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Hoera, de lente is in aantocht! Ik merk het overduidelijk, het blijft 

beduidend langer licht en ’s ochtends hoor ik de vogeltjes sjilpen alsof ze 

samen een natuurlijk symfonische orkest vormen. En ja, wellicht worden 

ze net als ikzelf door de weergoden om de tuin geleid. Uit dankbaarheid 

voor de mooie ochtendconcerten ging ik alvast op pad om het beste 

zangzaad te kopen. Voor wat hoort wat! 

Maart is sowieso een schitterende maand, want de eerste is het 

complimentendag. Een dag waarop we elkaar oprechte aandacht geven 

en persoonlijke waardering tonen. Iets wat ons in het hart raakt. Omdat 

de meesten het niet gewoon zijn om spontaan complimenten te geven of 

te ontvangen, hebben we kaartjes gemaakt waarop je een persoonlijke 

boodschap kan neerpennen. Je kan het kaartje afgeven aan de persoon 

voor wie de boodschap bedoeld is of het per post versturen. De kaartjes 

zijn gratis en onbeperkt verkrijgbaar bij Audrey en Inge, want op 

complimenten geven staat geen einddatum. 

Op zondag 5 maart kan je in Ter Meeren voor een prikje kinderkleding 

kopen. Naar verluidt zou de gloednieuwe brasserie De Bemde, gelegen 

in het woonzorgcentrum, de deuren openen. Een extra reden om zeker 

eens binnen te lopen. 

Maart wordt, voorlopig althans, de muziekmaand van 2023, want er 

staan maar liefst drie muzikale evenementen gepland. De Keyhofse 

meezingers komen samen op dinsdag 7 maart om 14u30 in de kapel. 

Zoals steeds is iedereen welkom om mee te zingen. Duo Depo(t) treedt 

op donderdag 9 maart om 14u30 op in de bistro. Last but not least 

komen de Gypsies uit Ganspoel op donderdag 30 maart speciaal naar 

Keyhof voor de officiële inhuldiging van de Keypoel. Benieuwd? Lees 

dan verder in deze Huissprokkels, zo ben je op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes. 

Nu voeg ik graag de daad bij het woord: een complimentje voor de 

vrijwilligers! Namens de bewoners en de medewerkers wil ik alle 

vrijwilligers van Keyhof bedanken voor hun inzet, enthousiasme, 

flexibiliteit, geduld, toewijding, vertrouwen, samenwerking en zoveel 

meer. Wat jullie doen vinden wij geweldig. Duizendmaal dank!  

Inge De Greef 
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Sprookjesnamiddag en -wandeling 
 
Naar aanleiding van de dag “Vertel eens een sprookje” 

organiseerden we een sprookjesnamiddag op dinsdag 21 februari. 

De deelnemers luisterden geboeid naar verhalen van Grimm en 

Annie M.G. Schmidt. We sloten de voorleesnamiddag af met een 

drankje in de bistro. Dit eerste initiatief was alvast een succes. 

 

Van 28 februari tot en met 13 maart kan je op eigen tempo de 

sprookjeswandeling ontdekken. De wandeling vertrekt aan het 

onthaal en loopt door tot aan de kapel. 

 

Via de QR-code op je smartphone kan je naar het sprookje en/of 

het bijhorende liedje luisteren. Omdat niet iedereen over een 

smartphone beschikt, kan je de verhalenbundel aan het onthaal 

ontlenen. Samen opstap gaan en herinnering ophalen, dat is het 

doel van de wandeling. 

 

Vond je dit een leuk initiatief of heb je zelf een idee, laat het dan 

zeker weten. 

 

Het valentijnsconcert 

Radio Muzar, het muzikaal duo vrijwilligers van De Wingerd, was 

op Valentijnsdag te gast in de bistro van Keyhof. Nederlands- en 

Engelstalige liederen passeerden de revue. Een mooie mix van 

romantische liederen van vroeger en nu  werden door Mark op een 

kunstzinnige, maar soms ook grappige wijze, met elkaar verbonden 

door een gedichtje, een mopje, een verhaal en zelfs het 

persoonlijke liefdesverhaal van het koppel. We voelden ons 

aangesproken door het familiaire karakter van het optreden, alsof 

we hen hierdoor beter leerden kennen.  

Het sympathieke duo Mark en Gerda nam achteraf ruimschoots de 

tijd om met de aanwezigen een praatje te maken. Ook dat werd 

zeer gewaardeerd. Voor ons staat het vast, Radio Muzar mag nog 

een volgende keer terugkomen. Pssst … ik zal je een geheimpje 

verklappen? Op woensdag 5 april treden ze opnieuw op in Keyhof, 

deze keer met een lenteconcert. Noteer de datum alvast in je 

agenda.   

 



3 | P a g i n a   h u i s s p r o k k e l s  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe medewerker 

Hallo iedereen, 

Ik ben Wiske, een nieuwe kinesitherapeut bij Keyhof. Ik studeerde af in 

Leuven en woon sinds kort in Bertem. Door mijn naam kon je misschien al 

vermoeden dat ik niet uit België kom. Gelijk heb je! Ik groeide op in het 

zuiden van Nederland en dat hoor je duidelijk aan mijn accent. 

Sinds eind januari werk ik als kinesitherapeut voor de bewoners van 

Hebron. Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. Naast de 

therapiesessies maak graag tijd voor een gesprekje, aarzel dus niet om 

een babbeltje te doen.   

Het zal je niet verbazen dat ik als kinesitherapeut graag in beweging ben. 

Verplaatsingen doe ik zoveel mogelijk op de fiets en in mijn vrije tijd trek ik 

graag mijn loopschoenen aan. Bewegen betekent werken aan goed in je 

vel zitten. Hopelijk kunnen we samen snel aan de slag gaan, want ik heb 

er heel veel zin in! 

Groetjes, 

Wiske Zaal  

 

 

 

 

 

Nieuwe bewoner aw:  
Dhr. Jef Huyghe aw 208 (31/01/2023) 
Dhr. Willy Stuyck aw 307 (08/02/2023) 

 

Medewerker met pensioen: 
Hilde De Hertogh (01/03/2023)  

 

Afscheid van: 
Mevr.Maria Vandendael (25/01/2023), schoonzus van Annette Augustyns 

Dhr. Raymond Stas (15/02/2023), vader van Luk Stas, schoonvader van Griet Robberechts 
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Officiële opening Keypoel met de Gypsies 
 

Voor wie het zich nog herinnert, op 13 april 2022 stond de winkelkar ”Keypoel” voor het eerst in 

Keyhof. Het winkeltje kwam tot stand door een samenwerking tussen Ganspoel en Keyhof. 

“Keypoel”, een naam die verwijst naar de samenwerking tussen beide initiatiefnemers. Een mooi 

project dat ook warm onthaald werd en waar een vrijwilliger, een bewoner en enkele familieleden 

aan meewerkten. 

André, een vakkundig houtbewerker en vrijwilliger, maakte eigenhandig de winkelkar. Bewoner Wim 

borduurde de naam van het winkeltje op een wit doek en decoreerde het geheel naar eigen fantasie. 

Met ondersteuning van zijn zussen Patricia en Marleen maakten ze de luifel af en schilderden ze de 

winkelkar.  

Zoals overal in de zorgsector zijn er handen te kort en dat heeft helaas ook invloed gehad op onze 

samenwerking. Van opgeven was er geen sprake, maar het werd tijd om het project te evalueren, te 

herdenken en opnieuw onder de aandacht te brengen. 

Aan het concept op zich hebben we niets veranderd. De gasten van “Priester Delle” maken nog 

altijd unieke producten voor de winkelkar. Je kan bij hen zelfgemaakte zeepjes, kaartjes, confituur, 

… kopen. Wat ze niet zelf maken, kopen ze aan bij Oxfam, want eerlijke, duurzame handel is onze 

gedeelde waarde. 

Vanaf maart zal de Keypoel niet meer wekelijks, maar maandelijks in de bistro staan. Hierdoor wordt 

het voor de begeleiders Lotte en Kelly haalbaar en kunnen ze het engagement opnieuw waarmaken. 

Op de laatste donderdag van de maand tref je de Keypoel in Bistro Keyhof aan omstreeks 15 uur. 

Het leuke is dat ze bijkomend tweemaandelijks op het zelfde moment een extra activiteit plannen 

waaraan iedereen mag deelnemen. Naar verluidt wordt het in april een moment waarop we de 

breipriemen laten tikken. We gaan dus gezellig samen breien. 

Verkopen is echter niet het enige doel van de Keypoel, al moet gezegd worden dat de verkopers 

supertrots zijn op hun producten en ze graag aan de man brengen. De bijhorende babbel vinden ze 

minstens zo leuk. Heb je niets nodig, kom dan toch even bij ze langs om een praatje te maken. Dat 

vinden ze echt reuzefijn. 

Het winkeltje wordt officieel geopend op 30 maart omstreeks 15 uur met een optreden van de 

Gypsies, de muzikale band van Ganspoel. Dit mag je niet missen. Het wordt een bijzonder moment 

waarop iedereen welkom is. Nodig gerust familie en vrienden uit. 

Wij kijken er alvast naar uit. 
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Het geheim van lang en gelukkig leven 

Wie denkt aan gezond ouder worden, denkt wellicht meteen aan genoeg bewegen en gezond eten. Uit 

de studie van de Amerikaanse psychiater Robert Waldinger en psycholoog Marc Schulz blijkt dit verre 

van voldoende te zijn. 

De grootste winst boek je volgens hen wanneer je één of twee goede relaties aangaat. Volgens een 

studie draait het goede leven om een dieperliggend gevoel van waarde, betekenis en voldoening. 

Goede relaties verrijken je leven. En al zijn hechte relaties heel belangrijk, het belang van interacties 

met anderen mag je niet onderschatten. Het gaat dan over een contact met de winkelbediende, de 

chauffeur van de bus,… Deze al dan niet toevallige ontmoetingen zorgen voor een gevoel van 

menselijkheid en verbondenheid, er niet alleen voor te staan.  

Waardevolle relaties aangaan vraagt moed, want dit kan alleen maar wanneer je je durft open te 

stellen voor anderen, je nieuwsgierig bent naar de ander vanuit een gevoel van generositeit en 

dankbaarheid. 

Het aangaan van relaties is niet altijd evident. De sociale media kunnen je hierbij helpen wanneer je 

erover waakt dat het in een positieve sfeer blijft. Een kort tekstbericht kan, maar er gaat niets boven 

het echte contact. Tijdens de coronapandemie is duidelijk gebleken dat video- of telefoongesprekken 

hun nut bewezen, maar het niet kon tippen aan het echte fysieke contact. 

Het investeren in relaties loont. Zeker wanneer je ouder wordt, want dan krimpt het sociale netwerk. Je 

kan er bewust tijd voor vrijmaken door je in te schrijven in een vereniging, een cursus te volgen of aan 

vrijwilligerswerk te doen.  

 

Vele organisaties zijn op zoek naar geëngageerde vrijwilligers, zo ook Keyhof. Het is een prima manier 

om aan relaties te werken en gelijkgestemden te ontmoeten. Vrijwilligers ontvangen meestal geen 

vergoeding, maar worden beloond door waardering en een gevoel van voldoening. In Keyhof streven 

we ernaar om voor iedere kandidaat vrijwilliger de geschikte plek in de organisatie te vinden. Natuurlijk 

zijn we op zoek naar bepaalde functies, maar we willen echt uitzoeken wat bij je past en kijken dus 

niet uitsluitend naar wat we nodig hebben. 

 

Denk je erover na? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. We maken graag tijd 

voor een gesprek en wie weet is er een match! 

 

 

Inge De Greef 
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Vrijwilligers 
maaltijdbegeleiding 

Taakbeschrijving: 

Begeleiding van het ontbijt of avondmaal, één tot twee keer per 
week op een vast moment. 

Tijdstip: ‘s ochtends tussen 8-10u en/of ’s avonds tussen 16-18u 

Praktische taken: 
tafels dekken en af ruimen, de vaat in de afwasmachine zetten, 
koffie maken, … 
 

Begeleidende taken: 
Bewoners stimuleren om zo zelfstandig mogelijk en op eigen 
ritme te eten, rust en huiselijkheid brengen, een babbeltje doen, 
… 
 

Vaardigheden: Geduldig en empathisch 

 

 

 

vrijwilligers ondersteuning 
activiteiten 

Taakbeschrijving 

Ben je creatief, begeleid je graag een activiteit of ben je graag 

zinvol bezig met gewone alledaagse dingen en wil je je graag 

inzetten om er samen een fijn moment van te maken? Dan hopen 

wij dat je nog tijd vrij hebt om met ons te delen. 

 

Vaardigheden: Communicatief, geduldig, empathisch 

 
 

 
 

Heb je ideeën of suggesties 
voor de huissprokkels of het 

activiteitenprogramma, 
neem dan contact op met 

Inge 
Inge.degreef@keyhof.be  

of 
016/47 98 19 

mailto:Inge.degreef@keyhof.be
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vrijwilligers Bistro Keyhof 

Taakbeschrijving: 

Bistro Keyhof is een gezellige ontmoetingsplek centraal gelegen in het woonzorgcentrum. De 
bediening gebeurt uitsluitend door vrijwilligers. Je werkt steeds met zijn tweeën of met meer 
indien dit nodig is. 
Taken zijn: opdienen, afruimen, afwassen, apparaten onderhouden, koelkast aanvullen, 
afrekenen aan de kassa... 
 
Tijdstip: van 13u tot 17u30 
 

Vaardigheden: Enthousiast, klantvriendelijk, handig, zelfstandig 

Wat we aanbieden aan alle vrijwilligers: 

We bieden je professionele ondersteuning, een opleiding en vormingen aan. Je werkt in een 
hecht team en kan altijd beroep doen op een medewerker die hulp biedt waar nodig.  

Eenmaal per jaar organiseren we een dag voor de vrijwilliger, maar je bent ook van harte 
welkom op het personeelsfeest, de nieuwjaarsreceptie, … Bij ons maak je echt deel uit van 
een team en word je inzet zeer gewaardeerd. Geregistreerde vrijwilligers zijn verzekerd.  

Contact 

 

Algemene informatie over vrijwilligerswerk:  

Inge.degreef@keyhof.be of 016/74 49 75 

 

Vrijwilligers voor de bistro: 

bistro@keyhof.be of 016/85.54.04 

 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.keyhof.be 

of onze facebookpagina 

mailto:Inge.degreef@keyhof.be
mailto:bistro@keyhof.be
http://www.keyhof.be/
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De activiteiten zijn voor “alle” bewoners van Keyhof, tenzij anders vermeld. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. 

Maart  
1/3 Wo  Complimentendag (kaartjes verkrijgbaar) Audrey en Inge 

2/3 Do  Pannenkoekenklap (aw) Bistro 

3/3 Vr 10u 
14u30-15u30 

14u30 

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

Rozenhoedje 

Bistro 
Bistro 
Kapel 

4/3 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

5/3 Zo  Kinderkledingbeurs Ter Meeren  

6/3 Ma 14u30 Kapelviering Kapel 

7/3 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  

8/3 Wo    

9/3 Do 14u30 Optreden van Duo Depo(t) Bistro 

10/3 Vr 10u 
14u30-15u30 

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

Bistro 
Bistro 

11/3 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

12/3 Zo    

13/3 Ma 13u30 Bewonersraad (woning 7-8) Bistro 

14/3 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 
 

15/3 Wo 14u30 Poëzie schrijven met Inge Bistro 

15/3 Do    

17/3 Vr 10u Turnen (woning 3,4,7,8,9 en AW) Bistro 

18/3 Za 16u Eucharistieviering  Kapel 

19/3 Zo    

20/3 Ma    

21/3 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 

22/3 Wo    

23/3 Do    

24/3 Vr 10u 
14u30-15u30 

14u30 

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

Rozenhoedje 

Bistro 
Bistro 
Kapel 

25/3 Za 16u Eucharistieviering (Maria Boodschap) Kapel 

26/3 Zo    

27/3 Ma 14u Gebruikersraad (aw) Bistro 

28/3 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 

29/3 Wo    

30/3 Do 15u Officiële opening Keypoel met de Gypsies Bistro 

31/3 Vr    

    


