
 
 
 
 
 
 
  

Afzonderlijke 

hoogtepunten: 

Make a wish                           2  

Trooper                                  3  

Maandoverzicht                     4 

 

De ouderenzorg gaat door moeilijke tijden. Er wordt al geruime tijd aan 
de alarmbel getrokken, maar de overheid lijkt de urgentie niet in te zien. 
De tijd dringt, dat vinden de grote vakbonden ook en daarom 
organiseren ze op dinsdag 31 januari een non-profitbetoging. De 
directie van Woonzorgnet-Dijleland steunt deze betoging omdat ze 
naadloos aansluit bij de visie. De medewerkers voelen zich gesteund 
door de werkgever en zijn voor het eerst echt bereid om mee te 
betogen, in het bijzonder omdat ze bekommerd zijn om de kwaliteit van 
de zorg op langere termijn. Laten we hopen dat dit de ogen van de 
politici opent. 
 
Het staat als een paal boven water dat we ondanks de minder gunstige 
omstandigheden blijven streven naar kwaliteit van wonen, leven en 
werken. 
 
Bij Woonzorgnet-Dijleland vinden we ergonomisch werken belangrijk, 
omdat het waardevol is voor de medewerkers en de bewoners. Twee 
vliegen in één klap dus! Het Touch & Move-project en het skincare 
project zijn er mooie voorbeelden van. Ter Meeren won niet voor niets 
de ergonomische prijs met het Touch & Move-project, een tillift die 
weinig fysieke inspanning van de medewerker vraagt en dus komaf 
maakt met het trek- en sleurwerk. Keyhof greep net naast de prijs, maar 
werd genomineerd met het skincare-project, innovatief bedlinnen dat 
bijdraagt tot een beter slaapcomfort. 
 
Dat de realisatie van de beleeftuin door de crisis op een lager pitje werd 
gezet, is geweten. Iedereen lijkt dit jammer te vinden, want er worden 
acties op poten gezet om de realisatie ervan een duwtje in de rug te 
geven. Floortje zorgde tijdens de herfstmarkt voor een eerste bijdrage. 
Zr. Wieza knoopt naarstig plantenhangers voor 6 euro en via Trooper 
sparen we euro’s om het tuinproject mogelijk te maken. Enkele 
familieleden dragen het project een warm hart toe en deden 
ondertussen een gift. 
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Nieuwsbrief bewoners  

februari 2023 Huissprokkels 

 

We kijken nieuwsgierig uit naar nieuwe 
initiatieven. Ideeën zijn altijd welkom.  
Voor meer info over de lopende projecten kan je 
steeds bij de woonzorgcoördinatoren terecht. 
Via de Huissprokkels houden we je op de hoogte 
van kersverse acties. Wist je dat je ons ook kan 
volgen op Facebook of op de website? Zeker 
eens doen! 

Inge De Greef 
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Make a Wish 
 
Dromen zijn er om waar te maken, ook voor de bewoners van 
woonzorgcentrum Keyhof. De medewerkers van Nazaret en Hebron 
slaan de handen in elkaar en bekijken samen met de familie van de 
bewoner hoe ze dat kunnen waarmaken. Vaak gaat het over 
eenvoudige wensen die met wat hulp van familie en vrienden 
realiseerbaar zijn. 
 
In 2023 gaan we er voluit voor, want niets is onmogelijk als we er 
samen onze schouders onder zetten en goede afspraken maken. 
 
We willen je alvast verklappen dat we de wens van Theo Theyssens 
waarmaakten. Nog één keer de kapel van Pater Pio bezoeken, daar 
keek hij erg naar uit. We deden er alles aan om dit snel te realiseren, 
want de gezondheid van Theo ging op korte tijd sterk achteruit. 
 
We leenden de deelauto van Ter Meeren, maakten een afspraak met 
de Paters van het Oude Klooster in Maleize en we organiseerden ons 
vliegensvlug om met een klein groepje – enkele medewerkers en een 
vrijwilliger – Theo te vergezellen naar de kapel.  
De pater die op de hoogte was van onze komst, ontving ons hartelijk 
en maakte tijd voor een praatje met Theo. Vervolgens bracht hij ons 
naar de mooie kapel. We waren onder de indruk van de schittering 
van het zonlicht door de prachtige glasramen, we werden er stil van. 
Theo nam de tijd om rond te kijken, in stilte te genieten en te 
mijmeren.  
 
Een kaarsje aansteken bij het standbeeld van Pater Pio hoorde erbij. 
Hij droeg het op aan zijn echtgenote, familie en medewerkers van 
Keyhof. Greet, woonzorgcoördinator van Nazaret, schreef zijn 
misintentie op en stak het briefje in de daartoe bestemde bus. Deze 
intentie zou deel uitmaken van de volgende viering.  
 
De uitstap was voor Theo een uitdaging. Hij was er moe van, maar 
keerde met een voldaan gevoel huiswaarts, en hij was heus niet de 
enige die de dag afsloot met een gevoel van dankbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe bewoner wzc: Mevr. Chris Wargée (25/01/23), Dhr. Lucien Debremaeker (30/1/2023) 

Afscheid van bewoners: 
Dhr. Emile Noseda, aw 203 (13/01/23) 

Dhr. Theo Theyssens (21/01/23) 
Mevr. Grietje Lenaerts (24/01/23) 

Nieuwe medewerker: Wiske Zaal, kinesist Hebron (23/01/23) 

Medewerker uit dienst: Anke Leroy (30/01/23) 
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Online shoppen en Keyhof steunen, het kan! 
 
Online shoppen en gelijktijdig Keyhof steunen, het kan via de website van “Trooper”. Met één extra 
muisklik steun je Keyhof zonder ook maar één euro meer te betalen. Straffer nog, want je kan zoals 
gewoonlijk van jouw klantenvoordeel blijven genieten bij jouw favoriete winkel.  
Trooper is een website waar je terecht kan voor al je online aankopen. 
 
Hoe pak je dit nu concreet aan? 
 

• Zoek op je computer of tablet naar de website van “Trooper”. 

• Kies de vereniging waaraan je wil doneren, in dit geval “wzc Keyhof”. 

• Zoek vervolgens de webshop waar je een aankoop wil doen. 

• Noteer jouw naam en mailadres als je Trooper voor het eerst gebruikt. Zo weet je hoeveel jouw 
aankoop Keyhof oplevert. Gemiddeld ontvangen we € 5 per aankoop van € 100.  

• Bestel jouw artikel op de gebruikelijke wijze, d.w.z. via de klantenlogin van de webwinkel. 
Wanneer je een kortingscode hebt, kan je die ook gebruiken. 

• Ziezo, klik op verzenden en jouw pakje komt weldra jouw richting uit. Dankzij jouw aankoop 
ontvangt Keyhof een korting die bepaald wordt op basis van het aankoopbedrag. 
 

Privacy wordt gegarandeerd, want we kennen uiteraard de inhoud van jouw bestelling niet 😉 

 
Via www.trooper.be/Keyhof kan je bij meer dan 600 webshops terecht.: Coolblue, Krefel, Bol.com, 
Dreamland, Booking.com, Centerparcs 4. Torfs, ZEB, ICI Paris XL, Farmaline, Hema, FonQ, Your 
Surprise, Collect&Go, Takeaway, Lidl, en nog zo veel meer...  
 
Heb je nog iets nodig, denk dan aan de website van Trooper. Voor jou een kleine moeite, voor ons een 
groot verschil. 
 
De opbrengst via Trooper investeren we in ons tuinproject!  Dank je wel om dit initiatief te steunen. En 
… vertel het voort! 
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De activiteiten zijn voor “alle” bewoners van Keyhof, tenzij anders vermeld.  
Wijzigingen zijn steeds mogelijk. 

februari  
1/2 Wo    

2/2 Do 14u30-16u 
 

Winkeltje “Keypoel” 
Pannenkoeken smullen 

Bistro 
In alle woningen 

3/2 Vr 10u 
14u30-15u30 

14u30 

Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) 
Pianoconcert (doorlopend)  

Rozenhoedje 

Bistro 
Bistro 
Kapel 

4/2 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

5/2 Zo    

6/2 Ma    

7/2 Di 10u-11u 
10u-11u 

13u30-16u 
14u30 

Keuvelen met Katleen en Marie-Louise 
Pianoconcertje van Jean-Marie 

Bibliotheek met Colette 
Keyhofse meezingers 

Bistro 
Bistro 

Blauwe hoek bistro 
Kapel  

8/2 Wo    

9/2 Do 14u30-16u Winkeltje “Keypoel” Bistro 

10/2 Vr 10u 
14u30-15u30 

Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) 
Pianoconcert (doorlopend)  

Bistro 
Bistro 

11/2 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

12/2 Zo    

13/2 Ma    

14/2 Di 10u-11u 
10u-11u 

13u30-16u 

Keuvelen met Katleen en Marie-Louise 
Pianoconcertje van Jean-Marie 

Bibliotheek met Colette 

Bistro 
Bistro 

Blauwe hoek bistro 

15/2 Wo    

15/2 Do 14u30-16u Winkeltje “Keypoel” Bistro 

17/2 Vr 10u 
14u30 

Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) 
Valentijnsconcert 

Bistro 
Bistro 

18/2 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

19/2 Zo    

20/2 Ma 14u30 Gedichten schrijven Bistro 

21/2 Di 10u-11u 
10u-11u 

13u30-16u 
14u30 

Keuvelen met Katleen en Marie-Louise 
Pianoconcertje van Jean-Marie 

Bibliotheek met Colette 
Sprookjesnamiddag 

Bistro 
Bistro 

Blauwe hoek bistro 
Kapel  

22/2 Wo  Aswoensdag  

23/2 Do 14u30-16u Winkeltje “Keypoel” Bistro 

24/2 Vr 10u 
14u30-15u30 

14u30 

Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) 
Pianoconcert (doorlopend)  

Rozenhoedje 

Bistro 
Bistro 
Kapel 

25/2 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

26/2 Zo    

27/2 Ma 

 
Sprookjeswandeling tot en met 13 maart 

 

Binnen of buiten 
(afhankelijk 

weersomstandigheden) 
28/2 Di 10u-11u 

10u-11u 
13u30-16u 

Keuvelen met Katleen en Marie-Louise 
Pianoconcertje van Jean-Marie 

Bibliotheek met Colette 

Bistro 
Bistro 

Blauwe hoek bistro 

    


