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Welkom november  
 Zoals iedereen weet, is Keyhof een open huis zonder vaste 
bezoekmomenten.  
Dat willen we ook absoluut zo houden. 
Tot op heden heeft familie dag en nacht vrije toegang tot het 
woonzorgcentrum. 
Hier willen we, voor de veiligheid van bewoners en medewerkers, vanaf nu 
een kleine wijziging doorvoeren voor de toegang via de buitendeuren. 
 
Van 06u00 tot 20u00: vrije toegang, buitendeuren openen automatisch. 
Van 20u00 tot 22u00: vrije toegang met badge. 
Van 22u00 tot 06u00: toegang, mits aanbellen aan de parlofoon/videofoon 
aan de hoofdingang onthaal. Een medewerker helpt je dan verder zodat je 
het gebouw kan betreden. Binnen heb je vrije toegang met je persoonlijke 
badge. We willen graag benadrukken dat deze aanpassing zeker geen 
afbreuk doet aan het feit jullie hier steeds welkom zijn! 
 

Oproep 
 
Op 18 februari 2019 nodigen we jullie graag uit om deel te nemen aan ‘het 
literair salon’. De schoonheid van het woord, de kracht van poëzie, muziek 
die oren streelt,… staan centraal. 
Wij zijn alvast gestart met de voorbereidingen en vragen de medewerking 
van bewoners en familie 
Heb jij een mooi gedicht of ken je er nog eentje? Wat zou je nog eens willen 
horen? 
Welke dichter mag niet ontbreken? 
Wil je zelf een gedicht voordragen? 
 
Neem contact op met Inge of Lieve VH. 
Alvast bedankt! 

 
Verwennamiddag 
 
Naar aanleiding van de week van de senioren organiseren we, net zoals 
vorig jaar, verwendagen. Bewoners van de woningen 1,2,5 en 6 hoeven zich 
niet in te schrijven. Alle andere bewoners kunnen zich inschrijven op de lijst 
in de cafetaria en dit vanaf maandag 12 november tot en met zondag 25 
november. Er zijn twee data waaruit je kan kiezen. Inschrijven is echt wel 
noodzakelijk om organisatorische redenen.  
 

 

Verantwoordelijke 
uitgever: 

Sarah Dupont, 
dagelijks 

verantwoordelijke 
Keyhof 

 Woonzorgnet  -
Dijleland 
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Wenskaartenbeurs 
 
Op zaterdagnamiddag 24 november komen Kris Gelaude en haar 
dochter Joke Eycken zelf ontworpen wenskaarten verkopen. Deze 
beurs vindt plaats in de cafetaria van 14u tot 16u30. Iedereen, ook 
familie, is van harte welkom. 

 
Je vindt er sfeervolle kerst- en nieuwjaarskaarten met prachtige 
teksten, maar ook kaartjes voor verjaardagen, geboorte, overlijden, 
moeder- en vaderdag, … kortom voor alle gelegenheden. 
Een kans tot ontmoeting en om reeds vooruit te blikken naar het 
volgend jaar. Want een handgeschreven kaartje in de brievenbus 
vinden is nog steeds veel fijner dan een snel sms’je!  
Hartelijk welkom.    
 

                                  Geert Moons 
 

Ik zie wat jij niet ziet 
 
Een titel die tot de verbeelding spreekt en ons doet denken aan een 
spelletje uit onze kindertijd. In ieder geval, dit was de titel van de 
uiteenzetting van Lise Leonard van FeDos. Ze vertelde ons op 7 
november met veel passie over het fenomeen illusies, ze toonde 
voorbeelden in  de kunst en legde ons uit hoe we door ons brein 
worden beetgenomen. De informatie die we via onze ogen 
binnenkrijgen, wordt door onze hersenen soms helemaal anders 
verwerkt.  
 
 

Creaclubje 
 
Het creaclubje bestaat nu ongeveer een half jaar. Hier krijgen 
bewoners de gelegenheid om een eigen creaproject te realiseren. De 
creatievelingen komen elke dinsdagnamiddag samen om onder 
deskundige begeleiding van Gabriële te werken aan hun eigen project 
. Het is een gezellige bedoening, samen werken, kennis delen, koffie 
drinken en  een beetje babbelen. Een echte aanrader voor iedereen 
die zin heeft om zelf iets te maken. Wol hebben we in overvloed, dus 
aarzel niet om deel te nemen We helpen je graag op weg. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Gabriële of Inge 
 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.keyhof.be 

of onze facebookpagina 

Kris Gelaude 

Joke Eycken 

http://www.keyhof.be/
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Herdenkingsviering op 2 november 
 
Stil was het die namiddag van Allerzielen, geen rumoer, alleen 
schuifelende voeten die een plaatsje zochten in een stille ruimte in Keyhof. 
Het was als thuiskomen en een poosje vertoeven bij een overledene, een 
brok leven!!! 
Wij dragen hun namen mee in ons hart en niet alleen hun namen, ook hun 
zachte glimlach en de herinnering aan wat zij zijn geweest. Zij hebben van 
ons gehouden en wij van hen. De brandende kaars bij de foto spreekt van 
warme waardering en weemoed. 
Wij zeggen niet: “ het is voorbij”, wij hopen op een zalig weerzien! 
Ik voel in mij, een diepe stilte. 
 

Tilleke Verheyden 

Kerstmuziek 
 
December is feestmaand bij uitstek. De kerstboom zit ongeduldig te 
wachten om uit de doos te breken. In Keyhof is de afspraak, dat de 
kerstboom gezet wordt, nadat de Sint ons land heeft verlaten. Maar dat is 
moeilijk, zeer moeilijk!  
 
En ja, de verleiding om naar december te kijken is groot, vooral omdat er 
muzikaal gezien wel een en ander op het programma staat. Het zou spijtig 
zijn als je dit zou missen omdat je niet op de hoogte was. Daarom krijg je 
deze informatie al zo vroeg. Noteer volgende data dus zeker in je agenda: 
 
Op 14 december rond 14u30 brengen een 8-tal enthousiaste leden van het 
koor Cantuva hun kerstprogramma. 
 
Na de kapelviering, van vrijdag 21 december, nodigen we alle bewoners uit 
voor het kerstfeestje in de grote zaal aan de overzijde. Iedereen is welkom, 
ook wie niet deelnam aan de kapelviering. Net zoals vorig jaar zorgt de 
fanfare “ De Eendracht” uit Molenbeek-Wersbeek  voor de muzikale 
omkadering.  
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Indien er een activiteit in de cafetaria doorgaat waaraan je niet wenst deel te nemen, kan je in de spreekruimte terecht. Een 
drankje kan je vragen aan de onhaalmedewerker. 

Datum  uur Activiteit  Plaats 

15/11 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Kerkhofbezoek (met inschrijving) 

Cafetaria 
Cafetaria  
Keyhof  

16/11  Kerkhofbezoek (met inschrijving) Keyhof 

17/11    

18/11 14u-16u30 Cafetaria met vrijwilliger Cafetaria  

19/11 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

20/11  Pianoconcert met Jean-Marie 
Creaclub met Gabriële 

Verwennamiddag bewoners van woning 5 en 6 

Cafetaria 
Cafetaria   

Eigen woning 

21/11 14u Initiatie tablet (via inschrijving) Spreekruimte  

22/11 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

23/11 14u30 Kapelviering: thema vrede Kapel 

24/11 14u-16u30 Kaartenverkoop Kris Gelaude Cafeteria  

25/11 14u-16u30 Cafetaria met vrijwilliger Cafetaria  

26/11 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

27/11  Pianoconcert met Jean-Marie 
Creaclub met Gabriële 

Verwennamiddag voor bewoners van woning 
3,4,7,8 en 9 

Cafetaria 
Cafetaria   

kiné 

28/11 14u Initiatie tablet (via inschrijving) Spreekruimte  

29/11 10u 
14u30 

 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans: jarigen van de maand 

Verwennamiddag voor bewoners van woning 
3,4,7,8 en 9 

Cafetaria 
Cafetaria  

Kiné  

30/11  Verwennamiddag voor bewoners woning 1 en 2 Eigen woning 

1/12    

2/12 14u30 Sinterklaasfeest  Grote zaal 

3/12 10u 
11u15 
14u30 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Film: Meet me in St. Louis  

Cafetaria  
Kapel  

Cafetaria  

4/12 9u30- 11u 
14u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
Creaclub met Gabriële 

Cafetaria 
Cafetaria  

5/12    

6/12 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

7/12 14u Keyhofse meezingers cafetaria 

8/12    

9/12 15u Vernissage tentoonstelling Bart Emonds Cafetaria  

10/12 10u 
11u15 

Turnen met kinesist 
Gebedsviering  

Cafetaria  
Kapel  

11/12 9u30- 11u 
14u 

Pianoconcert met Jean-Marie  
 Creaclub met Gabriële 

Cafetaria 
Cafetaria  

12/12 14u Gebruikersraad met verrassing Cafetaria 

13/12 10u 
14u30 

Turnen met kinesist 
Cafetaria met Frans 

Cafetaria 
Cafetaria   

14/12 14u30 Kerstconcert: koorleden van Cantuva Grote zaal 


