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Menukaart ‘Warme dagen’ voor woonzorgcentra 

De menukaart biedt een overzicht van de materialen waarmee je als woonzorgcentrum aan de slag 

kan naar je inwoners, bezoekers en personeelsleden toe.  

Bestel materiaal door het online bestelformulier in te vullen of stuur 

het formulier in bijlage ingevuld naar ons terug. 
 

Overzicht campagnematerialen 
 

Affiches 

De campagne ‘warme dagen, zorg dragen’ biedt een aantal verschillende affiches aan.  

Bestel de affiches gratis via het aanvraagformulier of download in de webwinkel.  

   Affiche algemene bevolking                          Affiche ouderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tTcuydUQjNFWElIVjIzUElPNzhXNTZPOTdTQ1RJNy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAQUUf_SL4MnRwgxBX-0igQW_wLPKmAmVwSCAyOTWY6WkeWg/viewform
http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen
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                                  Affiche        Affiche   

‘Veel zon? Denk ook aan oma Yvonne’   ‘Veel zon? Denk ook aan opa Leon’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder 

Informeer je inwoners en bezoekers met de 

folder ‘warme dagen, zorg dragen’.  

Met de folder kan je een kleurrijke waaier 

maken. Ideaal dus als creatieve activiteit in je 

woonzorgcentrum. 

 

 
 
Wil je warme dagen in de kijker zetten? Zet een aantal geknutselde windmolentjes in een 

strandemmertje met zand of een vaas en plaats op een centrale, zichtbare plek. Je kan ook kiezen 

om een combinatie te maken met grote speelgoedwindmolens, die nog meer in het zicht springen. 
 

Flyer 

Geef je voor het informeren van je inwoners, bezoekers of 

personeelsleden de voorkeur aan een informatieve flyer met de 

belangrijkste kernboodschappen? Bestel dan de flyer op A4 formaat. Op 

de achterzijde van de flyer staat een contact- en medicatieformulier. 

Daarop kan je de contactgegevens van de huisarts en een overzicht van 

de medicatie van de oudere noteren. 
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Drankkaart 

Zet je inwoners aan om voldoende water te drinken. Maak hiervoor gebruik van de drankkaart. De 

drankkaart bestaat in postkaartmodel of in scheurblok (100 drankkaarten per scheurblok)  

 

 

Voorbeeldberichten voor sociale media 

 

Draag de belangrijkste boodschappen van warme dagen uit via 

je sociale media kanalen. In de contentkalender voor sociale 

media vind je tal van inspiratie.  

Volg ook de campagne op www.facebook.be/warmedagen   

 

Digitale pancartes voor beeldschermen 

Heb je een digitaal scherm aan het onthaal? Laat dan tijdens warme dagen de digitale 

wachtzaalactie lopen op de schermen.   

       

 

http://www.facebook.be/warmedagen
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Publireportages 

Informeer je inwoners, bezoekers of personeelsleden via het lokaal 

infoblad of plaats een artikel op je website of in je digitale nieuwsbrief. 

Je hebt de keuze tussen een kort, middellang of lang artikel.  

 

 

 

Op zoek naar inspiratie 
Op zoek naar inspiratie om acties op te zetten in je woonzorgcentrum?  

Wil je een intern warmteplan opzetten? Ga aan de slag met het stappenplan  

Neem zeker ook een kijkje in het inspiratiedocument specifiek voor woonzorgcentra of surf naar 

www.warmedagen.be/ouderen  

 

 
  

https://www.warmedagen.be/sites/default/files/2022-01/WarmeDagen_Leidraad_woonzorgcentra_2021.pdf
https://www.warmedagen.be/sites/default/files/2022-01/WarmeDagen_inspiratiedocument_WZC_2021.pdf
http://www.warmedagen.be/ouderen
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Bestelformulier warme dagen voor woonzorgcentra 
 

 

Organisatie:………………………………………………………………………………………………….... 

Contactpersoon :……………………………………………………………………………………………... 

Adres :  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres : ………………………………………………………………………………………………….. 

Campagnematerialen ‘Warme dagen, zorg dragen’ 

Volgende materialen wens ik gratis te ontvangen: 

 Folder met waaier (aantal): … 

 Flyer voor ouderen (aantal): … 

 Drankkaart in postkaartformaat (aantal): … 

 Scheurblok met 100 drankkaarten (aantal): … 

 Affiche algemeen (aantal): … 

 Affiche ouderen (aantal): … 

 Affiche zorg voor buren (aantal): … 

 Affiche opa Leon (aantal):… 

 Affiche oma Yvonne (aantal): … 

 

Volgende materialen wens ik  gratis digitaal te ontvangen: 

 Digitale wachtzaalactie voor beeldschermen 

 Artikel voor website / infoblad 

 Facebookberichten 

 E-mailbanner 

 Stappenplan om een intern warmteplan op te maken 

 Inspiratiedocument voor acties in het woonzorgcentrum tijdens warme dagen 

 

Terug te sturen naar Logo Midden-West-Vlaanderen, Mandellaan 101, 8800 Roeselare ter 

attentie van Joke Delepierre of te mailen naar joke@logomiddenwvl.be 

 

 

mailto:joke@logomiddenwvl.be

