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Lieve bewoners en familieleden, 
 

Wat een zomer hebben we achter de rug! Waar het in 
augustus ontbrak aan zon, was er dubbel zoveel 

gezelligheid en leuke dagen waar we van genoten 
hebben. Het weer was ons gelukkig goedgezind toen de 

zomerbar plaatsvond. Het einde van de olympische 
spelen hebben we ook meegekregen: we hebben weer 
wat medailles gewonnen. Maar de spelen zijn nog niet 
voorbij: op 24 augustus begonnen de paralympische 

spelen, die eindigen op 6 september.  

 

September is de maand dat we overgaan van de zomer 
naar de herfst. Hopelijk krijgen we nog wat zon mee voor 

de herfst zich laat zien! Ook deze maand hebben we 
weer leuke activiteiten in petto: het thema van deze 

maand is namelijk Komen Eten. Er zal dus heel wat te 
doen zijn rond eten en koken.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Lieve groetjes, 

Glenn, Janik, Ilse, Montana en Tana  



 

      
 
 
… De bewoners van V3 deze maand kunnen genieten 
van een lekker LIVE-verwenontbijt? De precieze dag en 
de verwenontbijten vanuit de keuken kan je verderop 
vinden!  
 
 
  
 
 
 
 
 
… De Olympische zomerspelen aan het begin van 
augustus eindigden? België heeft 3 gouden, 1 zilveren 
en 3 bronzen medailles mee naar huis genomen… 
 

… de paralympische spelen van start gaan 
op 24 augustus en eindigen op 6 
september? Tijdens deze spelen strijden 
personen met verschillende beperkingen 
tegen elkaar voor een felbegeerde 
medaille… 

 
 
… België tot nu toe 67 gouden medailles, 72 zilveren 
medailles en 72 bronzen medailles heeft gewonnen op 
de paralympische spelen?... 
 

Wist je dat? 



…er op 30 september een Eucharistieviering 
plaatsvindt? Iedereen die interesse heeft is welkom… 
 
… we deze maand opnieuw op uitstap gaan? We maken 
een ritje met de Lange-Wapper tram op 22 september… 
 
… we in oktober de duofiets tot onze beschikking 
hebben? Je kan deze lenen in de week van 4 tot 8 
oktober… 
 
… wanneer het slecht weer is, de buitenactiviteiten 
vervangen worden door een activiteit binnen? Kijk 
daarom goed naar de weekplanningen in de eetzaal 
iedere week… 
 
…Er weer naar hartenlust ‘gepetanquet’ wordt bij mooi 
weer in onze tuin? Voorlopig hebben we het 
onderstaande klassement:  
 
Gerard Lenearts: 12 
Frieda Van Hertbruggen: 10 
Frans Geerinck: 6 
Nelly De Belder: 6 
Frans Coolen: 5 
Jenny Stoops: 5 
Irène Elst : 4 
Jacqueline Beljaars: 4 
Guillaume Vercammen: 4 
Dina De Keyser: 2 
Mia Geurts: 2 
 
 
 



… we een nieuwe kinesist in huis hebben? Hij stelt 
zichzelf hier even voor:  

 
Liefste bewoners, 
 
Ik ben Toàn en net afgestudeerd als 
kinesitherapeut met afstudeerrichting 
geriatrie aan de Universiteit 
Antwerpen. Sommige zullen mij nog 
herinneren als stagiair kinesitherapeut 
van een paar maanden geleden maar 
nu kom ik het team definitief 
versterken! Daarnaast help ik nog 

andere mensen van hun klacht af in een zelfstandige 
praktijk in Schoten. 
Ik woon in Merksem en heb heel mijn schoolcarrière in 
de Sint-Ludgardisschool Merksem doorgebracht. Mijn 
exotische ogen heb ik te danken aan mijn ouders die 
afkomstig zijn uit Vietnam maar ikzelf ben geboren in 
België.  
In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal, speel ik graag eens 
een spelletje op de computer met vrienden en ben ik een 
fervente sneaker verzamelaar. 
Aarzel zeker niet om mij aan te spreken in de gangen, ik 

sta altijd klaar om te helpen!       

 
  



… Indien jij of iemand die je kent graag een helpende 
hand wil bieden als vrijwilliger, mag je steeds contact 
opnemen met iemand van het KELA-team of een mailtje 
sturen naar animatie@ruggeveld.com.   

mailto:animatie@ruggeveld.com


Activiteitenplanning maand september 

 
Lieve bewoners, 
 
Deze maand kan je weer deelnemen aan tal van 
activiteiten die ons KELA-team voor jullie heeft 
voorbereid.  
De voormiddagen bestaan uit vaste waarden. We 
sommen ze graag nog even voor je op: 
Maandagochtend: ‘Gazettenklap’ – de actualiteit wordt 
samen doorgenomen op V1, V2 en V4.  
Woensdagochtend: ‘Geheugentraining’ – op elke 
verdieping worden er geheugenspelletjes gespeeld.  
Donderdagochtend: ‘Turnen V1 / V2 en V3’ Ieder turnt 
op de eigen verdieping met iemand van het KELA-team.  
Vrijdagochtend: ‘Turnen V4’ – De bewoners van V4 
trainen de spieren op hun eigen verdieping.  
‘Muzikale voormiddag V3’ – De bewoners kunnen 
genieten van een muzikale show.  
 
In de namiddagen zorgen we voor een afwisselend 
programma. Er zijn leuke quizkes, beweegactiviteiten, 
muziek, spelnamiddagen en heel wat verwennerij. Je kan 
de exacte activiteiten en tijdsstippen terugvinden in de 
maandplanning van dit boekje. Hou zeker ook de 
weekplanningen in de gangen in het oog voor last minute 
wijzigingen. 
 
We maken er een fijne maand van! 
 

 



Woensdag 1 
september 

We trainen het 

geheugen op alle 

verdiepen  

 

V1: bingo  

V2: Quiz 

V3 en V4: 

petanque 

Donderdag 2 
september 

Er wordt geturnd op 

V1, V2 en V3 

 

V1 en V2 spelen 

een volleybal 

wedstrijd 

V3 en V4 kunnen 

genieten van een 

muzikale 

namiddag  

Vrijdag 3 
september 

Op V3 is er een 

muzikale voormiddag 

en er wordt geturnd 

op V4! Iedereen is 

welkom op het 

terras voor een 

lekker ijsje 

 

 



 
 

6 september – 10 september 
 Voormiddag 

10 uur 
Namiddag 

14 uur 
Maandag 6 
september 

Op V1 en V4 lezen 

we de krant  

 

V3: Bingo 

V4: Japanse biljart  

 

Dinsdag 7 
september 

Het KELA team 

heeft een overleg 

en plannings-

moment 

V1: sjoelen 

V2: bingo 

V3: Japanse biljart 

V4: reminiscentie  

Woensdag 8 
september 

We trainen ons 

geheugen op alle 

verdiepen

 

V1: Japanse biljart 

V2: knutselen  

V3 en V4 zijn welkom 

op de gebruikersraad 

op V4 



 
Donderdag 9 
september 

Er wordt geturnd op V1, 

V2 en V3  

 

V1 en V2 spelen een 

KUBB wedstrijd 

V3 en V4 zijn welkom 

voor een T-Dansant op 

V4 

Vrijdag 10 
september 

Op V3 is er een 

recreatieve namiddag, 

op V4 wordt er geturnd  

V1 en V2 spelen 

Japanse biljart op V2 

V3 en V4 koken een 

Italiaans gerecht op V3 

  



13 september – 17 september 
 Voormiddag 

10 uur 
Namiddag 

14 uur 
Maandag 13 
september 

Op V2 en V4 lezen 

we de krant  

 

V1 en V2 sjoelen 

samen op V2  

V3 en V4 knutselen 

samen op V3 

Dinsdag 14 
september 

Er worden eitjes en 

spek gebakken in 

de eetzaal op V3  

 

Het KELA team 

heeft een overleg 

en plannings-

moment 

V1 en V2 spelen een 

quiz: hoeveel weet jij 

van koken?  

V3: sjoelen 

V4: pittenspel  

 

Woensdag 15 
september 

We trainen het 

geheugen op alle 

verdiepen 

Deze namiddag wordt 

er een activiteit 

georganiseerd met 

de kleinkinderen 

 



Donderdag 
16 
september 

Er wordt geturnd op 

V1, V2 en V3 

 

V1 en V2 

volleyballen samen  

V3 en V4: 

reminiscentie op V4 

 

Vrijdag 17 
september 

Er wordt geturnd op 

V4  

V1: koken 

V2: koken  

V3 en V4: KUBB 

 

 

  



  

20 september – 24 september 
 Voormiddag 

10 uur 
Namiddag 

14 uur 
Maandag 20 
september 

Op V1, V2 en V4 

lezen we de krant  

 

V2: reminiscentie 

V3: Beleef TV 

V4: Biercafé 

Dinsdag 21 
september 

De keuken voorziet 

een verwenontbijt 

in de eetzaal op V4 

Het KELA team 

heeft een overleg 

en plannings-

moment 

V1: Japanse biljart  

V2: Beleef TV  

V3 en V4: kookquiz op 

V4 

 

Woensdag 22 
september 

Op alle 

verdiepingen 

worden er leuke 

geheugenspelletjes 

gespeeld 

De ingeschreven 

bewoners gaan op 

uitstap met de 

Lange-Wapper tram 



Donderdag 
23 
september 

Er wordt geturnd op 

V1, V2 en V3  

 

V1 en V2: KUBB 

V3 en V4: 

gezelschapsspelen 

op V4 

Vrijdag 24 
september 

Op V3 is er een 

recreatieve 

voormiddag en er 

wordt geturnd op V4! 

Op alle verdiepingen 

wordt een 

kookwedstrijd 

gehouden: wie kookt 

het lekkerste 

gerecht?  

 

 

  



  

27 september – 1 oktober 
 Voormiddag 

10 uur 
Namiddag 

14 uur 
Maandag 27 
september 

Op V1, V2 en V4 lezen 

we de krant  

V2: Bingo  

V3 en V4 knutselen 

samen op V4 

 

Dinsdag 28 
september 

Het KELA team heeft 

een overleg en 

plannings-moment 

V1 en V2 kegelen 

samen  

V3: reminiscentie 

V4: beleef-TV 

Woensdag 
29 
september 

Op alle verdiepingen 

worden er leuke 

geheugenspelletjes 

gespeeld 

V1 en V2: volleybal  

V3 en V4: petanque 



  

Donderdag 
30 
september 

Er wordt geturnd op 

V1, V2 en V3  

 

V1: knutselen 

V2: puzzelen 

V3 en V4: 

Eucharistieviering 

op V4 

 

Vrijdag 1 
oktober 

Op V3 is er een 

recreatieve 

voormiddag en er 

wordt geturnd op V4! 

We vieren de 

jarigen van 

september 

 



 

Jarigen 

 

We zetten in deze rubriek onze feestneuzen van de maand 

in de kijker. Aan iedereen alvast een dikke proficiat! 

 

Bewoners:  

 

7 september:   Philomena Dillen    91 

11 september:  Yvonne Miseur    92 

12 september:  Jeanne Baelus     91    

17 september:  Marie Van Eechaute   91 

26 september: Georges De Preter   91 

29 september: Martha Van Den Plas   96 

30 september : Blanca Vervloet    99 

    Miel Hanssen     90 

 

 

  



Personeel:  

 

7 september  Anita Snoeken 

9 september   Buphna van Kuyk  

13 september  Monique Joos 

21 september  Lejla Hadziresic  

29 september  Ilse De Bondt 

 

 

 

 

 

  



We nemen afscheid van  

 

 

Elza was meer dan 6 jaar een vast gezicht op 

V4. Ze was jaren lid van het breiclubje, waar 

ze met plezier aan deelnam. Ze was creatief 

aangelegd en vond niets leuker dan mee te 

helpen om de mooiste knutselwerken te 

maken. Een hele lieve dame, die altijd 

klaarstond voor een babbel. Lieve Elza, we zijn 

blij dat we je bij ons hebben gehad!  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liefde van de man gaat door de maag… en die van de vrouw 

natuurlijk ook      ! 

 

Deze maand kan je weer genieten van heel wat lekkers dat 
klaargemaakt wordt door onze chefs! 

 

 

 

   

 



 

 

Week van 30 augustus – 5 september 
Dag Middagmaal 

Maandag  
30 augustus 

Pompoensoep 
Gehaktbrood met 

tomatensaus, selder en 
aardappelen 

Crémé caramel 

Dinsdag 
31 augustus 

Courgettesoep 
 Kip in rode wijnsaus met 

sla en frietjes 
Fruit 

Woensdag 
1 september 

Tomatensoep 
Kabeljauwhaasje met 

pastinaakpuree 
Fantasie van chocolade 

Donderdag 
2 september 

Preisoep 
Gebraad met boontjes en 

aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag  
3 september  

Venkelsoep 
Vislasagna met slaatje  

Chocomousse 

Zaterdag  
4 september 

Wortelsoep 
Goulash met rijst 

Mousse 

Zondag  
5 september  

Aspergesoep 
Parelhoenfilet met fruit en 

kroketten 
Gebak 

  

 



Week van 6 september – 12 september 
Dag Middagmaal 

Maandag 
6 september 

Courgettensoep 
Kalfsgebraad met venkel 

en aardappelen 
Pudding 

Dinsdag 
7 september 

Minestrone 
Sudderpotje met sla en 

frietjes 
Fruit 

Woensdag 
8 september 

Rode-linzen soep 
Kabeljauw met prei en 

puree 
Speculoos Bavarois 

Donderdag 
9 september 

Bloemkool-broccolisoep 
Loze vink met boontjes en 

aardappelen  
Ijs 

Vrijdag 
10 september 

Chinese kippensoep 
Zalm-witloofrolletje met 

puree 
Rijstpap 

Zaterdag 
11 september 

Wortelsoep 
Kipsaté met erwten en  

nasi-goreng 
Mousse 

zondag 
12 september 

Bospaddenstoelensoep 
Ossentong in madeirasaus 
met wortelen en kroketten 

Gebak 

 



Week van 13 september – 19 september 
Dag Middagmaal 

Maandag 
13 september 

Wortel-pompoensoep 
Chipolata met spinazie en 

aardappelen 
Marmer cake 

Dinsdag 
14 september 

Kip-Knolseldersoep 
Stoofpotje van kalfsvlees 

met sla en frietjes 
Fruit 

Woensdag 
15 september 

groentesoep 
Schartongfilet met witloof 

en puree 
Miserable 

Donderdag 
16 september 

Agnes sorelle soep 
Kalkoen met dragon en 

groentjes en 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
17 september 

Preisoep 
Heilbot met ratatouille en 

puree 
Panna Cotta 

Zaterdag 
18 september 

Paprikasoep 
Gebraad met snijboontjes en 

aardappelen 
Mousse 

Zondag  
19 september 

Witloofsoep 
Kip met appelmoes en 

kroketten 
Gebak 

  



Week van 20 september – 26 september 
Dag Middagmaal 

Maandag 
20 september 

Groentesoep 
Varkenshaasje met witte 

kool en aardappelen 
Pudding 

Dinsdag 
21 september 

Champignonsoep 
Stoofvlees met slaatje en 

frietjes 
Fruit 

Woensdag 
22 september 

Minestrone 
Zeewolf met huisbereide 
paëlla en kreeftensaus 

Passievruchten Bavarois 

Donderdag 
23 september 

Aspergesoep 
Kalkoenmedaillon met 

champignonsaus, 
boontjes/spek en 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
24 september 

Pompoensoep 
Scampi’s met pasta en 

tomatensaus 
Cheescake 

Zaterdag 
25 september 

Kip-knolseldersoep 
Kalfsfricassee met groenten 

en puree 
Mousse 

Zondag 
26 september  

Tomatenroomsoep 
Rosbief met erwtjes en 

wortelen en gratin 
Gebak 

 



 
Week van 27 september – 3 oktober 
Dag Middagmaal 

Maandag 
27 september 

                Groentensoep 
Blinde vink met bloemkool 

en aardappelen 
Chocomousse 

Dinsdag 
28 september 

Erwtensoep 
Steak met witloof slaatje en 

frietjes 
Fruit 

Woensdag 
29 september 

Paprikasoep 
Kabeljauw en courgette, 

champignon en soja 
scheuten en puree 

Javanais 

Donderdag 
30 september 

Champignonsoep 
Ham-witloofrolletje met 

kaassaus en puree 
Ijs 

 

  



Fotohoek 
 
 

 
  

  



  



  



 

      

      

      

 

 

 

 

       

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

        

        

        

        



            

            

   

 

 

 

 

 

 



   

 

  



Kan je de verschillen vinden? De oplossingen kan 

je in de volgende editie terugvinden      ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


