles en op basis van deze 
boodschappen en aangevraagde muziek maken we een gloednieuwe muziekuitzending op 
het infokanaal. Hou er wel rekening mee dat de boodschap door iedereen gezien kan 
worden.  

Concreet: 

 Stuur de aanvraag naar inge.degreef@keyhof.be 
 Vermeld in je boodschap voor wie ze bedoeld is en van wie het komt. 
 Stuur je favoriete lied door, eventueel ook een tweede. 

Laat gerust van je horen, de bewoners zullen het fijn vinden! 

 

Bezoekregeling 
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Verder bekijken we deze week de mogelijkheden om de bezoekregeling uit te werken. Meer nieuws 
krijgen jullie hier ten laatste morgen over! 

 

Fijne attenties 

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

   

Prachtig, kleurrijk en heerlijk geurend! Wat een plezier om dit te mogen ontvangen! 

 

De bewoners en de collega’s werden ook verwend met een heerlijke kersentaart! Smullen maar!  

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! 

 

 

Dinsdag 5 mei 2020 



 

 

We mochten een overheerlijke reep witte chocolade in ontvangst nemen voor alle collega’s! Met dank 
aan JAVA en Nestlé! Op de begeleidende brief stond het volgende te lezen: ‘Aan jullie allen die met 
veel moed, vastberadenheid en onbaatzuchtigheid in de frontlinie staan en op een geweldige manier 
bijdragen aan het behoud van de gezondheid van de patiënten… een eenvoudig woord: DANK U. Alle 
medewerkers van Nestlé in België staan aan jullie zijde en willen graag hun steun betuigen door jullie 
deze producten te schenken. Wij hopen dat ze de rustmomenten onder collega’s of familie aangenamer 
zullen maken. Nogmaals een welgemeende DANK U WEL AAN IEDEREEN voor jullie toewijding en 
moed.’  

Donderdag 7 mei 2020 

 

Alle collega’s mochten een herbruikbaar stoffen mondmasker ontvangen om hen te bedanken voor 
alle goede zorgen én veiligheid te garanderen buiten het werk. Indien gewenst kunnen de collega’s 
ook een ‘ear saver’ ontvangen om voor meer comfort te zorgen bij het dragen van een chirurgisch 
mondmasker! Dit zorgt immers voor een betere aansluiting van het masker en minder druk achter de 
oren.  

 

 

Vrijdag 8 mei 2020 



 

 

We werden ook enorm verwend door ‘The Drinks’ en mochten aan alle collega’s een lekkere fles cava 
schenken! Fruitig en fris, heerlijk genieten! Ook de bewoners konden genieten van een heerlijk drankje 
met de vijfde editie van het Café aan huis! Santé: op een goede gezondheid! 

Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2020 

 

Dit weekend is moederdag ook zeker niet ongemerkt voorbij gegaan! De bewoners werden letterlijk 
en figuurlijk in de bloemetjes gezet!  

 



 

 

Graag willen we jullie ook allemaal nogmaals hartelijk bedanken om massaal het facebookbericht van 
de babbelbox te liken: we haalden 328 likes! We zijn dan wel niet geselecteerd, maar voelen ons enorm 
gesteund!  We vinden zeker een manier om familie en bewoners opnieuw samen te brengen!  

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 


