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Welkom december  
Het jaar zit er bijna op en de tijd van feesten komt eraan. We versieren de 
kerstboom, kopen cadeautjes, verzenden kaartjes met mooie wensen, … 
kortom, een tijd van gezellig samen zijn maar ook een tijd van stilstaan, 
nadenken over jezelf en de toekomst. Misschien durf je de uitdaging wel aan 
en heb je een specifiek doel voor ogen. Het is immers de tijd van goede 
voornemens. 
Dat is nu precies wat de anonieme schrijver van het artikel hieronder deed, 
nadenken over hoe het vroeger was en het vergelijken met nu. Nadenken 
over de werkelijke betekenis van kerst.  
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

December 
Wintermaand, dure maand, feestmaand, 
Maand van geschenken geven aan elkaar. 
De sint is pas geweest en de kerstboom wordt al klaargezet. 
Gezelligheid wordt gecreëerd met versiering, lichtjes en kerstmuziek. 
En dan vieren we het nieuwe-jaar. 
Veel en lekker eten met een heerlijk flesje wijn en zoetigheid toe. 
Hoe was het vroeger zoveel jaren geleden? 
Als klein kind was het zo helemaal anders of niet? 
Wij zagen sinterklaas nooit met de boot aankomen in Antwerpen. 
Ons schoentje voor de sint werd pas gezet op de avond van 5 december. 
En in de vroege morgen was het broers en zussen wakker maken omdat we 
niet naar beneden durfden te gaan. En dan, vol blijheid uitkijken naar al die 
mooie dingen. Geen vier, vijf of zes speelgoedjes voor ieder kind. Neen, 
iedereen kreeg een speelgoed en enkele gezelschapsspelen voor allen. 
Voor iedereen waren er ieder jaar een paar nieuwe pantoffels bij, van die 
warme bruine met ruitjespatroon. We kregen steevast appelsienen en wat 
letterkoekjes. 
Oh wat waren we blij! We speelden allen samen met groot en klein. 
 
De kerstboom werd slechts enkele dagen voor kerstmis gezet en mooi 
versierd. Er lagen geen hopen pakjes onder, dat kenden we toen nog niet. In 
de kerstviering werd iedereen stil bij het horen van het lied: “stille nacht, 
heilige nacht” 
Eens thuis kregen we warme chocomelk en een koekje en daarna … was het 
bedtijd. 
Na het feestelijk middagmaal op kerstdag, zongen we met zijn allen 
kerstliederen. Kerstmis was een feest van samenhorigheid, er zijn voor 
elkaar. Met weinig woorden van onze ouders wisten we, vandaag vieren we 
de verjaardag van de kleine Jezus, kind van vrede voor iedereen. 
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Eén januari Nieuwjaarsdag, een speciale dag want vader en moeder 
zaten naast elkaar in de zetel en wij, de kinderen, moesten in een rij 
gaan staan van klein naar groot. Met 12 waren we, een lange rij. Eén 
voor één lazen we onze nieuwjaarsbrief voor, dan gaven we een kus 
en kregen we een centje. Zo doodgewoon eenvoudig gebaar, maar het 
gevoel van samenzijn was intens. 
 
Decembermaand anno 2018 
Staan we vandaag nog even stil bij de betekenis van kerstmis? 
De pakjes, de uitbundigheid en de grootsheid van vandaag, het hoort 
er nu allemaal bij. Zelf hou ik het graag bij de basisgedachte en 
daarom wens ik ieder van jullie het gevoel van samenhorigheid en de 
blijheid zoals een kind het ervaart. 
Een zalige kerstperiode en veel deugddoende dagen in het nieuwe 
jaar. 

 
Een droom die waarheid werd 
 
Ik had het zo graag nog eens gedaan, een uitstapje met het openbaar 
vervoer. Niet zo moeilijk denkt u vast, maar het is niet zo evident als 
het lijkt. Mijn fysieke omstandigheden in acht genomen, neem het van 
me aan, het is niet eenvoudig.  
Na lang nadenken vond ik toch een oplossing. Ik dacht, waarom zou ik 
dat niet aan een vrijwilligster vragen, misschien wil ze me wel 
vergezellen. Toegegeven dat stukje van de opdracht viel best mee! Els 
wou graag mee op avontuur.  
Mits het maken van enkel praktische afspraken konden we op stap. 
Ons avontuur was goed voorbereid en het aangename zomerweer 
kregen we die dag cadeau.  
Op vrijdag 12 oktober gingen we op weg met als doel, een kennis te 
bezoeken in het woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden. We stapten 
van de ene bus op de andere en kwamen omstreeks 13u30 aan op 
onze bestemming. 
Op een bankje in het park rustten we uit en genieten we van het mooie 
weer. Het was er zo zalig dat we besloten om daar te picknicken. Een 
of het smaakte …! 
In het woonzorgcentrum aangekomen, melden we ons aan als 
bezoeker en horen we dat er een zangnamiddag doorgaat. Was dat 
een meevaller zeg! Het ging er gezellig aan toe, de liedtekst verscheen 
op een groot scherm en de animatoren bespeelden een 
muziekinstrument. Fenomenaal!  
Na afloop werd er nog wat bijgepraat en voor we het wisten was het 
hoogtijd om huiswaarts te keren. 
Amai zeg,  was dat een vermoeiende dag! Of we spijt hebben? Wat 
had je gedacht! We hebben ontzettend genoten, van mekaars 
gezelschap en van de trip. Met ons bezoekje hebben we een aantal 
mensen blij gemaakt. Meer moet dat niet zijn. 
 

Els en Mien 
 
 
 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.keyhof.be 

of onze facebookpagina 

http://www.keyhof.be/
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Dank voor zoveel, 
maar vooral voor 
deze warme 

ontmoeting 

Bezoek aan het kerkhof van de zusters 
 
DANK JE WEL… 
Op 15 en 16 november hebben we samen een bezoek gebracht aan 
het kerkhof van de zusters Annonciaden van Huldenberg. De zon en de 
prachtige herfstblaren gaven het mooie kerkhof nog meer kleur. 
Enkele reacties van de bezoekers: 
Dank, voor de mooie herinneringen … 
Dank, voor de vele overleden zusters. We waren ze bijna vergeten 
maar met het lezen van hun namen hebben we ze weer tot leven 
gewekt …. 
Dank, dat we dit nog mogen beleven met onze ogen open… 
Dank, voor de zon en de herfst die dit bezoek zo betoverend mooi 
maken. Het is zo’n schoon kerkhof. 
Dank, voor de onverwachte ontmoeting met lieve mensen. 
Dank, voor het gebed, de intense stilte, …  
Dank aan allen die deze warme ontmoeting mogelijk hebben gemaakt. 
 

Lieve Van Hilst 
Leefgroep assistente 

 
 
Goele Haesendonck 
 
Jullie hebben me vast gezien, in de gang op weg naar de kleedruimte, 
onderweg naar het kapsalon om een bewoner weg te brengen of 
misschien, in woning 1 of 2 op Hebron, want daar heb ik mijn 
werkplekje. 
Voor ik in Keyhof begon, werkte ik in de buitenschoolse kinderopvang 
maar ik heb ook nog als onthaalouder gewerkt. Na een poosje vond ik 
dat het tijd om het over een ander boeg te gooien en voor een nieuwe 
uitdaging te gaan. Nu doe ik aan werkpleklerenwerk, dit betekent dat 
werken en studeren hand in hand gaan. Het is een hele uitdaging, 
werken, studeren en moeder zijn . Otis mijn zoontje, hij is ondertussen 
bijna zeven, is mijn oogappel. 
Veel tijd voor hobby’s heb ik  niet, maar als het kan lees ik graag een 
goede triller of een mooie roman. 
Ik hou van Nederland en ga er graag op vakantie. Dan doen we net 
zoals de rest van de Nederlanders, we trekken we er op uit  met de 
mobilhome of met de caravan. Onze vakanties staan steeds in het 
teken van Otis. Als hij zich amuseert ben ik gelukkig. 
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Initiatiecursus tablet in het WZC Keyhof 
Huldenberg 
 
Vijftien deelnemers staan klaar om de geheimen van ‘de tablet’ te 
ontcijferen. Lesgeefster van dienst is Lise, zij werkt voor de 
Federatie onafhankelijke senioren (FedOs). Zal het lukken om in 
drie sessies het werken met de tablet onder de knie te krijgen? 
 
Een aantal deelnemers hebben al wat ervaring met de tablet en 
voor anderen is het ‘echt de eerste keer’. Ondergetekende 
behoort tot die laatste categorie en is wel heel nieuwsgierig. Met 
klamme handen ontvang ik ‘een les-tablet’. De cursus gaat van 
start met: ‘hoe krijgen we dat ding opgestart?’ Al snel werd 
duidelijk dat het bedienen  van een tablet niet bestemd is voor 
klamme handen maar voor slimme vingers. Die vingers moeten 
kort of lang kunnen ‘tikken’ of met een zwierige zwaai kunnen 
vegen of ‘swipen’. Het is een hele kunst om op de juiste manier op 
de juiste knop te drukken om ‘iets’ te activeren. 
 
Gelukkig was er ook de pauze om ons ‘gedachten wat te 
verzetten’. Het was elke keer genieten van het artisanaal gebak 
van kokkin Monique en een kopje troost. 
 
En zo worden we verder wegwijs gemaakt in de wondere wereld 
van ‘de tablet’. Lise heeft wel wat geduld moeten hebben… Soms 
ging het mis, luisterde de knop niet naar mijn instructie en dan zat 
ik ineens ‘op-weet-ik-veel- welke pagina’!! 
Gelukkig was er dan ook ‘de redder in nood knop’. Deze centrale 
knop brengt je altijd terug naar het startscherm. Deze knop heb ik 
meermaals met liefde aangetikt als ik weer eens verdwaald was. 
 
Het was een mooie ervaring om met al wat rijpere deelnemers 
deze initiatielessen te mogen volgen. Ik weet nu wat de 
mogelijkheden zijn maar ook dat veel oefenen en proberen 
noodzakelijk zijn om het werken met de tablet ‘in de vingers te 
krijgen’. 
Zou er stiekem onder kerstboom een tablet-pakje liggen? 
 

Lieve Van Hilst 

 

We ontdekten de 
wondere wereld van 

de tablet en het 
belang van slimme 

vingers die tikken  
en vegen op de 

juiste wijze 
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        Charlotte, Ellen en Joke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Joka-kamp 
 

Eindelijk was vrijdagavond daar! Het Joka-kamp ging van 
start. 
Na het toekomen in Keyhof, nog snel de programmaatjes 
met kleurig strikje er omheen, rondbrengen op de 
verschillende woningen. Dat moest nog snel gebeuren want 
zaterdagochtend was er reeds een eerste contact met de 
bewoners gepland. Een spannend moment, een belevenis! 
Voor de speeddate was er een enthousiaste opkomst, dat 
vonden we ontzettend leuk. Daarna bakten we speculaas 
met Luc, dankzij hem kennen we nu een super lekker 
receptje. Tijdens de quiz op zondagochtend hebben we 
geleerd dat veel mensen de naam van het paard sinterklaas 
niet kenden (Slechtweervandaag) Het verbaasde ons want 
wij dachten dat het een eenvoudige vraag zou zijn. Tijdens 
de quiz zagen we de deelnemers genieten van elkaars 
gezelschap. Het weekend hebben we afgerond met een 
sinterklaasbingo voor de allerkleinsten en een 
sinterklaasfeest. We hopen dat jullie dit Joka- weekend net 
zo leuk vonden als wij en danken jullie voor het grote 
enthousiasme. 
Ook willen we Inge eens extra bedanken voor de 
fantastische ondersteuning tijdens het weekend! 
Vele groeten van Ellen, Joke en Charlotte 
 

Luc’s geheime recept 
 

Samen speculaas bakken … zo fijn! Gelukkig bereidde Luc 
vooraf een enorme portie deeg zodat we meteen aan de slag 
konden gaan. Eerst wat aarzeling, wie durfde het aan om als 
eerste te beginnen?  Eens op dreef kregen we er niet 
genoeg van. Sommige bewoners maakten eigen creaties en 
lieten de vormpjes aan de kant liggen. Luc bezweek onder 
de groepsdruk en gaf zijn geheime recept prijs. 
 
Het recept om speculaas te maken volgens de chef: 

 1 kg bloem 
 700g kandijsuiker 
 250 g goede boter 
 1 koffielepel bicarbonaat 
 4 eieren 
 2 koffielepels kaneel of speculaaskruiden 

Meng eerst de droge ingrediënten en voeg daarna de andere 
toe. Goed kneden en een nacht laten rusten in de frigo 
gewikkeld in plastiekfolie. 
 
Deeg uitrollen en vormpjes uitsteken. 
Bakken op 180° C gedurende 10 à 15 minuten. 
 
Succes en smakelijk! 
 

  

Luc en Joke 
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Speeddating in Keyhof 
Een eerste speeddate in Keyhof, super 
spannend! Wellicht hebben een aantal 
bewoners zich afgevraagd wat dat te 
betekenen had. Misschien verklaarde dat de  
enorme opkomst wel. Voor de aanwezigen 
werd het snel duidelijk wat de bedoeling was. 
Mekaar leren kennen in sneltreintempo. Er 
werden mooie verhalen verteld en de joka-
jongeren leerden de bewoners kennen en 
omgekeerd. Het was verrassend om te zien 
hoe bewoners door de gespreken ook mekaar 
beter leerden kennen. Het werd een zeer 
gezellige voormiddag. 

 
 
 
 
Bezoek van Sinterklaas 
Op zondag 2 december genoten we met zijn 
allen van een spetterend sinterklaasfeest. De 
Joka-meisjes, Charlotte, Joke en Ellen 
maakten er een superleuk feest van voor 
onze bewoners en voor de allerkleinsten. De 
kinderen, kleinkinderen van medewerkers en 
bewoners waren aanwezig op het feest. Wat 
is er  fijner dan het bezoek van kinderen. De 
kinderen genoten niet alleen van de komst 
van de sint maar ook van het snoepgoed en 
de leuke sinterklaasbingo. Een kinderfeest in 
een gemoedelijke sfeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een sinterklaasbingo, 
snoepgoed, het bezoek van 

de Sint en heel veel brave 
kindertjes, dat zijn onze 

ingrediënten voor een 
geslaagd feest.  
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Fototentoonstelling   
Vele nieuwsgierigen trotseerden de slechte weersomstandigheden om 
de opening van de fototentoonstelling op zondag 9 december mee te 
maken. Sommige bezoekers waren meteen overtuigd en kochten enkele 
prachtige foto’s.  
De tentoonstelling van Saïd Guenar en Bart Emonds is nog te 
bezichtigen tot eind februari.  
Inge kan je meer vertellen over de prijzen van de foto’s en de gegevens 
van de fotografen. Je kan haar ook contacteren als je graag zelf eens 
wil tentoonstellen of als je iemand kent die hiervoor belangstelling heeft. 
 
 

Wist je dat: 
 Gabriële de decoratie van de cafetaria en het onthaal deed? 

Dikke merci! 
 op 2de kerstdag een optreden gepland staat: “Kerst met André” 

Kom zeker luisteren! Afspraak om 14u30 in de grote zaal. 
 we wegens het succes van de cursus tablet, een initiatie 

Facebook overwegen? 
 de volgende kapelviering doorgaat op vrijdag 18 januari 
 de nieuwjaarsreceptie voor bewoners doorgaat op maandag 28 

januari om 14u30 in de cafetaria. Breng je iemand extra mee, geef 
dan vooraf een seintje aan het onthaal of bij Inge  

 je suggesties in verband met een artikel voor de huissprokkels of 
het activiteitenprogramma altijd welkom zijn bij Inge via het 
mailadres inge.degreef@keyhof.be Of weet je wat, loop gewoon 
eens langs!  
 

 
 

Inge geeft je graag 
meer info over de 

tentoonstelling 

  

 
 

mailto:inge.degreef@keyhof.be
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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. 

Datum  uur Activiteit  Plaats 

15/12    

16/12 14u-17u Cafetaria met vrijwilliger Cafeteria  

17/12 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

18/12 9u30- 11u 
14u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
Creaclub met Gabriële 

Cafetaria 
Cafetaria  

19/12    

20/12 10u 
14u30  

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans en Lydie: jarigen van de maand 

cafetaria 
cafetaria 

21/12 14u30 
15u 

Kapelviering 
Kerstfeest met live muziek  

Kapel 
Grote zaal 

22/12    

23/12 14u-17u Cafetaria met vrijwilliger Cafeteria  

24/12 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

25/12 10u30 Eucharistieviering:Kerstmis Grote zaal 

26/12 14u30 Kerst met André Grote zaal 

27/12 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

28/12    

29/12    

30/12 14u-17u Cafetaria met vrijwilliger Cafeteria  

31/12 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

1/1  Gelukkig Nieuwjaar  

2/1    

3/1 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

4/1    

5/1    

6/1 14u-17u Cafetaria met vrijwilliger Cafeteria  

7/1 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

8/1 9u30- 11u 
14u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
Creaclub met Gabriële 

Cafetaria 
Cafetaria  

9/1    

10/1 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

11/1 14u30 Keyhofse meezingers (Irma, Maria en Nadine) Cafetaria  

12/1    

13/1 14u-17u Cafetaria met vrijwilliger Cafeteria  

14/1    


