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Op de buitenthermometers lazen we temperaturen af van 20 graden en 

meer. Ongelooflijk aangenaam op het einde van de maand oktober, 

maar het voelt vreemd aan. Voor onze energiefactuur is het in ieder 

geval een goede zaak, voor de natuur daarentegen… 

Als ik nu door mijn raam kijk, merk ik dat de herfst er echt aankomt. 

Rukwinden, zonnige momenten en regenvlagen staan op het 

programma. Het ideale moment om warmere kleding uit de kast te 

halen. Merk je nu pas dat er nog iets in je garderobe ontbreekt? Geen 

probleem, want op woensdag 2 en donderdag 3 november staat de pop-

up winkel van Dimoda in Keyhof en op maandag 28 november verkopen 

Ben en Rosana van Kompas Shoes kwaliteitsvolle schoenen.  

De veelbesproken natuurdocumentaire “Onze natuur” gaat over de 

natuur in onze achtertuin. Prachtige verhalen over bekende en 

onbekende dieren en planten die verwondering wekken, worden verteld 

door Matteo Simoni. De liefde en het respect voor onze natuur vergroten 

door deze film te bekijken. Je zal daarna nooit meer op dezelfde manier 

naar onze mooie natuur kijken. Dit is de ideale film om je beeld te 

veranderen.  Omdat er lovend over de film geschreven en gepraat wordt, 

plannen we op donderdagnamiddag 24 november een uitstap naar 

Cinema Zed . Tijdig inschrijven - liefst voor 11 november - is 

noodzakelijk, want het aantal plaatsen in de bioscoop en de op de bus is 

beperkt.  

Zondag 4 december is eveneens een datum om in je agenda te noteren. 

Je raadt het goed, de Sint komt weer langs. We verwelkomen hem op 

ons sinterklaasfeest en we nodigen medewerkers, vrijwilligers, 

bewoners, familieleden, kinderen, achterkleinkinderen, … uit om deel te 

nemen. Ook hier is tijdig inschrijven noodzakelijk. De Sint moet zich 

immers voorbereiden. Weldra ontvang je een uitnodiging.  

Heb je zin om mee te werken aan dit evenement? Fijn, laat me dit dan 

zo snel mogelijk weten, want alle hulp is welkom. 

 

Opgelet, er is een wijziging in het wekelijks terugkerende programma. 

Het winkeltje “Keypoel” staat vanaf november op donderdagnamiddag in 

de bistro. 

Inge De Greef 
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Bij aankomst wandelden we in het museumpark. We zaten met ons hoofd in de wolken, want het 

was een prachtige, zonovergoten dag. We genoten en wandelden zonder opletten, waardoor we op 

een gegeven moment even de weg kwijt waren. Ons oriëntatievermogen liet ons even in de steek. 

Het was ook niet evident om het punt te bereiken dat we voor ogen hadden, omdat sommige wegen 

niet rolstoeltoegankelijk waren. We vonden het absoluut niet erg om langer buiten te blijven, want 

het was een mooie wandeling en we bereikten bistro TEMBO net op tijd.  

De bistro is een glazen paviljoen van waaruit we een schitterend uitzicht hadden op het 

museumgebouw en het park van Tervuren. Indrukwekkend, maar wel warm op zonnige dagen. 

Na een heerlijke maaltijd gingen we naar het museum. We werden er om 14u30 door twee gidsen 

opgewacht. De groep werd in tweeën gesplitst en de enthousiaste gidsen lieten ons kennismaken 

met de Afrikaanse samenleving via historische objecten zoals praws, maskers, gebruiksvoorwerpen 

en dieren. Ook de Afrikaanse hedendaagse kunst kwam aan bod. We liepen langs gangen en 

bezochten tentoonstellingen op de verschillende verdiepingen. Gelukkig was de lift groot waardoor 

we gemakkelijk van de ene verdieping naar het andere konden. Op een gegeven moment mochten 

we zelfs een dansje wagen op een klein platform.  Irène was helemaal in haar nopjes en liet het haar 

geen tweemaal zeggen. 

“Irène wat vond jij van de uitstap?” “Het was een schonen dag. We hadden het weer mee en 

iedereen was content. Zeker de moeite waard, meer van dat! Eens thuis waren mijn batterijen 

volledig plat. En goed geslapen dat ik heb!” 

Katrien Lecluyse  

 
 
 
 

Reisverslag van het 

bezoek aan 

Afrikamuseum 
 

Het renovatieproject (2018) van 

het Afrikamuseum in Tervuren is 

een groot succes geworden. Er 

wordt een breed beeld geschetst 

van het hedendaagse 

gedekoloniseerd Afrika. 

Hoog tijd om met de bewoners en 

hun begeleiders een bezoekje te 

brengen aan dit schitterende 

museum. 
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Een bezoek aan de grote kapel van Keyhof 
 
Een klop op mijn deur en de simpele vraag of ik mee kon om enkele 

bewoners te begeleiden voor een bezoek aan de grote kapel van 

Keyhof. En of ik daar ook wat uitleg wilde geven. Het duurde niet lang 

of we waren al op stap naar de oude kapel: Jo, fotograaf van dienst, 

Lut, Femke en ikzelf, begeleidden elk een bewoner. Het enthousiasme 

en ongeduld was groot. Voor we het wisten was iedereen boven en 

zaten we met zijn allen vooraan in de kapel.                                                                                                                        

Er kwamen heel veel spontane reacties van de deelnemers. Ze 

herkenden dingen van vroeger en haalden herinneringen op. Er werd 

zoveel verteld dat ik zelf amper iets hoefde toe te voegen. Luisteren 

naar al die verhalen was op dat moment het beste wat ik kon doen. Met 

een kleine omweg rondden we onze uitstap af. Het was een fijne 

manier om de gezellige namiddag goed af te sluiten.                                                                                                 

Zo voelde ik mij ook een beetje ‘collega’ tussen de collega’s… Volgens 

mij heeft die namiddag iedereen veel deugd gedaan.                                                                                                                                                     

Plots dacht ik aan het boek ‘de kleine goedheid’  van Roger 

Burggraeve. Als Salesiaan en Leuvense Theoloog schreef hij een boek 

over dat onderwerp. Wat zo iets eenvoudigs met een mens doet! 

Irène Swinnen 

 

Nieuwe medewerker Ellen Feytens   

 

Ik ben 22 jaar en ben in 2018 afgestudeerd als kapster. Mijn opleiding 

heb ik gevolgd in het Sint-Jozefinstituut in Kessel-Lo. Nu werk ik als 

zelfstandige kapster aan huis. Ik ben een gedreven en sociaal persoon. 

Ik vind het fijn om een goede verzorging aan te bieden. Daarnaast ben 

ik veel bezig met mijn sport, wielrennen. Ik combineer dus mijn werk 

met mijn sport. Ik kijk er naar uit om nieuwe ervaringen op te doen en 

met ouderen te werken. Wanneer Nathalie of Eliane met vakantie zijn, 

kom ik hen vervangen. 

 
 
 
 

Welkom aan nieuwe bewoners van het wzc 
Mevr. Claude Verhoeven (03/10/2022 

 
Medewerkers uit dienst 

Maria Abts (23/10/2022) 
 

Afscheid van  
Mevr. Léa Eggerickx (02/10/2022) grootmoeder van Hannelore Goossens 
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De activiteiten zijn voor “alle” bewoners van Keyhof, tenzij anders vermeld.  

November 
Di 1/11  Allerheiligen  

Wo 2/11 14u-16u Pop-up kledingwinkel Dimoda Grote feestzaal  

Do 3/11 10u-12u 
13u30-16u 
14u30-16u 

Pop-up kledingwinkel Dimoda (op afspraak) 
Pop-up kledingwinkel Dimoda  

Winkeltje “Keypoel” 

Grote feestzaal 
Grote feestzaal 

Bistro 

Vr 4/11 14u30-15u30 
14u30 

Pianoconcert (doorlopend)  
Rozenhoedje  

Bistro 
Kapel  

Za 5/11 16u Eucharistieviering  Kapel  

Zo 6/11    

Ma 7/11    

Di 8/11 10u-11u 
13u30-16u 
13u30-16u 

Pianoconcert (doorlopend) 
Bibliotheek (doorlopend) 

Kerkhofbezoek 

Bistro 
Bistro  

Kerkhof 

Wo 9/11    

Do 10/11 14u30-16u Winkeltje “Keypoel” Bistro 

Vr 11/11  Wapenstilstand  

Za 12/11 16u Eucharistieviering  Kapel  

Zo 13/11    

Ma 14/11    

Di 15/11 10u-11u 
13u30-16u 

Pianoconcert (doorlopend) 
Bibliotheek (doorlopend) 

Bistro 
Bistro  

Wo 16/11    

Do 17/11 14u30-16u 
14u30 

Winkeltje “Keypoel” 
Keyhofse meezingers 

Bistro 
Kapel  

Vr 18/11 14u30-15u30 Pianoconcert (doorlopend)  Bistro 

Za 19/11 16u Eucharistieviering  Kapel  

Zo 20/11    

Ma 21/11 14u30 Kapelviering  Kapel  

Di 22/11 10u-11u 
13u30-16u 

Pianoconcert (doorlopend) 
Bibliotheek (doorlopend) 

Bistro 
Bistro  

Wo 23/11    

Do 24/11 14u30-16u 
13u 

Winkeltje “Keypoel” 
Film “onze natuur”  

Bistro 
Cinema Zed 

Vr 25/11 14u30-15u30 
14u30 

Pianoconcert (doorlopend)  
Rozenhoedje  

Bistro 
Kapel  

Za 26/11 16u Eucharistieviering  Kapel  

Zo 27/11    

Ma 28/11 14u-16u30 Schoenenverkoop Kompas Shoes Grote feestzaal 

Di 29/11 10u-11u 
13u30-16u 

Pianoconcert (doorlopend) 
Bibliotheek (doorlopend) 

Bistro 
Bistro  

Wo 30/11    

  


