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Welkom juni  
Bijna zomer, de studenten worstelen met de veelheid aan leerstof en 

de moeilijke examenvragen, maar wij kijken verlangend uit naar de 

vakantie en het mooie weer. Op de maandkalender zetten we nu 

minder activiteiten die in huis plaatsvinden om iedereen aan te 

moedigen naar buiten te gaan. Vanaf donderdag 4 juli organiseren we 

op donderdagnamiddag een wandelclubje. Meer nog, je zal de 

mogelijkheid krijgen om in te schrijven voor kleine uitstapjes in de buurt 

of wat verder weg. Misschien ben je zelfs al ingeschreven voor de 

uitstap naar Scherpenheuvel.  

We maken tijd om op stap te gaan, een terrasje te doen, een ijsje te 

eten op de boerderij, enzovoort. Heb je een leuk idee, hou het dan niet 

voor jezelf. Bespreek het zodat we het kunnen realiseren. Natuurlijk 

mag je niet vergeten in te schrijven wanneer je belangstelling hebt voor 

één of andere activiteit. Doe het zo snel mogelijk, want volzet is volzet.  

In september plannen we een daguitstap, dag en bestemming 

voorlopig onbekend. We willen graag van jou vernemen of je zin hebt 

om mee te gaan en wat je voorkeur geniet. 

Vergeet daarom niet de bijgevoegde strook in te vullen zodat we jouw 

mening kennen. En, als je dan toch bezig bent … denk dan meteen 

eens na over de prijsvraag. Je kan maar geluk hebben. Succes! 

Geniet met volle teugen van de buitenactiviteiten! 

 

Over de Riksja 
 
Het is een feit, de riksja is besteld en binnenkort wordt hij geleverd. 

Dankzij de inzet van velen konden we de riksja aankopen met het 

ingezamelde geld via allerlei acties zoals de taartenverkoop, de 

tombolalootjes, de giften van sympathisanten, sponsoring van de 

leveranciers en dankzij het goedgekeurde subsidiedossier van  Cera. 

Zij schonken ons maar liefst 2000 €.  

In de lente van 2020 huldigen we de riksja officieel in. We vieren feest 

en nodigen de sponsoren uit. Wil dat zeggen dat we er deze zomer 

geen gebruik van maken? Absoluut niet, we gaan proefritjes rijden, 

maar zijn nog steeds op zoek naar kandidaat-chauffeurs. 

Wie zich enkele uurtjes per maand wil engageren, actief en sociaal is, 

komt in aanmerking. Twijfel niet! Opleiding en ondersteuning worden 

voorzien. Voor meer info kan je terecht bij Inge.degreef@keyhof.be. 

 
 

 

Verantwoordelijke 
uitgever: 

Sarah Dupont, 
dagelijks 

verantwoordelijke 
Keyhof 

 Woonzorgnet  -
Dijleland 
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Pinksteren 

Zondag 9 juni is het Pinksteren, maar wat vieren we dan eigenlijk?  

We vieren het al eeuwen, maar wat betekent het ook alweer?   Iets 

met een Heilige Geest, toch? Met Pinksteren begon de christelijke 

Kerk. De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van 

Jeruzalem. Van Romein tot Arabier en iedereen er tussenin: ze 

hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken over ‘Gods 

grote daden’. Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich 

diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis 

gezien als het ontstaan van de kerk.  

Maar waarom dan een Tweede Pinksterdag? Een uitgebreid feest 

volgde op de geboorte van de kerk en dat bleef maar doorgaan. In de 

15e eeuw vierden ze zelfs pinksterdrie, maar tegenwoordig houden we 

het op twee dagen. 

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd vroeger in de 

hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus, juni ook wel 

‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Dat werd gevierd op de derde 

vrijdag na Pinksteren, En aangezien dat steeds op een schooldag was 

werd dat met de hele lagere school gevierd. Alle leerlingen gingen die 

dag  naar de mis, maar bij ons was het de gewoonte dat ieder kind 

bloemen meebracht. Die werden dan na de viering allemaal voor het 

beeld van het H.Hart neergelegd. Kan je je voorstellen wat een 

hoeveelheid  bloemen, van alle soorten en kleuren, er daar lagen? Het 

was mooi om te zien. Eigenlijk vraag ik me nu af : waar gingen die 

massa’s bloemen achteraf naar toe? 

In juni vieren we ook Vaderdag, Wist je dat Vaderdag al sinds 1479 

door christenen in Europa gevierd wordt? Het wordt echter op een 

andere dag gehouden dan wij gewend zijn, namelijk 19 maart. De 

christelijke Vaderdag wordt ook wel het feest van St.-Jozef genoemd. 

Overal ter wereld wordt die dag op verschillende dagen in het jaar 

gevierd. De meeste landen, waaronder Nederland en België, vieren 

het op de derde zondag in juni. Het is net zoals Moederdag een fijne 

dag om te vieren, kinderen van de lagere school zijn alweer dagen op 

voorhand bezig om cadeautjes te maken om er papa mee te kunnen  

plezieren. 

Ik wens jullie een aangename maand juni. 

 

Lydie De Ridder 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8ibLs89niAhUHJ1AKHfuJA0kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rentokil.nl/blog/waarom-stadsduiven-verwilderde-huisduiven-worden-genoemd/&psig=AOvVaw34pUZ9hcTX3o5Mbdec_QxL&ust=1560083935036691
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Nieuwe medewerkers 

Hallo iedereen! 

Ik ben dat nieuwe gezicht dat jullie misschien binnenkort wel eens 

tegenkomen. Ik ben Kiara, 29 jaar en heb mijn hele leven in het 

Leuvense gewoond. Twee jaar geleden ben ik met mijn man en 2 

dochters wat verder gaan wonen. Nu wonen we in het prachtige 

Scherpenheuvel. Ja inderdaad, dat is wel een eindje rijden, maar 

wie wat wil, heeft daar iets voor over.  

In mijn vrije tijd maak ik graag uitstapjes met mijn gezin en spreek 

ik wekelijks wel eens af met vrienden om een spelletje te kaarten.  

Ik heb lang in de horeca gewerkt en heb zelfs even mijn eigen 

zaak gehad. Het nachtwerk begon wel door te wegen. Na wat 

zoeken vond ik de opleiding tot zorgkundige. Ik studeerde af en 

heb ondertussen reeds ervaring opgedaan in een ander 

woonzorgcentrum. Uiteindelijk ben ik dan bij jullie 

terechtgekomen. Op een werkplek die helemaal bij mij past, want 

dat vind ik wel heel belangrijk. 

Kiara Vandrepol 
 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Sophie , 38 jaar en ik woon in Sint-Joris-Weert . Ik ben 

getrouwd en heb 3 kinderen: 2 meisjes en een jongen. 

Mijn oudste dochter Eline wordt 22 jaar en studeert dit jaar af als 

kleuterjuffrouw. Mijn dochter Mirte is 14 jaar en mijn zoontje 

Arwen wordt 5 jaar.  

Ik werk sinds november in de nachtploeg omdat dit voor mij een 

goede combinatie is om werk en privé op mekaar af te stemmen. 

Hierdoor kan ik voor de kinderen zorgen en het huishouden 

gemakkelijker regelen met de zelfstandige activiteit van mijn man.  

Vrije  tijd betekent vooral dat ik het huishouden doe. Ik zorg voor 

de kinderen en mijn oma, die ondertussen 90 jaar is. Mijn partner 

is een visliefhebber en dus trekken wij er regelmatig met de tent 

op uit. 

Ondertussen heb ik al kennisgemaakt met vele bewoners. Wie ’s 

nachts belt, zal me vast herkennen.  

Het is heel aangenaam werken in Keyhof, het huiselijke trekt mij 

enorm aan.  

En weet je wat … ik ben al meerdere keren in de tuin komen 

wandelen. Het is echt een mooie, aangename tuin!  

Tot weldra, op een wandeling of tijdens de nachttoer. 

 

Sophie Zwarts 

Kiara Vandrepol 

Sophie Zwarts 
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 Recordbedrag voor Levensloop Leuven 

Collega’s, vrijwilligers en bewoners van Ter Meeren, Keyhof, Dijlehof en 

De Wingerd zetten zich ook dit jaar weer in voor Levensloop Leuven 2019. 

De “rospotten” in de vier huizen brachten enkele tientallen euro’s extra op 

voor het goede doel, maar het hoofdaccent van de pre-campagne lag bij 

een reeks activiteiten in het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven. Hier  

organiseerden men een bingonamiddag voor bewoners en familie, een 

quiz en een zangavond. 

Met alle steunacties, individueel verzamelde sponsorgelden van onze 

deelnemers, de verkoopstand met cocktailbar en croque monsieurs tijdens 

het evenement op zaterdag 18 en zondag 19 mei, verzamelden we onder 

de vlag van Team Woonzorgnet-Dijleland een bedrag van 10 403  €. Ons 

streefbedrag gehaald! De recordopbrengst van de editie 2019 voor de 

Stichting tegen Kanker was  217.533,44 €. 

Een welgemeende dankjewel gaat naar alle teamleden, de sponsors en 

sympathisanten, alle helpende handen, vrijwilligers, naar iedereen die er 

ook dit jaar weer een sportief feest van heeft gemaakt. Een feest van 

Hoop, van Leven en een moment van Herinneren. 

Trots op medewerkers en vrijwilligers want samen maken jullie hét 

verschil! 

Mini-Bedevaart 

Een 40-tal bewoners gingen donderdag 16 mei samen op mini-bedevaart 

naar de Mariagrot. De grot ligt niet zo ver van het woonzorgcentrum, maar 

toch is deze plek voor de meeste bewoners moeilijk bereikbaar omdat het 

terrein hellend is en het dus wel wat conditie vraagt om er te geraken. Wie 

het te voet doet, neemt er best de nodige tijd voor. Voor de bestuurder van 

een rolwagen is het een stevig karweitje. Gelukkig konden we die dag 

rekenen op de vaste ploeg vrijwilligers en was de solidariteit tussen de 

deelnemers voelbaar en merkbaar. Iedereen hielp waar het kon. 

Medewerkers hielpen waar nodig een handje. 

Lieve Van Hilst en Zr. Tin zorgden ter plekke voor een mooi gebeds- en 

stiltemoment. Vrijwilligers en familieleden pendelden tussen de grot en de 

cafetaria van Keyhof. Het was puffen geblazen om al die rolstoelen de 

hellingen op te duwen.  

Een oprechte dank je wel aan Lieve, zr. Tin, Chris, vrijwilligers, familie en 

medewerkers, om er een mooie en gezellige namiddag van te maken. 

 

https://www.levensloop.be/relays/leuven-2019
https://www.kanker.be/
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Stromen via de handen 
 
Voor de initiatiecursus van Regina Riavez was er heel wat 

belangstelling. Vijftien kandidaten - vrijwilligers, bewoners en 

medewerkers - namen deel aan de sessie. Ze leerden hoe ze op een 

eenvoudige wijze zichzelf kunnen verlossen van een aantal 

lichamelijke en emotionele klachten. Iedere vinger van de hand heeft 

een eigen specifieke functie. Bij sommige deelnemers was het effect 

direct merkbaar, maar eigenlijk is het een kwestie van discipline. Het 

herhalen van de oefeningen is de weg naar succes. De deelnemers 

waren zeer enthousiast over wat ze leerden en voelden zich na de 

cursus ontspannen. In het najaar voorzien we een vervolg.  

 

Reviews: 

 

Na de sessie voelde ik me heel ontspannen en zou haast in slaap 

gevallen zijn. Het was een heel aangenaam en rustig gevoel. Ook mijn 

nekpijn was weg, zelfs nu nog! Ik zou zeker graag een vervolg van die 

sessie krijgen in Keyhof. 

Anja Ledent (zorgkundige) 

 

 

Ik had er al van gehoord, maar het was een opfrissing en terwijl ik 

bezig was voelde ik een verschil. Ik geloof in Japanse 

genezingstechnieken en ga die zeker uitproberen. De oefeningen 

waren eenvoudig. We kregen gelukkig een blad met de nodige info ter 

ondersteuning. 

 
Mien Keulemans (bewoner) 

 

Stromende liefde   
              Tentoonstelling 
            Werken van Regina Riavez 

 

 De schilderijen vertellen over de stromende energieën die Regina 

ontmoet en voelt in het zichtbare en onzichtbare  
van haar innerlijke en uiterlijke wereld.  

Deze stromen verschijnen in de vorm van engelen, golven, bloemen 
en kleuren. 

 
Hartelijk welkom op de vernissage  
zondag 23 juni om 15u in Keyhof 

 
Maak zeker van de gelegenheid gebruik om met Regina te spreken 

over haar werken en invloed van Jin Shin Jyutsu 
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Het uitstapje van de mannen 
 
Het voorstel om eens met de mannen alleen op stap te gaan, viel in 

goede aarde. Een wagen vol geladen met mannen   met slechts 

één doel voor ogen, samen genieten van een frisse pint op één of 

ander terras. Hoe eenvoudig kan het zijn! Aan de reacties achteraf 

te merken is het initiatief zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 
 
 
 
 

Guillaume en Max op bezoek 
 
Twee bijna gelijktijdig verstuurde mails in onze mailbox met de 

voorzichtige vraag of ze toevallig bij ons in het woonzorgcentrum, 

gedurende twee namiddagen, vrijwilligerswerk mochten doen. Een 

opdracht die ze kozen uit de vele andere mogelijkheden, opgelegd 

door de leerkracht godsdienst. Straf toch, dat twee jonge kerels 

kiezen voor vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum!  

 

Benieuwd als we waren maakten we per mail, want veel tijd kregen 

ze niet, afspraken. Het trof ons hoe enthousiast en innemend deze 

jongens waren. Ze pasten zich wonderwel goed aan, babbelden met 

bewoners alsof ze nooit iets anders hadden gedaan. Onbevangen 

en bereid om te leren. Ze hielpen Lieve Uytterhoeven (ergo) op 

woensdag bij het turnen en gingen daarna naar de woningen om te 

helpen waar mogelijk. 

 

Wim (bewoner woning 7) leerde Max de kruisjessteek, dat was 

moeilijker dan verwacht. “Wauw”, zegt Max, “later kan ik aan mijn 

kinderen vertellen dat ik in het woonzorgcentrum leerde hoe ik 

kruisjes moet borduren. Ik ben echt blij dat ik hier enkele uurtjes 

vrijwilligerswerk mocht doen. Super!” 

 
Bedankt Max en Guillaume voor jullie blitsbezoek, steeds welkom. 
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juni 
15 Sa     

16 Su Cafetaria met vrijwilliger (Eddy) 14u cafetaria 

17 Mo 
Turnen met kinesist 

Gebedsviering 
10u 

11u15 
Cafetaria 

Kapel 

18 Tu 

Pianoconcert met Jean-Marie 
Creaclub met Gabriële 

ijskar 

9u30-11u 
14u30 

Aankomst tussen 14u30-15u 

Cafetaria 
Cafetaria 

terras 

19 We 
 

  

20 Th 
Turnen met kinesist 

Cafetaria met Frans / Wandelclub 
10u 

14u30 /14u 
Cafetaria 
Cafetaria 

21 Fr Kapelviering 14u30 Kapel 

22 Sa 
 

  

23 Su 
Cafetaria met vrijwilliger (Eddy) 

Vernissage Regina 
14u 
15u 

Cafetaria  
Cafetaria 

24 Mo 
Turnen met kinesist 

Gebedsviering 
10u 

11u15 
Cafetaria 

Kapel 

25 Tu 

Pianoconcert met Jean-Marie 
Creaclub met Gabriële 

ijskar 

9u30-11u 
14u30 

Aankomst tussen 14u30-15u 

Cafetaria 
Cafetaria 

terras 

26 We 
 

  

27 Th Cafetaria: jarigen van de maand 14u30 Cafetaria 

28 Fr Vlaamse Hits 14u30 Cafetaria 

29 Sa 
 

  

30 Su Cafetaria met vrijwilliger (Eddy) 14u cafetaria 

Wist je dat? 
 

 Je als baby meer smaakpapillen had. Hou ouder je wordt, hoe meer smaakpapillen er 

verdwijnen. Daarom lust je nu misschien wel spruitjes en witloof. 

Tip: Drink nooit sinaasappelsap na het tandenpoetsen. In tandpasta zit een stof die de 

smaakpapillen voor zoet tijdelijk uitschakelt waardoor je alleen nog de bittere smaak 

van de sinaasappel proeft. 

 We zeer graag willen weten of je belangstelling hebt om mee te gaan op daguitstap? 

Vul daarom zeker de bijgevoegde strook in zodat we jouw voorkeur kennen. 

 We de bib-werking in een nieuw jasje steken. In de huissprokkels van september 

verneem je er meer over. 

 Iedereen welkom is op de vernissage “Stromende liefde.” Aarzel niet om vrienden, 

familie of andere belangstellenden uit te nodigen. 

 Proficiat Marceline Mertens! Jij wist het antwoord op de vorige prijsvraag nl. Montaigu. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.calendarpedia.com/
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Juli 

1 Mo 
Turnen met kinesist 

Gebedsviering 
10u 

11u15 
Cafetaria 

Kapel 

2 Tu 
Pianoconcert met Jean-Marie 

Creaclub met Gabriële 
ijskar 

9u30-11u 
14u30 

Aankomst tussen 14u30-15u 

Cafetaria 
Cafetaria   

Terras  

3 We 
 

  

4 Th 
Turnen met kinesist 

Cafetaria met Frans / Wandelclub 
10u 

14u30 / 14u 
Cafetaria 
Cafetaria 

5 Fr 
 

  

6 Sa 
 

  

7 Su Cafetaria met vrijwilliger (Eddy) 14u cafetaria 

8 Mo 
Turnen met kinesist 

Gebedsviering 
10u 

11u15 
Cafetaria 

Kapel 

9 Tu 
Pianoconcert met Jean-Marie 

Creaclub met Gabriële 
ijskar 

9u30-11u 
14u30 

Aankomst tussen 14u30-15u 

Cafetaria 
Cafetaria   

Terras  

10 We Hondenshow 14u30 Buiten of garage 

11 Th 
Turnen met kinesist 

Cafetaria met Frans / Wandelclub 
10u 

14u30 /14u 
Cafetaria 
Cafetaria 

12 Fr 
 

  

13 Sa 
 

  

14 Su Cafetaria met vrijwilliger (Eddy) 14u cafetaria 

  

Nieuwe prijsvraag 

In de blauwe vakjes staat een cijfer dat verwijst naar de zoveelste letter van het alfabet bv. nummer 1 
= letter A De letters van de groene vakjes moet je zelf vinden.  
Tip: dit  lust je misschien wel nu je smaakpapillen minder goed werken  
 

19    9 20 10   
 

Ken je het antwoord? 
Bezorg de oplossing voor 27 juni aan Elien (onthaal) of Inge. 
Een onschuldige hand trekt de winnaar. Vergeet je naam niet te vermelden op het strookje. 
 
 
 
 

 


