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Welkom september  
De grote vakantie is voorbij, je merkt het aan de bedrijvigheid in Keyhof. 
Bijna alle collega’s zijn terug van een welverdiende vakantie, het leven 
gaat weer zijn gewone gangetje, de mailboxen puilen uit van de nieuwe 
berichten, de werkgroepen gaan opnieuw van start en ook voor de 
bewoners staat de activiteitenkalender vol met nieuwigheden. Benieuwd 
wat er allemaal te gebeuren staat? Lees dan zeker tot aan de laatste 
bladzijde, want daar vind je het overzicht van de maand. 
 
 

 
De fietsweek 
 
Fietsen? Het is de bewoners van Keyhof niet onbekend. Maar al fietsend 
buiten een tochtje maken, dat was al even geleden! Met die gedachte in 
ons achterhoofd gingen we aankloppen bij onze buren. Het resultaat? 
Een heuse fietsweek met 2 speciale fietsen in de hoofdrol! 
Van De Wingerd kregen we de duofiets een hele week te leen. Alle 
nieuwsgierigen kregen de kans om een ritje, kort of lang, mee te pikken. 
Wind in de haren, af en toe een spatje regen en tintelingen in de benen, 
het voelt toch goed om vrij door het Huldenbergse heuvellandschap te 
fietsen. Tijdens de tocht werden dan ook vele herinneringen opgehaald. 
Hoe was het vroeger om te fietsen en hoe ver moest er toen gereden 
worden? De verhalen kwamen spontaan in geuren en kleuren naar 
boven! 
Voor wie het zelf fietsen minder goed ligt of voor wie het allemaal wat 
moeilijker gaat, werd op dinsdag letterlijk en figuurlijk warm gemaakt voor 
een ritje met de riksja. Mits de nodige hittemaatregelen en dankzij de 
ervaren fietspiloot van Dijlehof konden heel wat bewoners genieten van 
een gezellige tocht langs velden en wegen. Waar het eerst wat onwennig 
was, werd gaandeweg plaats gemaakt voor een glimlach. Voor enkele 
avonturiers had de tocht heus wat langer mogen duren. 
Alle trappers en riksja-rijders waren laaiend enthousiast. Zeker voor 
herhaling vatbaar! Of misschien binnenkort een eigen Keyhof-fiets? 

 
Anke 
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Amelie en Caitlin, vrijwilligsters voor een week 
 
 
Amelie en Caitlin gingen in het zesde leerjaar met de klas voor de eerste 
keer op bezoek in een rusthuis. Ze babbelden er met de mensen, deden 
een dansje, … het was voor hen een positieve ervaring. Zo leuk dat ze 
besloten, als ze 15 zouden zijn, vrijwilligerswerk te gaan doen in een 
rusthuis. Deze zomer was het zover, ze zochten een rusthuis waar ze 
welkom waren en zo kwamen ze in Keyhof terecht. Ze maakten een 
afspraak, bespraken de voorwaarden, tekenden een vrijwilligerscontract, 
net zoals iedereen die zich als vrijwilliger engageert. 
Op 9 juli gingen ze voor het eerst van start. Na week vrijwilligsterwerk  
schreven ze het volgende: 
 
Deze zomer was het zover, ik zocht een rusthuis waar ik vrijwilligerswerk 
kon doen en zo kwam ik bij het Keyhof terecht. Ik deed dit samen met mijn 
vriendin Caitlin. Inge ving ons elke dag goed op en heeft ons goed op weg 
geholpen. Het personeel was heel vriendelijk en er was een hele leuke 
sfeer. De eerste dag hadden we bingo gespeeld, wat ik heel leuk vond om 
te doen. Ik vond het leuk dat de mensen er zo van konden genieten. De dag 
waarop de ijskar kwam, was een drukke dag. We brachten de mensen naar 
de cafetaria en hielpen hen om hun ijsje eten. Ik vond het heel leuk toen we 
gingen turnen en de mensen leken er ook veel plezier in te hebben. Af en 
toe ging ik eens met iemand wandelen en deden we een babbeltje, 
waardoor ik meer te weten kwam over hoe het vroeger was. Het was een 
hele leuke ervaring en ik ben blij dat ik dit heb mogen doen. 

Amelie 
 

Dank u wel om mij de kans te geven om in het Keyhof te mogen werken . Ik 
vond het een heel leuke ervaring. Er is een fijne sfeer tussen de 
werknemers en de bewoners. Ik voelde me er snel thuis en zou het zeker 
nog eens overdoen. 
Ook de activiteiten vond ik heel leuk en waren goed aangepast aan de 
bewoners zodat iedereen ervan kon genieten. Hopelijk vonden jullie het ook 
fijn en hebben we jullie kunnen helpen.  

Caitlin 
 

Ook wij vonden het bijzonder fijn om deze jonge, enthousiaste studenten 
voor een weekje te gast te hebben. We apprecieerden hun inzet en 
aanwezigheid. De verwondering en bewondering was groot toen bekend 
werd dat ze slechts 15 jaar waren en vrijwilligerswerk deden, gewoon 
omdat ze het leuk vonden.  
We wensen hen een fijn studiejaar toe en hopelijk tot later. 
 
 
 

 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.keyhof.be 

of onze facebookpagina 

 
Ik voelde me snel 

thuis in Keyhof, het 
was een leuke 

ervaring 

http://www.keyhof.be/
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In gewone kledij 
komen werken, 

voelt alsof ik thuis 
bezig ben. 

Werkkledij, ja of nee? 
 
“In Keyhof werken we volgens de principes van kleinschalig 
genormaliseerd wonen. Eén van de aspecten die we heel belangrijk 
vinden, is “Huiselijkheid en een gezellige woonomgeving creëren”. We 
willen dat bewoners zich thuis voelen in Keyhof en dat er een warme  
relatie is tussen bewoner en medewerker. Dat medewerkers de keuze 
hebben om, al dan niet werkkledij te dragen tijdens de werkuren, leunt 
hierbij aan. Sonja, zorgkundige op Hebron, vertelt hoe zij het werken 
zonder uniform ervaart.”  
 
De warmte van deze zomer heeft, wat Sonja betreft, in ieder geval een 
positief effect gehad. Ze overwoog voor het eerst om de werkkledij tijdens 
de warme zomerdagen achterwegen te laten en in haar gewone kledij te 
komen werken. Het mocht immers, Sarah was het komen zeggen. 
 
In het interview dat ik met haar had vertelde ze dat ze al snel de voordelen 
van werken in gewone kledij begon in te zien. Om te beginnen, en daar 
was het haar uiteraard om te doen, was het veel minder warm. Haar eigen 
kledij kon ze veel beter afstemmen op de weersituatie. Maar … nog nooit 
kreeg ze zoveel complimenten, haar kledij gaf aanleiding tot  gesprekken 
tussen haar en bewoners, bewoners en familie onderling. De bewoners, 
zowel vrouwen als mannen, moesten allemaal hun gedacht eens kunnen 
zeggen. Iedereen was van mening dat ze die werkkledij niet nodig had, ze 
is veel schoner zo en zo ziet ze er veel minder streng uit. Terwijl ze het 
zegt zie ik haar glunderen en zeg haar dat ook haar houding veranderd is. 
“Ja hoor”, antwoordt ze, “Sinds ik in mijn gewone kledij kom werken, voelt 
het alsof ik thuis bezig ben, ik voel me veel beter in mijn vel.” 
 
Op mijn vraag of ze overweegt om na de zomer haar werkkledij weer aan 
te trekken, zegt ze resoluut nee, of moet het soms? Het werkt veel 
comfortabeler zo, want ik kan me veel beter bewegen.  
En wat bij een ongelukje vraag ik haar? “Ja, dan trek ik voor een keertje 
werkkledij aan en was ik thuis mijn kleedje. Zo erg is dat toch allemaal 
niet, ’t zijn niet mijn mooiste jurken hoor.”  
 
Wat de schoenen betreft is ze duidelijk, voor de veiligheid moeten die aan 
de norm voldoen, dat ondervond ze toen ze met de tillift werkte. Gelukkig 
liep het goed af maar het deed haar wel besluiten om voor een 
comfortabele, gesloten schoen te kiezen. Mooi is belangrijk, maar 
veiligheid en comfort gaat boven alles. 
 

Interview: Sonja Callaerts 
Verslag: Inge 
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Seniorenvereniging Keyhof organiseert 
cursusdagen. 
 
Heeft u nog nooit gehoord over de seniorenvereniging Keyhof? 
Dat is niet zo verwonderlijk omdat we sinds de start, in het najaar van 2017, nog 
niet zo heel veel activiteiten hebben georganiseerd. Deze vereniging is een 
onderdeel van FedOs, de federatie onafhankelijke senioren, dezelfde organisatie 
met wie we samen de kunsttentoonstelling organiseren.  
 
Om deel te nemen aan onze activiteiten hoef je geen lid te zijn en dus ook geen 
lidgeld te betalen. We vinden het belangrijker om een ruimer publiek te bereiken. 
 
Om de organisatie draaiende te houden zijn we zoals steeds, op zoek naar 
vrijwilligers die hier en daar een handje willen helpen, al dan niet op regelmatige 
basis. Heb je een talent, of ken je zo iemand, wil je graag een vaardigheid delen 
met anderen, … aarzel dan niet om contact op te nemen met Inge. 
 
Voor het najaar organiseren we alvast 2 interessante cursussen nl.: 
 

 Cursus kersenpittenkussens: We naaien een binnenkussen, vullen 
het met  pitjes, breien of haken een mooi sloopje en hebben op het 
einde een uniek kussentje. Succes gegarandeerd! 

 Maandag 1,8 en 15 oktober  
 Uur: 13u30 tot 15u30 
 Cafetaria Keyhof, Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg 
 Vooraf inschrijven via mail animatie@keyhof.be of telefonisch 

016/47 98 19 
 Aantal inschrijvingen beperkt 
 Onkostenvergoeding 5 euro, ter plaatse te betalen 

 
 Cursus tablet: initiatie voor beginners of voor wie overweegt een 

tablet aan te kopen 
 Woensdag 14, 21 en 28 nov  
 Uur: 14u 
 Cafetaria Keyhof, Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg 
 Vooraf inschrijven via mail animatie@keyhof.be of telefonisch 

016/47 98 19 
 Aantal inschrijvingen beperkt 
 Gratis maar vooraf inschrijven verplicht 
 Tablet meebrengen is niet noodzakelijk 

 

Inschrijven bij Inge 
De Greef 

016/47 98 19 
 of 

animatie@keyhof.be 

mailto:animatie@keyhof.be
mailto:animatie@keyhof.be
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Ze vertrouwen echt op 

de Goddelijke 
Voorzienigheid en de 

gebeden van hun 
vrienden. 

Taxi-zusters op stap! 
 
In het WZC Keyhof wordt het een jaarlijkse gewoonte om de taxi-zusters in 
de bloemetjes te zetten.  
Elf zusters stapten het busje of de auto’s in op donderdag 2 augustus om 
naar “Radio Maria” in Egenhoven te rijden waar ze verwacht werden voor 
een rondleiding. 
 
Na een hartelijk onthaal, werden ze geleid naar de grote kapel van de 
gemeenschap “Moeder van de vrede”, die open staat voor iedereen. Een 
man die daar van in het begin werkt, stond ons te woord. We luisterden 
met bewondering naar zijn overtuiging waarmee hij in deze tijd de 
evangelische boodschap brengt. Hij en zijn medewerkers ervaren als zeer 
belangrijk: 

Het woord horen 
Het geloof voeden 

Samen bidden tot God 
Zijn nabijheid ervaren 

 
Zij stellen zich op als katholieke radio verbonden met de paus en de 
plaatselijke bisschoppen. Radio Maria mag rekenen op hun steun. 
Ze werken met meer dan 100 vrijwilligers, worden gesteund met giften, 
zodanig dat ze hun eigen grote kosten kunnen dekken en zelfs een nieuwe 
zender van Radio Maria in Kortemark kunnen helpen. Ze vertrouwen echt 
op de Goddelijke Voorzienigheid en de gebeden van hun vrienden. 
Radio Maria biedt een brede waaier aan religieuze, maatschappelijke en 
culturele vormingsprogramma’s, gevarieerde muzikale en ontspannende 
intermezzo’s, waar ook de luisteraars aan het woord komen. 
 
Even een kop koffie of frisdrank met koekjes als  korte pauze. 
Radio Maria is de katholieke stem voor ouderen en jongeren. Er zijn enorm 
veel zenders in de wereld. 
 
We werden uitgenodigd als zusters Annonciaden van Huldenberg om 
samen een wees gegroet te bidden als begin van het “uur van 
barmhartigheid” dat om 15u werd uitgezonden. 
We zijn vertrokken met een geschenkje van Radio Maria en tevredenheid 
over onze namiddag. 
De zusters Annonciaden van Huldenberg trakteerden met een frisdrank 
voor de terugkeer naar het woonzorgcentrum. 
 

Zr. Mit Vinkx 
 



h u i s s p r o k k e l s   P a g i n a  | 6 
 

 

  
 
 
  

Iedere stem telt! 
 
De verkiezingsstrijd is losgebarsten, overal zie je langs de openbare 
wegen pamfletten met daarop de kandidaten voor de verkiezingen. In 
de gemeenten gaan ze van deur tot deur om zichzelf en hun 
partijprogramma voor te stellen en te promoten.  
Sommige onder ons ontvingen reeds een oproepingsbrief om, als 
voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau, de verkiezingen in 
goede banen te leiden. 
 
Zondag op 18 oktober is het dan zo ver, dan mag iedereen ouder dan 
18 jaar gaan stemmen. Mag, zeer zeker, de tijd dat men ijverde voor 
het stemrecht voor zowel mannen als vrouwen is nog niet zo lang 
geleden. Pas in 1948 mochten vrouwen voor het eerst deelnemen aan 
alle verkiezingen, misschien kan je je dat nog wel herinneren. Ook 
mensen met dementie mogen stemmen wanneer ze duidelijk kunnen 
aangeven welke partij of persoon hun voorkeur heeft. In ieder 
stembureau is er één stemhokje voorzien voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 
 
Iedere stem telt en daarom willen we je graag helpen wanneer het niet 
zo evident meer is om te gaan stemmen. We vinden dat iedereen 
recht heeft om zijn voorkeur uit te drukken en daarom ondernemen we 
een aantal acties. 
Zo kan je op dinsdag 25 september oefenen om geldig te stemmen. 
Van 10u tot 12u installeren we in de cafetaria een demo stemhokje, 
kom gerust eens langs. Bovendien voorzien we, in de mate van het 
mogelijke, vervoer naar het stemlokaal van de gemeente Huldenberg. 
Wens je van deze gratis dienstverlening gebruik te maken, neem dan 
tijdig contact op met Inge zodat je zeker bent van een ritje naar het 
stembureau.  
Blijft het toch een moeilijke klus, dan kan je beslissen om te stemmen 
met volmacht. Je geeft volmacht aan de persoon waarvan je zeker 
weet dat die je politieke voorkeur zal respecteren. Een formulier om 
volmacht te verlenen kan je bekomen aan het onthaal. 
Bewoners die niet meer in staat zijn om een stem uit te brengen, 
hebben een medisch attest nodig om niet te verzaken aan de 
stemplicht. 
 
Maak er een leuke dag van, een dag van ontmoeting en … dat de 
beste moge winnen! 

Voor vragen, 
bemerkingen of 

suggesties kan je 
terecht bij Inge of via 
mail op het volgende 

adres 
animatie@keyhof.be. 

mailto:animatie@keyhof.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeh_qswq7dAhUN1xoKHdSPBhgQjRx6BAgBEAU&url=https://yoo.rs/tag/Verkiezingen 2017&psig=AOvVaw1YKZxdYHXUUHqh-Qz5faHr&ust=1536602952651316
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Zin in een nieuwe uitdaging?  
Wil je een wereld van verschil betekenen voor anderen? Ga voor vrijwilligerswerk. 
Keyhof heeft een  ruim aanbod aan vrijwilligerswerk. Er is voor elk wat wils.  
Aarzel niet en maak een afspraak met Inge De Greef voor een verkennend gesprek. 
Telefonisch 016/47 98 19 of per mail animatie@keyhof.be  
 
 
 
 
 
 

mailto:animatie@keyhof.be
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Datum  uur Activiteit  Plaats 

15/9    

16/9 14u-16u30 Cafetaria met Liliane Cafetaria  

17/9 10u 
11u15 
14u 

Turnen met kinesist  
Gebedsdienst  

Schoenenverkoop Kompas Shoes 

Cafeteria  
Kapel  

Cafeteria  

18/9 14u 
14u30-15u 

Creaclub met Gabriële 
Ijskar  

Cafetaria  

19/9 14u Gebruikersraad  Cafeteria  

20/9  Feest van de jubilarisen (zusters)  

21/9 14u15 Kapelviering  Cafeteria  

22/9    

23/9 14u-16u30 Cafetaria met Liliane Cafetaria  

24/9 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

25/9 10-12u 
14u 

14u30-15u 

Demo stemhokje 
Creaclub met Gabriële  

Ijskar  

Cafeteria  
Cafeteria  

26/9    

27/9 10u 
14u30 

Turnen met kinesist  
We vieren de jarigen van de maand (traktatie) 

Cafetaria  
Cafetaria  

28/9 14u film Cafeteria  

29/9    

30/9 14u-16u30 Cafetaria met Liliane Cafetaria  

1/10 10u 
11u15 
14u 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cursus kersenpittenkusssen (met inschrijving) 

Cafetaria 
Kapel  

Cafetaria  

2/10 9u30- 11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
 Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria  

3/10    

4/10 14u30 Modeshow Sels Cafeteria  

5/10 14u Keyhofse meezingers Cafeteria  

6/10    

7/10 14u-16u30 Cafetaria met Liliane Cafetaria  

8/10 10u 
11u15 
14u 

Turnen met kinesist  
Gebedsdienst  

Cursus kersenpittenkussens (vervolg) 

Cafeteria  
Kapel  

Cafeteria  

9/10 9u30- 11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
 Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria  

10/10    

11/10 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

12/10    

13/10    

14/10 14u-16u30 Cafetaria met Liliane Cafetaria  
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Indien er een activiteit in de cafetaria doorgaat waaraan je niet wenst deel te nemen dan kan je in de spreekruimte terecht. 
Een drankje kan je vragen aan de onhaalmedewerker. 


