EDITIE 2

KEI-GOED
IN JE KOT

Als jij niet naar DE KEI kan,
komt DE KEI naar jou toe!

JULI 2020

HEY

HOE GAAT HET
MET JOU?

DE KEI
DAAGT JE UIT
Doe mee met
onze uitdaging.

INHOUD

INFO CORONA

Wat is er nieuw?

DE VAKANTIEWERKING

RAADSELTJE
WOORDPUZZEL

Quizzen en dromen!

Een leuke afsluiter.

HOE GAAT HET
IN JULLIE KOT?

KOT-VERHAAL

Schrijf jouw kot-verhaal
en stuur het ons op!

TIP VAN
DE MAAND

Verhalen, berichten en
foto’s uit jullie kot.

Hopelijk zijn jullie nog steeds kerngezond.
Het is alweer tijd voor onze tweede ‘KEI-GOED-IN-JE-KOTKRANT’! Wat vonden jullie van het eerste krantje?

Houd jullie vast,
want hier komt de tweede editie.
Ga op zoek naar onze nieuwe uitdagingen.
Lees op de achterzijde de verhalen van andere deelnemers.
Met onze tip van de maand kom je gezond en fit de vakantie
door. En met ons spelletje kan je even je hersens
laten kraken.
We wensen je heel veel leesplezier!
Groetjes van het ganse DE KEI-team!
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DE KEI-VAKANTIES
Ben jij een échte DE KEI-VAKANTIEKENNER ?
1 In welk land plande DE KEI vzw deze zomer GEEN vakantie?
B. Frankrijk
2

B. lunchpakket

C. de buurvrouw

Welke stad uit de brochure kan je op een andere manier
verkennen? Misschien wel ondersteboven?
A. Keulen

4

C. Tsjechië

Wat mag je deze zomer zeker niet vergeten
als je op stap gaat?
A. mondmasker

3

B. Kroatië

B. Amsterdam

C. Valencia

Tijdens welke Italiaanse vakantie kan je het balkon
van Romeo en Juliette bezoeken?
A. Gardameer

B. Sicilië

C. Bloemenrivièra

5 Welk land mag je deze zomer nog niet bezoeken?
A. Nederland

Welke vliegvakantie brengt je naar een verrassende
ontdekkingstocht?
A. Benidorm

B. Rhodos

C. Tunesië

Je bent op vakantie aan de zee.
Waar kom je stripfiguren tegen op de dijk?
A. Lombardsijde

B. De Panne

C. Sint-Idesbald

2. A

3. B

4. A

Juiste antwoorden:

5. C

6. C

7. A

7

C. Denemarken

1. C

6

B. Frankrijk

ALLE ANTWOORDEN JUIST: wow, jij bent een echte vakantiekenner!
4 OF 5 JUISTE ANTWOORDEN: jij hebt goed gezocht in de brochure maar
misschien scheen de zon wat in je ogen? Vergeet je zonnebril niet!
MINDER DAN 4 JUISTE ANTWOORDEN: jij bent reeds aan het genieten!
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VOORZICHTIG DROMEN…
Begin juni besliste DE KEI vzw, met pijn in het hart,
om deze zomer geen vakanties te organiseren.
We beseffen dat dit geen leuk nieuws was!
Samen uitkijken naar een toffe DE KEI-vakantie en
genieten op een zomerse bestemming, dat kan niet
dit jaar.
We namen deze beslissing omdat we bezorgd zijn
over jullie gezondheid. We willen op een veilige manier
op vakantie gaan. Dit kon niet door veel strenge regels
en onzekerheden.
We dromen hier op DE KEI vzw al voorzichtig over
het najaar en de winter. We kunnen nog niks beslissen.
Daar is het te vroeg voor. Houd zeker de website
in de gaten voor het laatste nieuws!
We wensen jullie een veilige, fijne zomer toe met zon
en bubbelende gezelligheid!

Peter, Nil, Kristien en
het vakantieteam
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DE KEI DAAGT
JULLIE UIT !
Door het coronavirus gaan de cursussen nu even
niet meer door. Graag willen we toch een stukje cursus tot
bij jou brengen. Daarom dagen we je uit!
Doe je mee? Veel succes alvast!

CREATIEF AAN DE SLAG
Dieren na tekenen, volg de stappen!
Neem je kleurpotloden en een wit papier!
We gaan creatief aan de slag. DE KEI vzw daagt
je uit om deze dieren na te tekenen.
Volg onderstaande tekeningen stap voor stap.

SCHOENEN-PETANQUE
We spelen petanque met onze schoenen.
Hoe doen we dit?
1. Ga naast elkaar op één rij staan, buiten op een droog
grasveld. Kijk allemaal naar dezelfde kant. Laat je schoen
los aan je voet hangen. Hij moet vanzelf uitvallen.
2. Kies samen één punt om naar te mikken.
Bijvoorbeeld een klein balletje, een paaltje in de grond ...
3. Schop nu één voor één je linkerschoen uit richting het doel.
Diegene die eerst in de rij staat, begint. Daarna is het
de beurt aan de buurman. Iedereen komt aan de beurt.
Je schopt één voor één je rechterschoen uit.
4. De schoen die het dichtst bij het afgesproken
punt belandt, is gewonnen.

Heb je een leuke foto genomen
van jouw uitdaging?
Wil jij jouw foto delen?

via MAIL
per POST
cursuswerking@dekei.be
DE KEI vzw
Ter Rivierenlaan 152
2100 Deurne

A

INF

CORO

N

O

Het coronavirus,
wat is er nieuw?
De overheid maakt de regels minder streng.
Toch blijft het belangrijk om de regels te volgen.
Zo kunnen we samen het coronavirus stoppen.

Wat is er veranderd?
— Per week mag je afspreken in een kleine groep
van maximum 15 personen.
Spreek buiten af of verlucht de kamer goed.
— Zwembaden, pretparken, sauna’s en wellnesscentra,
binnenspeeltuinen en casino’s zijn terug open.
— Grotere evenementen (met maximum 400 personen)
mogen doorgaan.
— Mondmaskers zijn verplicht in de winkel.

Wil je meer informatie over
het coronavirus en de maatregelen?
1. Typ ‘Wablieft corona’ in de zoekbalk van Google.
2. Klik op de link ‘Info over corona
in eenvoudige taal / Wablieft’.

SCHRIJF JOUW KOT-VERHAAL
EN STUUR HET ONS OP!
Wil jij graag jouw verhaal zien in het volgende
krantje? Geef een antwoord op de vragen hieronder en
stuur je brief naar ons op:
DE KEI vzw, Ter Rivierenlaan 152, 2100 Deurne
Je mag ook een mailtje met jouw verhaal sturen naar:
cursuswerking@dekei.be
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TIP VA

Hoe gaat het met jou? / Wat is er in jouw leven
veranderd? / Wat heb je de afgelopen weken gedaan? /
Wat vind je moeilijk tijdens deze periode? /
Heb je iets nieuw geleerd? Zo ja, wat? / Wat wil je graag
vertellen aan de andere deelnemers van DE KEI?

TIP VAN
MAAND
DE

De zomer is in het land. En die is lekker warm!
Wist je dat je snel afkoelt als je polsen onder
koud water houdt? Of je voeten in een voetenbadje.
Lekker verfrissend als je geen zwembad hebt.
Drink bij warm weer voldoende water:
minstens 1,5 liter. Graag wat afwisseling?
Geef je water een extra smaakje met
een schijfje komkommer, een schijfje citroen,
een takje munt, een aardbeitje ...

HEB JE HET MOEILIJK
MET LEZEN?
Als je de QR-codes naast de teksten
scant, hoor je een begeleider de tekst
voorlezen. Om een QR-code te scannen
moet je een QR-code scanner
installeren op je smartphone of tablet.
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Vraag eventueel hulp aan
iemand uit je omgeving.

HOE GAAT HET
IN JULLIE KOT?

ERIKA VERTELT
HET VERHAAL VAN

Zelfportret met
wit hemd en das.

Hallo,
Bart tekende veel om zich bezig te houden.
Hij bleef lang in zijn kot en mocht niet naar zijn broer en zus,
niet naar de winkel, niet naar de dagbesteding ...
Hij vond dit heel moeilijk, vooral alle veranderingen.
Ook het feit dat hij zijn verjaardag (op Pasen) niet met familie kon
vieren, vond hij heel lastig. Om die reden is hij toch naar huis
mogen gaan. Hij is daar een 4-tal weken gebleven. Vermoedelijk
zegt de tekening iets over zijn verjaardag op Pasen.
Bedankt voor het knappe zelfportret, Bart!
Groetjes, Erika

HET VERHAAL VAN
Hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het goed.
Wat heeft corona veranderd in jouw leven?
Ik kan al even niet meer gaan werken. Ik werkte in
een bibliotheek, kleuterschool, wasserij en een rusthuis.
En ik deed aan yoga. Ik mis dit allemaal wel.
Wat heb je de afgelopen weken gedaan?
Ik ga regelmatig wandelen of fietsen. Samen met
een vriendin heb ik een concert gegeven. Mijn vriendin
speelt cello en ik speel lier. De andere bewoners hebben
kunnen genieten van onze muziek.

HET VERHAAL VAN
Hoe gaat het met jou?
Stillekes aan gaat het nu wat beter met mij.
Heb je het dan moeilijk gehad?
Ja, in het begin wel, omdat er plots veel veranderingen waren.
Vanaf eind maart moest ik thuis blijven, mijn dagactiviteiten
vielen plots weg en mijn begeleiding kwam niet meer langs.
Ik moest zoeken naar een nieuwe dagstructuur.
Wat heb je thuis zoal gedaan?
Ik heb wel zeker 150 mondmasker gestikt.
De mensen van de dagbesteding
noemen mij ‘het stikmachien’ omdat ik
zoveel heb genaaid en gestikt.
Wat wil je nog zeggen aan DE KEI vzw?
De Kei moet verder blijven bestaan.
Als de brochure komt, ga ik me zeker inschrijven voor
een cursus. En jullie zijn heel goede begeleiding!

VAN GEORGETTE KREGEN WE
DIT LIEF GEDICHTJE OPGESTUURD
Klavertje vier
Mijn klavertje vier
Stuur ik ieder die gevangen zit met het gruwelijke coronavirus
Die nog steeds zitten te vechten voor hun leven
Laat ze genezen van deze ziekte
Laat dit klavertje vier ook door gaan
Aan al de verzorgende zowel dokters als verpleging personeel
Dit houd jullie sterk
Hou dit klavertje vier stevig in u handen vast
En ook het thuis verpleging als de familiehulp
Verdienen al ons begrip en vertrouwen
Jullie houden je sterk jullie doen gewoon u werk verder
Niks is voor jullie te veel
Steeds sta je voor ons klaar
Ik bewonder je van harte
Ik spreek dit uit het diepste van mijn hart
Hier heb ik geen andere woorden voor
Alleen mijn dankbaarheid naar jullie toe
Geef ik daarom jullie ieder deze klavertje vier
Om u geluk sterker te maken.
Dank je wel, Georgette!

HET VERHAAL VAN
Wat heb je de voorbije weken gedaan?
Ik woon bij mijn ouders.
Ik werk veel in de tuin samen
met mijn vader. We hebben
groenten gepland in de serre.
Wat vind je moeilijk tijdens
deze periode?
Mijn oma is overleden aan het coronavirus.
Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Tijdens de begrafenis
mochten er maar 8 personen aanwezig zijn.
Wat wil je nog graag vertellen aan de andere
deelnemers van DE KEI vzw?
Ik kijk ernaar uit om terug op cursus te gaan,
om andere deelnemers en de begeleiding
terug te zien. Blijf gezond en sterk!

HET VERHAAL VAN
Wat vond je van het krantje?
Ik vind het een mooi en interessant krantje. Tof dat jullie
iets doen voor ons. Ik mis de cursussen wel. Ik hoop dat ik
binnenkort terug mee kan gaan op een computercursus.
Wat doe je nu zoal?
Ik ga af en toe werken, maar moet vooral veel doppen.
Verder zit ik op mijn laptop te oefenen in Word.
Doordat ik Ernest (mijn lief) door Corona niet kon zien,
heeft mijn begeleidster me leren skypen. Ik miste hem enorm.
Zaterdag heb ik hem voor het eerst teruggezien.
We zijn dan een dagje naar Gent geweest.
Wat ga je nog doen?
Ik moet volgende week terug gaan werken.
Morgen ga ik winkelen en een tomatengroentesoepje maken.

KOT-VERHAAL VAN

An

Hoe gaat het met jou?
Goed, maar ik ben de corona een beetje moe!
Wat heb je de afgelopen weken gedaan?
Ik puzzel heel graag. Ik maak puzzels van wel 1000 stuks.
Den Brand, waar ik woon, organiseert fijne activiteiten. We zijn
een paar keer gaan fietsen en spelen Kubb in het zonnetje.
Wat vind jij moeilijk tijdens deze periode?
Ik mis de cursussen van DE KEI. Normaal ging ik mee
knutselen met het weekend van ‘Liever creatiever’. Een vriend
die in Den Brand woonde, is thuis bij zijn ouders gaan wonen.
Ik mis hem wel, maar we kunnen contact houden.
Heb je de laatste weken iets nieuws ontdekt?
Tijdens een activiteit leerde ik ook de kruisjessteek naaien.
Ik naaide al een flamingo, een pandabeer en andere dieren.
Wat wil je nog vertellen aan DE KEI vzw?
DE KEI is kei-tof!

POST

DE KEI vzw
Ter Rivierenlaan 152
2100 Deurne

MAIL

cursuswerking@dekei.be

SPEEL JE MEE ?

VERBIND DE REBUS MET
HET JUISTE WOORD
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OPGEPAST:
LAAT JE NIET FOPPEN!
1. Hoe heet de bovenste steen van een huis?
2. Hoe groeten pausen elkaar?
3. Wat is rood en ontploft?
4. Wat heeft 21 ogen maar kan toch niets zien?
5. Wat is groot maar weegt niets?
6. Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?
5. De schaduw van een olifant
2. Er is maar een

3. Knalrood

Vlaanderen
verbeelding werkt

1. Schoorsteen

6. Slaap je?

Met steun van de Vlaamse overheid

4. Een dobbelsteen

S

S

LLETJE
PE

Vermijd reprobeltaksen voor
het maken van kopieën.
Neem contact op met
de verantwoordelijke uitgever:
Sus Maerschalck.

