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Welkom juni  
Ondertussen zijn we slechts enkele weken verwijderd van de zomervakantie 
en dat merk je aan de natuur, het mooie weer, aan de studenten die ijverig 
studeren, de activiteiten her en der,… 
Overal heerst er bedrijvigheid en ook in Keyhof bruist het van het leven. In 
deze gloednieuwe editie vertellen we je er graag meer over. 
Veel leesplezier! 

Tentoonstelling in samenwerking met FedOs 
 
Van harte welkom op woensdag 13 juni om 14u op de officiële opening van 
de nieuwe kunsttentoonstelling in samenwerking met FedOs (federatie 
onafhankelijke senioren).  Volgende kunstenaars stellen tentoon: Ghislaine 
Goossens, Annie Guns en Monik Thibaut. Kom zeker naar de vernissage 
en breng in de loop van de volgende maanden familie en vrienden mee om 
een kijkje nemen. Het is de moeite waard! De tentoonstelling is vrij 
toegankelijk en  te bezichtigen tot 20 november 2018 in de gangen op het 
gelijkvloers van de twee wooneenheden. 
 

 

Verantwoordelijke 
uitgever: 

G. Robberechts, 
algemeen 
directeur 

Woonzorgnet  -
Dijleland 

 

Nieuwe maaltijdbegeleider 
 
Op maandag 28 mei startte Cedrik Steeno, zoon van Lut Geysegoms, als 
nieuwe vrijwilliger voor de maaltijdbegeleiding op Nazaret. Hij komt alle 
weekdagen. 
Via het vrijwilligerswerk hoopt  hij ervaring op te doen in de zorg om 
nadien eventueel een zorggerelateerde opleiding te volgen. Een mooie 
uitdaging! 
 

Scherpenheuvel 
 
Heb je zin om tijdens de zomermaanden naar Scherpenheuvel te rijden 
met het busje? We plannen in functie van de aanvraag de busritten. 
Bewoners die belangstelling hebben mogen contact opnemen met Inge 
maar wacht niet te lang. De praktische organisatie hiervan vergt enige 
tijd. Andere suggesties zijn evengoed welkom. 
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Op uitstap naar Bonheiden 
 
Woensdag 15 mei werd ons busje klaargemaakt voor een flinke uitstap 
naar den Olm in Bonheiden. 
Daar verblijft Paula, de schoonzus van Mien Keulemans. Wij wilden 
haar graag verrassen met een attentie-bezoekje voor haar tachtigste 
verjaardag. 
Toen wij daar aankwamen kozen wij buiten een fris , lommerig plekje 
onder een grote parasol. 
Mien en Sigrid (zorgkundige Keyhof) gingen Paula op de kamer halen.  
Samen genoten we met zijn allemaal van een fris drankje met een 
wafeltje, door Mien meegebracht. 
Intussen werd er gezellig gebabbeld, Paula en wij zelf genoten ervan. 
We maakten, met Paula in de rolstoel, een wandelingetje in de mooie 
tuin. Mooi …en met zoveel mooie bloemen! 
Op het einde namen we afscheid met een flinke handdruk of een kus. 
En dan weer naar Keyhof terug.  
Wat was het warm in dat busje! Ook de bus had genoten van de zon, 
maar wijzelf hadden het toch graag wat frisser gehad. 
Dank aan onze goede chauffeur, Guido die ons veilig heen en terug 
bracht. 
Dank aan ons gezelschap; Mien, M. Louise, Els, Marie-José, Sigrid en 
Els (vrijwilligster) 

Marie-Louise en Els 
 

Dogs en Music 
 
Op woensdag 18 juli is het weer zo ver, dan kunnen we genieten van de 
hondenshow “ dogs en Music”. Een vijftal honden vergezeld door hun 
baasjes laten het beste van zichzelf zien. Hun enthousiaste begeleiders 
laten zien wat een hond met de juiste begeleiding allemaal kan leren. 
Op een diervriendelijke manier tonen de dieren wat ze leerden op de 
tonen van vrolijke muziek. 
Die dag kunnen wij als toeschouwers genieten van de band tussen de 
hond en zijn begeleider.  
Kom die dag zeker langs. De show start om 14u30 en duurt een klein 
uurtje. Iedereen is welkom! 
 
 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.keyhof.be 

of onze facebookpagina 

Selfie van Mien & Sigrid 

http://www.keyhof.be/
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De vieringen 
hebben een 

welomlijnd thema  
en visuele 
symbolen 

Kijk eens door een andere bril 

Elke maand is er een Kapelviering in onze kleine kapel in het gebouw 
Nazaret. 
Iedereen is er welkom. De vieringen hebben steeds een welomlijnd thema 
en zijn heel eenvoudig opgebouwd. Vaak werken we met visuele symbolen 
die erg aanspreken en er wordt ook veel gezongen. Iedereen krijgt een blad 
met de liedjesteksten zodat we allemaal samen kunnen zingen. Zo zijn we 
telkens een half uurtje bij elkaar, nadien wordt iedereen in de cafetaria 
verwacht om na te praten bij een kop koffie en iets lekkers. 
 
De kapelviering van 15 juni heeft als titel “Kijk eens door een andere bril!”. 
Soms kijken wij enkel door onze eigen bril en zien we niet meer om naar de 
anderen. En hoe vaak valt het niet voor dat we overdrijven omdat we dingen 
zien die er niet zijn? Om nog te zwijgen van de dagen waarop we lopen te 
zeuren omdat we onze ‘donkere bril’ op hebben. 
 
Tijdens de viering brengen vier bewoners een symbool aan. Zij tonen en 
benoemen het voorwerp en vertellen dan waar dit symbool voor staat. 
Vervolgens wordt het op het altaar geplaatst, bij de roze reuzegrote bril: 

 Ik heb een zonnebril op mijn snoet. Deze staat symbool voor de 
zomer. De zon geeft mensen nieuwe moed en maakt hen blij. 

 Ik heb een verrekijker bij me. Je kan er heel wat mee zien. Dingen 
van ver komen plots dichterbij. Soms is het goed de dingen vanop 
een afstand te bekijken. 

 Ik heb hier een vergrootglas. Soms is het nodig de dingen van heel 
dichtbij te bekijken om alles beter te kunnen begrijpen. 

 Ik heb een roze bril op mijn snoet. Ik zie alles positief. Wat doet dat 
goed! 

 
Daarna wordt er een stukje uit de bijbel gelezen. Het verhaal waarin Jezus, 
kinderen opmerkt tussen de omstaanders en hen tot bij hem laat brengen.  
We worden immers allemaal graag gezien. Als iemand ons opmerkt, voelen 
we ons goed.  
Net zoals die kinderen die Jezus wilden zien en die naar zijn verhalen wilden 
luisteren. 
 
Liederen, gebeden en een bezinning vormen de andere delen van deze 
viering. Ten slotte gaan we naar de cafetaria. Om elkaar met nieuwe blik te 
ontmoeten bij een heerlijke kop koffie en een stukje gebak, en een glimlach 
op ons gezicht. 
 

Geert Moons 
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Op 19 april zou het gebeuren. Dan werd ik 100 jaar en dat werd natuurlijk gevierd. 
Eerlijk gezegd wist ik niet wat ik moest verwachten. Ik leefde er een beetje bang naar toe want 
eigenlijk hou ik niet zo van belangstelling. Dus besloot ik het maar te ondergaan.  
De feestelijkheden waren uiteindelijk boven alle verwachtingen. Meer dan ik kon dromen! Het was 
een enige, onvergetelijke dag.  
En wat een schitterend weer. Geen wolkje aan de hemel! 
De festiviteiten begonnen al de week voordien. Samen met mijn huisgenoten, Sarah en Greet werd 
ik getrakteerd op een lekkere spaghetti. Mensen dat heeft me gesmaakt!  En Janet heeft me 
verwend met een heerlijk bad, mijn gezicht, handen en voeten werden gemasseerd. Deugd dat dat 
deed! 
Janet is een mooie vrouw en die dag was ze,  voor de gelegenheid, werkelijk prachtig uitgedost. Zij 
heeft me naar onze schitterende kapel geëscorteerd.  
Daar begon de dag met een mooie en ingetogen eucharistieviering. 
Nadien mocht ik alle genodigden begroeten. Veel neven en nichten, mijn medezusters, vrienden en 
ook oud-kleuterleerlingen, die nu zelf opa en oma zijn. Alles baadde in een sfeer van warmte, 
vriendelijkheid en hartelijkheid. 
Maria Van Der Voort hield een speech bij het aperitief. En ook de burgemeester plaatste zijn 
woordje. Toen werd het wat ernstiger. Van de schepenen kreeg ik veel geschenken die bij de 
andere cadeaus werden geplaatst. In mijn kamer staan er nog steeds prachtige bloemstukken die 
me telkens herinneren aan die bijzondere dag.  
Het eten was lekker… denk ik. Veel heb ik immers niet kunnen eten want ik moest regelmatig mijn 
bestek neerleggen om groeten en kussen in ontvangst te nemen en een praatje te slaan. 
Een leuke verrassing viel me te beurt toen mijn aangetrouwde neef plots zijn accordeon 
bovenhaalde en een heel programma volksliedjes speelde. Wat fijn dat we konden meezingen. 
De apotheose voor mij was toen de kleutertjes van de school in de deur kwamen staan om te kijken 
wat er allemaal gebeurde in de feestzaal. Zij hadden gehoord dat er iemand werd gevierd die 100 
jaar geworden was! Dat sprak tot hun verbeelding. Ze mochten me eventjes komen begroeten en 
even voelde ik me weer de kleuterjuf van toen. Wat een lieve snoetjes. Op de foto’s kan je zien hoe 
hun oogjes blonken. 
Ondanks de gezellige drukte en de vele aanwezigen – de zaal zat bomvol – kan ik zeggen dat ik 
alles goed doorstaan heb. Ik was niet bijzonder moe of zo de dagen nadien. Mijn medezusters 
lieten zich ontvallen: “Zo wil ik ook wel 100 jaar worden!”. Want alles was prima voorbereid en 
georganiseerd.  
Het gevoel dat bij mij is blijven hangen van die dag is dat ik weer even opgenomen was in mijn oud 
verleden. De mensen terugzien van de scholen, de kampen die ik heb gedaan, collega’s, oud-
leerlingen... Wat mooi dat zoveel mensen mij niet vergeten zijn. Ik kreeg maar liefst 73 kaartjes van 
buiten uit!  
 
Ik ben zo dankbaar voor deze prachtige dag en voor alle vriendschap die ik mocht ondervinden. 
Dank aan allen die meevierden hier op Keyhof en aan iedereen die zich hebben ingezet om dat 
prachtige feest te realiseren. 
 

Tilleke Verheyden en Geert Moons 
 

Feest Tilleke 100 jaar! 
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't Was oorlog, een vrijdag in april... 

Mocht ik als oorlogsrestje 

de harde wereld in? 

En bracht het oude verleden 

veel angst en oorlogspijn, 

de komst van 'tjonge leven 

mocht troost en vreugde zijn. 
 

Na een blij kinderleven zocht ik het avontuur, 

'k Wou zo graag eens gluren achter een kloostermuur. 
 

Al vlug gingen er deuren open voor mij, het jonge kind, 

en mocht ik dra geloven dat men er vreugde vindt. 
 

Er viel veel te beleven: een naam, een kloosterkleed... 

En ieder mocht het weten dat ik nu 'zuster' heet. 
 

Ik zou mijn leven sieren met goedheid, jong en blij. 

Ik meende dat Ons Here een boontje had voor mij. 
 

"Groei en bloei waar ik je plant", dacht God, - een nieuw verbond -, 

wijl Hij mijn jonge wortels groef in een verharde grond. 
 

t Groeien sneed mij wonden. Tijd ging er overheen.  

Bij zusters en bij vrienden staat men toch nooit alleen. 
 

En bloeien mocht ik, sowieso. Niets kon dit verhinderen  

met de vriendschap van de jeugd en als moeder bij de kinderen. 
 

Gegrepen door het leven, gedragen en gekneed,  

't Is een stukje leven dat ik toch nooit vergeet. 
 

't Is al verleden tijd en alles is genezen.  

Maar de littekens zijn, helaas, mij toch bijgebleven. 
 

Die neem ik mee naar God, Hij, die mij hier eens plantte.  

Wellicht dat Hij mij zeggen zal: "Ik weet er alles van.  

Zo droomde Ik jouw leven". 
 

Ik mocht het al beleven: veel vriendschap, zorgen en gemis,  

't Staat in mijn hart geschreven dat: leven - geven is! 

Tilleke Verheyden 
 

Zr.Tilleke Verheyden... 100 jaar! 
 

  

Nieuwsgierige kindjes van De 

Letterboom op bezoek bij de 
jarige 

Janet en Tilleke 
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Vrijwilligers van De Wingerd 
op bezoek 
 
De jaarlijkse uitstap van de vrijwilligers van 
De Wingerd ging dit jaar richting Keyhof. 
Greet en Sarah verwelkomden hen in ons 
huis. Vol overgave vertelden ze over het 
ontstaan van ons woonzorgcentrum, wat ons 
uniek maakt, de ligging, de architectuur,… 
Marie-Louise vertelde enthousiast over de 
vrijwilligerswerking van Keyhof. Benny en een 
aantal van onze vrijwilligers zorgden ervoor 
dat tegen de middag alles tip top in orde was 
voor een broodjesmaaltijd. 
Paul Coosemans schreef een korte impressie 
over zijn bezoek: 
 
“Onze dubbeldekker rijdt ons daarna door het 
heerlijk heuvelend landschap naar  het 
Keyhof in Huldenberg. Dit woon- en 
zorgcentrum maakt nu deel uit van ons 
Woonzorgnet-Dijledal. We worden er hartelijk 
verwelkomd en vernemen boeiende 
informatie over het verleden van het vroegere 
Annonciadenklooster dat evolueert naar een 
modern complex met kleinschalige 
wooneenheden . Na een fikse wandeling 
doorheen het weidse domein –wat een kapel 
ook!- maken we kennis met de prille, maar 
sympathieke  vrijwilligerswerking.”  
 
Heerlijk om te vernemen dat ze genoten van 
het bezoek en dat ze de tijd namen om ons te 
leren kennen. We hopen dat ze nog eens op 
bezoek komen, ook voor ons was het een 
leuke voormiddag. Keyhof ligt van de vier 
huizen het verst, maar het is slechts 20 km 
van Leuven.  

Vertrek in Leuven                                                                

Een koffietje in Keyhof 

Een prille maar 
sympathieke 

vrijwilligerswerking 
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Op vrijdag 14 september 2018 plannen we voor alle geïnteresseerden 
een daguitstap naar de zoo van Planckendael. De bus pikt ons in de 
voormiddag op en brengt ons in de loop van de late namiddag weer 
veilig thuis, met een hoop fijne verhalen. 
 
Deze bus zal ook voldoende uitgerust zijn voor rolstoelgebruikers. Laat 
dat dus geen belemmering zijn om al of niet aan de uitstap deel te 
nemen! Helpende handen van familie of vrienden zijn erg welkom. Er is  
slechts plaats voor één begeleider per bewoner. We hopen op 
voldoende begeleiders die de fysieke mogelijkheden hebben om een 
familielid met rolstoel doorheen het park te begeleiden. Deze begeleiders 
mogen zich uiteraard inschrijven. 
 
Wij tellen alvast af naar september! Hopelijk zijn de weergoden ons goed 
gezind en kunnen we er samen een KEY(t)HOF-fe dag van maken. 
 
 
Nog even kort samengevat: 
 
Wat: Een gezellige daguitstap naar de dierentuin van Planckendael in 
Muizen (Mechelen). 
Wie: Elke bewoner die graag meegaat is meer dan welkom. Bewoners 
die een rolstoel nodig hebben kunnen mee. 
Wanneer: Op vrijdag 14 september 2018. We vertrekken rond 10u00 en 
trachten rond 17u00 weer terug te zijn. 
Prijs: Deelname bedraagt € 25 (maaltijd niet inbegrepen), 1 begeleider 
per bewoner kan gratis mee. Verrekening zal via de bewonersfactuur 
gebeuren. 
Inschrijven: Inschrijven kan via een mailtje naar anke.leroy@keyhof.be 
met de vermelding van de bewoner en de eventuele begeleider of 
mondeling bij Sarka of Anke. 
 
 
 

inschrijven bij Anke 

of Sarka 

  

 
 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinyO-41LnbAhWLthQKHWgBDqYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Olifanten&psig=AOvVaw1CCZhvNaAMZ1WfVJpKcHg-&ust=1528189556966163
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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  

15/6 14u15 Kapelviering  kapel 

16/6    

17/6 14u-17u   Cafetaria met Liliane Cafetaria  

18/6 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
11u15 Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

19/6 9u30- 11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie (9u30 tot 11u) 
 Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria  

20/6  MRB (activiteit zusters)  

21/6 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

22/6  Keyhofse meezingers cafetaria 

23/6    

24/6 14u-17u Cafetaria met Liliane Cafetaria  

25/6 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

26/6 9u30-11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie 
Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria 

 

27/6 14u Gebruikersraad cafetaria 

28/6 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans: jarigen van de maand 

Cafetaria 
Cafetaria   

29/6    

30/6    

1/7 10u30 
14u-17u 

Eucharistieviering  
  Cafetaria met Liliane 

Feestzaal  
Cafetaria  

2/7 10 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

3/7 9u30-11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria  

4/7  Ontmoetingsdag (zusters)  

5/7 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

6/7    

7/7    

8/7 10u30 
14u-17u 

Eucharistieviering  
  Cafetaria met Liliane 

Feestzaal  
Cafetaria  

9/7 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

10/7 9u30-11u 
14u 

14u30-15u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
Creaclub met Gabriële 

Ijskar  

Cafetaria 
Cafetaria 

 

11/7    

12/7 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

13/7    

14/7    
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