Nieuwsbrief bewoners

mei 2018

Huissprokkels
Welkom mei
Huissprokkels maandelijks
Vanaf nu verschijnt de bewonerskrant “huissprokkels” maandelijks om
je nog beter te informeren over het leven in ons huis. Op deze manier
willen we je sneller informatie geven, maar net als vroeger blikken we
ook terug op vreugdevolle momenten. We wensen je veel leesgenot en
zijn benieuwd naar jullie reacties. Voor vragen, bemerkingen of
suggesties kan je terecht bij Elke of via mail op het volgende adres
elien.verloy@keyhof.be.
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Ijskar:
Vanaf mei tot het einde van de zomer komt er op dinsdagnamiddag
rond 15u een ijskar langs op het domein van Keyhof. Bewoners die een
ijsje wensen te kopen, brengen hiervoor het nodige geld mee en
kunnen in de cafetaria of bij goed weer op het terras wachten op de
komst van de ijskar.
Cafetaria:
Vanaf 13 mei zal de cafetaria ook op zondag geopend zijn. Liliane, een
nieuwe vrijwilligster, verwelkomt je tussen 14u en 17u. Iedereen kan er
terecht voor een drankje tegen zeer democratische prijzen. Geniet
ervan want bij mooi weer kan je lekker buiten zitten.
Restaurantcomité:
Er werd een restaurantcomité opgericht. De leden zijn Inge, Cathy,
Laurence en Mara. Het doel is o.a. het aanbod van Sodexo beter af te
stemmen op de verwachtingen van de bewoners. Spreek hen gerust
aan als je iets te melden hebt.
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Lentemarkt
Onze eerste lentemarkt was een succes. Niet alleen de zon, maar ook
de fijne samenwerking met de lokale handelaars en sympathisanten
zorgden voor een gemoedelijke sfeer. Zowel de bewoners van Keyhof
als onze buren genoten van dit unieke concept waar het commerciële
aspect niet de hoofddoelstelling was. In ons ultieme doel, mensen
verbinden, zijn we geslaagd.
Heeft u deze editie gemist? Niet getreurd want dit wordt vervolgd in de
lente van 2019.
De stand van Guatemala kon rekenen op een enorme belangstelling.
Dankzij de inzet van Zr. Lydia, Zr. Paula, Geert (leefgroepassistente
van de zusters) en Floor (dochter van Sarah) verkochten ze voor 205
euro aan cupcakes, koffie en hondenkoekjes.
Het zangkoor “ De Keyhofse meezingers” zong tijdens de lentemarkt
120 euro bij mekaar, een vrije gift geschonken door de toeschouwers.
Maar we doen verder, aan het onthaal verkopen we nog steeds
fairtrade koffie van de koffieboeren van Guatemala en hondenkoekjes
deskundig gebakken door Luc. Blijf ons steunen en vertel het voort aan
vrienden en familieleden.

Knelpuntenwandeling
De gemeente Huldenberg organiseerde op 25 april een
“knelpuntenwandeling” waarbij er gekeken werd naar de
toegankelijkheid en de mobiliteit binnen de gemeente. Samen met
enkele andere organisaties werden we uitgenodigd om hieraan te
participeren en onze mening te delen. Het werd een boeiende en
gezellige namiddag. Dank aan Dirk, Ria en Guido voor jullie inzet.

Handwerkgroepje
Gabriële (vrijwilligster) start in juni op dinsdagnamiddag met een
handwerkgroepje. Iedereen die goesting heeft mag meedoen, er is
voor ieder wat wils, aangepast aan je interesse en mogelijkheden. Je
bepaalt wat je wil maken, deelname is belangrijker dan het resultaat.
Het gaat immers ook om de gezelligheid en de uitdaging. Inschrijven
kan bij Inge of per mail “animatie@keyhof.be.”
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Levensloop Leuven
De stichting tegen kanker organiseerde op zaterdag 5 en zondag 6 mei
een levensloop in Leuven. Een feestelijk evenement voor alle leeftijden
om geld in te zamelen om te strijden tegen kanker. De deelnemende
organisaties zorgden er voor dat er tijdens dat weekend 24 uur lang een
teamlid op de piste liep. Ook Keyhof nam deel aan het evenement
samen met De Wingerd, Ter Meeren en Dijlehof onder de naam
Woonzorgnet - Dijleland. Levensloop bracht dat weekend meer dan
190.000 euro op voor de Stichting tegen Kanker. Ons eigen
streefbedrag van 10.000 euro schoten we voorbij, we verzamelden in
totaal 12.500 euro dankzij de inzet van de enthousiaste medewerkers
en vrijwilligers. Proficiat aan alle sportievelingen, sponsors en iedereen
die op één of andere wijze zijn steentje heeft bijgedragen.

Dankjewel

Gezocht
Vrijwilligers om te helpen bij de bedevaart naar de Maria Grot op het
domein van Keyhof op dinsdag 15 mei in de namiddag Belangstellenden
mogen contact opnemen met Inge.

Niet te missen
Op woensdag 16 mei om 14u30 treden Annie, Margot en Pascale op in
de grote feestzaal. Dit muzikale optreden mag u zeker niet missen.
Iedereen is welkom. Reserveren is niet nodig.
Het is weer zo ver, binnenkort kunnen we genieten van een nieuwe
collectie schilderijen van verschillende kunstenaars. Op woensdag 13
juni om 14u wordt de tentoonstelling plechtig geopend. Noteer deze
datum alvast in je agenda.
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Plaats

10u turnen met kinesist
Zapatta en O’lijf

cafetaria

Ziekenzalving Hebron

Woning 6

10u Turnen met kinesist
11u15 Gebedsviering
Pianoconcert met Jean-Marie (9u30 tot 11u)
14u: film Planckendael
Nieuw:15u Ijskar (lekkerste ijs)

Cafetaria
Kapel
Cafetaria

Hemelvaartsdag

Nieuw: 14u tot 17u Cafetaria met Liliane
10u Turnen met kinesist
11u15 Gebedsviering
Pianoconcert met Jean-Marie (9u30 tot 11u)
Nieuw:15u Ijskar (lekkerste ijs)
Bedevaart Maria Grot
14u30 Optreden (muziek)
10u turnen met kinesist
14u30 cafetaria met Frans
14u Keyhofse meezingers
Pinksteren
Nieuw: 14u tot 17u Cafetaria met Liliane
2de pinksterdag
Pianoconcert met Jean-Marie (9u30 tot 11u)
Nieuw:15u Ijskar (lekkerste ijs)

Cafetaria
Cafetaria
Kapel
Cafetaria
Kerkhof zusters
Grote feestzaal
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria
cafetaria

10u turnen met kinesist
14u30 cafetaria met Frans
Kapelviering

Cafetaria
Cafetaria
14u15

Nieuw: 14u tot 17u Cafetaria met Liliane
10u Turnen met kinesist
11u15 Gebedsviering
Pianoconcert met Jean-Marie (9u30 tot 11u)
Nieuw:15u Ijskar (lekkerste ijs)

Cafetaria
Cafetaria
Kapel
cafetaria

10u turnen met kinesist
Cafetaria
14u30 cafetaria met Frans: jarigen van de maand
Cafetaria
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.
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