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Lieve bewoners en familieleden,  
 

De maand januari is alweer voorbij gevlogen. Wat zijn 
we blij dat we kunnen zeggen dat onze bewoners het 
eerste corona-vaccin hebben gekregen. Ook een heel 
groot deel van ons personeel kreeg een eerste spuitje. 

We hopen dat dit er voor kan zorgen dat we dit jaar 
terug vrijer kunnen werken en samenleven.     

Eén van de ‘warmste’ maanden van het jaar staat alweer 
voor de deur. En deze belooft erg gezellig en liefdevol te 

worden! Denk maar aan thema-activiteiten rond 
Valentijn, zoete namiddagen en Carnaval.  

Het is onze gewoonte om in de maand februari lekkere 
pannenkoeken te maken. Kom dus op jouw verdieping 

genieten van dat gebakken lekkers! 

Helaas moeten we deze maand afscheid nemen van 
onze collega Katleen. We zullen haar enorm missen en 
zijn heel dankbaar voor de vele jaren waarin ze steeds 

het beste van zichzelf heeft gegeven! 

We zullen ook een nieuwe collega verwelkomen, die we 
in het volgende boekje graag aan jullie zullen 

voorstellen.   

 

Lieve groetjes,  

Glenn, Katleen, Ilse, Montana en Tana 
 

 



      
 
 
… Onze bewoners deze maand het coronavaccin 
toegediend kregen?  Dokter Goethaert stond in voor de 
vaccinatie en Leon Wilms was de eerste die het vaccin 
kreeg toegediend. Duimen dat het vaccin snel zijn 
werking toont en we terug kunnen aftellen naar meer 
versoepelingen! 
 

   
 
 
… De bewoners van V1 en V3 al kunnen genieten 
hebben van een lekker LIVE-verwenontbijt? Deze 

Wist je dat? 



maand kunnen de bewoners van V2 genieten van 
versgebakken eitjes!   
 
 
 
 
 
 
 

… We deze maand een liefdevolle maand tegemoet 
gaan? Met een knipoog naar Hotel Römantiek, zorgen 

we voor activiteiten die gezellig en grappig zijn.   
 
 

Ruggeveld TV 
Hotel Römantiek 
Pannenkoekenbak 
Carnaval 
 
 
 
 
 

 



 
… 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.  
 

 
 
 
 
… We deze maand afscheid nemen van onze collega 
Katleen uit het KELA-team? We vinden het als haar 
collega’s enorm jammer en gaan ze erg missen. Een 
lieve, creatieve vrouw met zoveel talenten! Eéntje uit de 
duizend, waar heel wat bewoners wel één of meer fijne 
momenten mee hebben beleefd.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteitenplanning maand februari 

 
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’ – De bewoners van V1 en V2 
kunnen genieten van een muzikale show op hun 
verdieping. 
 



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! 
 

 
Week van 1 februari – 7 februari 

 Voormiddag Namiddag 
Maandag 
1 februari 

Op V1, V2 en V4 wordt 

de actualiteit 

besproken met iemand 

van het KELA-team. 

 

V1: Kamerbezoek 

V2: Bingo 

V3: Beleef-TV 

V4: Koffieklets over 

liefde 

 
Dinsdag Ons KELA-team heeft V1: Bingo 



2 februari een overleg en 

planningsmoment.  

V2: Beleef-TV 

V3: Valentijnsquiz 

V4: Pittenspel 

Woensdag 
3 februari 

Op elke afdeling spelen 

we spelletjes die je 

geheugen stimuleren. 

Zo maakt Glenn 

kruiswoord- raadsels 

op V4 en speelt Ilse 

een spreekwoorden-

spel op V3.                

V1: Sjoelen 

V2: Knutselen 

V3: Bingo 

 

Donderdag 
4 februari  

Op V1, V2 en V3 worden 

de spieren getraind 

met het KELA-team! 

 

V1: Knutselen  

V2: Spelletjes  

V4: Valentijnsquiz 

 
Vrijdag 5 
februari 

V2: Muzikale voor-

middag  

V4: Turnen met Glenn 

V1: Montana kookt iets 

lekkers met de 

bewoners van V1. 



 V2: Tana doet een 

quiz.  

V3: Ilse maakt er een 

beauty/verwen 

namiddag van op V3. 

V4: Katleen en Glenn 

houden een gezellige 

koekenbak op V4. 

 
 
 
 
 

8 februari – 14 februari 
 Voormiddag Namiddag 
Maandag 8 
februari 

Op V1, V2 en V4 

wordt de actualiteit 

besproken met 

iemand van het 

KELA-team. 

 

V2: Beleef-TV 

V3: Knutselen rond 

carnaval 

V4: Sjoelen  

 

Dinsdag 9 Ons KELA-team V1: Valentijnsquiz 



februari heeft een 

planningsmoment.  

    

V3: Sjoelen 

V4: Knutselen met 

Glenn 

 

Woensdag 10 
februari 

We trainen ons 

geheugen met een 

spel of quiz op alle 

verdiepen.  

V1: Knutselen 

V2: Filmnamiddag 

V4: Gezelschaps-

spelen 

 

 

Donderdag 11 
februari 

Op V1, V2 en V3 

strekken we de 

benen en de armen 

met iemand van het 

KELA-team.  

Montana speelt een 

spelletje sjoelen met 

de bewoners van V1. 

Ilse houdt een 

romantische 

zangnamiddag met 

de bewoners van V4. 

Vrijdag 12 
februari 

V2: Ilse maakt het 

lollig met muziek 

op V2.  

V4: Er wordt deze 

V1: Montana trakteert 

de bewoners van V1 

op een lekker stukje 

cake.  



ochtend met Glenn 

geturnd! Smeer je 

beentjes maar al in! 

 

V2: Glenn haalt zijn 

lekkerste biertjes 

boven en maakt het 

gezellig op V2. 

V3: Katleen en Ilse 

bakken lekkere 

pannenkoeken voor 

de bewoners van V3. 

Dit is tevens het 

afscheidsfeestje voor 

Katleen.  

 
15 februari – 21 februari 

 Voormiddag Namiddag 
Maandag  
15 februari 

Op V1, V2 en V4 

wordt de actualiteit 

besproken met 

iemand van het 

KELA-team. 

V1: Beleef-TV 

V2:  Zoete namiddag 

met Tana. 

V4: “Cinéma Glekke”, 

een romantische film 

in de dagzaal met een 

lekker chipke en 

drankje.  

 



 
Dinsdag 16 
februari 

Tana bakt lekkere 

eitjes voor de 

mensen van V2. 

Ons KELA-team 

heeft een overleg 

en plannings-

moment. 

V1: Valentijnsbingo 

V2: Knutselen 

V3: Zoete zondes met 

Glenn 

 

Woensdag 17 
februari 
 
ASWOENSDAG 

Deze voormiddag 

spelen we ‘Wie is 

het?’ op de 

verdiepen.   

Deze namiddag kan 

je genieten van een 

lekker pruimen-

taartje in de dagzaal! 

Donderdag 18 
februari 

Deze ochtend kan 

je je spieren 

trainen op V1, V2 en 

V3.  

 

 Montana en Ilse 

maken er een zoete 

zondige namiddag 

van op V1 en V4. Op 

V2 wordt er gesjoeld 

met Tana.  



Vrijdag  19 
februari 

V4: Zet je schrap 

want Glenn heeft 

pittige oefeningen 

klaar voor jullie! 

V1: Montana kookt 

iets lekkers met en 

voor de bewoners 

van V1. 

V2: Tana en Ilse 

voorzien lekkere 

pannenkoeken voor 

de bewoners van V2. 

V3: Glenn opent een 

mannencafé op z’n 

carnavals op V3. 

Allemaal welkom! 

 
 
 

22 februari – 28 februari 
 Voormiddag Namiddag 
Maandag 22 
februari 

Op V1, V2 en V4 

lezen we de krant 

en overlopen we de 

actualiteit.  

V1: Kamerbezoekjes 

door Montana 

V2: Kegelen met Tana 

V3: Pittenspel met 



 

Glenn 

Dinsdag 23 
februari 

Het KELA-team 

heeft een 

overlegmoment.  

V1: Kegelen 

V2: Bingo 

V4: Mannencafé 

 
Woensdag 24 
februari 

Op V1, V2 en V4 kan 

je leuke 

geheugenspelletjes 

spelen rond 

woordspelingen.  

 

V1: Beleef-TV 

V2: Knutselen 

V3: Roulette 

 
Donderdag 
25 februari 

Op V1, V2 en V3 

wordt er geturnd 

met iemand van het 

KELA-team.  

 

V1: T-Dansant 

V2: Filmnamiddag 

V4: Knutselen 



 
Vrijdag 26 
februari 

V1: Kamerbezoekjes 

V4: De bewoners 

van V4 kunnen het 

beste van zichzelf 

geven tijdens de 

turnles met Glenn! 

 

V1: Montana en Ilse 

bakken lekkere 

pannenkoeken voor 

de bewoners van V1. 

V2: Puzzelen met 

Tana op V2. 

V3: Glenn houdt een 

gezellige spelletjes 

namiddag op V3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 februari – Valentijn 

 

 
We nodigen onze koppels uit om op 15 

februari te komen genieten van een 
gezellig onderonsje in onze 

cafetariaruimtes. Hun mooie liefde 
wordt vandaag extra in de verf gezet!  



Jarigen 

 

We zetten in deze rubriek onze feestneuzen van de maand 

in de kijker. Alvast een dikke proficiat! 

 

3 februari:  Marcelle Calluy   82 jaar 

9 februari:  Liliane Van Gorp   94 jaar 

12 februari:  Louisa Dierckxens  86 jaar 

22 februari:  Roger Boulanger   93 jaar 

28 februari:  Cecilia De Rijcke   91 jaar 

 

 
1 februari:  Peggy De Hert (zorgkundige) 

5 februari:  Nancy Oudermans (zorgkundige) 

10 februari:  Amber Kibria (zorgkundige) 

11 februari:  Vicky Verlinden (hoofdverpleegkundige) 

14 februari:  Anna Dalle (student) 



19 februari:  Vanessa Van Nooten (hoofdverpleegkundige) 

24 februari:  Hilde Pauwels (kinesiste) 

26 februari:  Julie Goeman (student) 

   Edina Meric (huismoeder) 

27 februari:  Kiana De Troyer (student) 

28 februari:  Riva Bektasi (huismoeder) 

 
 
We nemen afscheid van … 
 
Wiske Hertogs (18 oktober 1930 – 31 december 2020) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Leo Van Wolput (13 september 1948 – 26 januari 2021) 
   

 
 

We hebben Wiske helaas maar 
kort bij ons mogen hebben. We 
zullen haar missen! Rust zacht 
lieve Wiske! 

Leo was een vaste waarde op V2. 
Hij was een erg grote fan van FC 
Antwerp. Voetbal was zijn leven.  
Zijn vriend Walter stond altijd 
klaar voor hem en  hun 
vriendschap was dan ook heel 
mooi om te zien.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

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 1 februari – 7 februari 
Dag Middagmaal 

Maandag 
1 februari 

Groentesoep 
Kalkoentournedo met 

snijboontjes en aardappelen 
Pudding 

Dinsdag 
2 februari 

Courgettesoep 
Hamburger met sla en frietjes 

Fruit 



Woensdag 
3 februari 

Witloofsoep 
Kabeljauw met 

knolselderpuree 
Speculaasbavarois 

Donderdag 
4 februari 

Erwtensoep 
Varkenshaasje met gemengde 
groentjes en pommes persilée 

Ijs 

Vrijdag 
5 februari 

Tomatensoep 
Zalm met savooipuree en 

mosterdsaus 
Panna-cotta 

Zaterdag 
6 februari 

Venkelsoep 
Kipfilet met pasta en zoet-

zure saus 
Mousse 

Zondag 
7 februari 

Champignonsoep 
Konijn met appelmousse en 

kroketjes 
Gebak 

 
 

 
 

 
 

Week van 8 februari – 14 februari 
Dag Middagmaal 

Maandag 
8 februari 

Groentesoep 
Gehaktballetjes met selder 

in tomatensaus en 
aardappelen 
Marmercake 

Dinsdag Pastinaaksoep 



9 februari Kip in rode wijnsaus met 
sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 
10 februari 

Wortel-pompoensoep 
Normandische tongfilet 

met puree 
Fantasie van bosvruchten 

Donderdag 
11 februari 

Courgettesoep 
Blinde vink met boontjes 

en aardappelen 
Ijs 

Vrijdag 
12 februari 

Knolseldersoep 
Fishstick met tartaar, 

slaatje en krieltjes 
Rijstpap 

Zaterdag 
13 februari 

Paprikasoep 
Goulash met puree 

Mousse 

Zondag 
14 februari 

Bospaddenstoelensoep 
Ballotine van kip met 
witloof en kroketten 

Valentijns Gebak 
Week van 15 februari – 21 februari  
Dag Middagmaal 

Maandag 
15 februari 

Groentesoep 
Gebraad met 

schorseneren en 
aardappelen 

Créme caramel 

Dinsdag 
16 februari 

Pompoensoep 
Videe met slaatje en 

frietjes 



Fruit 

Woensdag 
17 februari 

Preisoep 
Kabeljauwhaasje met 

pastinaakpuree Bavarois 
van passievrucht 

Donderdag 
18 februari 

Tomatensoep 
Lamsnavarin met 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
19 februari 

Kip-knolseldersoep 
Vispannetje met puree 

Flan vanille 

Zaterdag 
20 februari 

Erwtensoep 
Slavink met snijboontjes 

en aardappelen 
Mousse 

Zondag 
21 februari 

Bloemkool-Broccolisoep                
Rosbief met worteltjes en 

gratin       
Gebak 

 
 

Week van 22 februari – 28 februari 
Dag Middagmaal 

Maandag 
22 februari 

Wortelsoep 
Chipolata met rode kool en 

aardappelen 
Witte chocomousse 

Dinsdag 
23 februari 

Courgettesoep 
Boeuf Bourguignon met sla 

en frietjes 
Fruit 



Woensdag 
24 februari 

Chinese tomatensoep 
Schartongfilet met 

broccolipuree 
Fantasie van chocolate 

Donderdag 
25 februari 

Preisoep 
Kalkoenmedaillon met 
gemengde groenten en 
rozemarijnaardappelen 

Ijs 

Vrijdag 
26 februari 

Aspergesoep 
Zalm-witloofrolletje met 

puree 
Clafoutis met pruimen 

Zaterdag 
27 februari 

Boschampignonsoep 
Kalfsfricassee met rijst 

Mousse 

Zondag 
28 februari 

Ajuinsoep 
Eendenborstfilet met 

savooikolen en  kroketten 
Gebak 

 

Fotohoek 
De afgelopen maand was er weer veel te beleven! We 
tonen jullie graag wat leuke foto’s! 



  
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

Raadsels  

 
Deze maand staat in het teken van 
Valentijn! Hieronder zie je heel wat bekende 
koppeltjes. Ken jij deze bekende koppels?  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossingen kan je in de volgende 

editie terugvinden "#$%! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


