
RUGGEVELD VERTELT 

 

 

 

 

MEI 2023 



VOORWOORD 

 

Lieve bewoners en familieleden, 

We zijn april sportief gestart met onze 

Vlaamse wielerweek. Om dan bezoek te 

krijgen van onze Paashaas die lekkere 

paaseitjes heeft gebracht! We sloten de 

maand af met de week van de valpreventie, 

die in teken stond van wandelen en beweging!  

Jammer genoeg heeft april heeft ons 

getrakteerd op aprilse grillen, laten we hopen 

dat in mei de lente echt begint. 

In mei hebben we weer heel wat leuks op de 

planning. Zo starten we onze jaarlijkse 

petanque competitie weer en strekken we 

onze beentjes tijdens enkele wandelingen. 

Ook komt de brillenbus weer langs waar jullie 

zich voor kunnen inschrijven. Weer heel wat 

leuks om naar uit te kijken dus!  

 

 

Het KELAP-team. 

 

 

 



 
 

 

 

 

…De keuken en het animatieteam deze maand enkele 

lekkere verwenontbijten voorzien?...  

Verwenontbijt keuken (live) Verwenontbijt 

animatie 

V3: 2 mei V4: 9 mei 

V2: 23 mei V1: 16 mei 

 V3: 30 mei  

 

… we in mei terug beginnen met het petanque toernooi? 
Iedere woensdag om 14uur aan de petanquebaan… 

 

…Traditioneel is de meimaand de maand bij uitstek 

voor communies en lentefeesten… 

 

… het 1 mei dag van de arbeid is? De dag werd op 1 

mei 1890 in het leven geroepen, als internationale 

strijddag om een werkdag te organiseren die 8 uur 

duurde. Deze dag in 1890 vonden grote demonstraties 

plaats in verschillende landen in Europa. Het duurde in 

België nog tot 14 juni 1921 voor de 8 urige werkdag er 

effectief kwam… 

 

 

 

Wist je dat? 

 

https://mapa.infoteur.nl/specials/communie-en-lentefeest.html


 

… activiteiten altijd kunnen wijzigen in de loop van de 

maand? Wijzigingen in de planning worden altijd 

uitgehangen op de verdiepen!..  

 

… 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 mei 

 

Lieve bewoners, 

 

Deze maand kan je weer deelnemen aan tal van 

activiteiten die ons KELA-team voor jullie heeft 

voorbereid. Hou zeker de weekplanningen in het oog om 

te zien waar de activiteiten zijn!  

De voormiddagen bestaan uit vaste waarden. We 

sommen ze graag nog even voor je op: 

Maandagochtend: ‘Gazetteklap’ – de actualiteit wordt 

samen doorgenomen. 

Woensdagochtend: ‘Geheugentraining’ – We spelen 

enkele geheugenspelletjes. 

Donderdagochtend: ‘Turnen V1 en V2’ Ieder turnt op de 

eigen verdieping met iemand van het KELA-team.  

Vrijdagochtend: ‘Turnen V3 en V4’ beide verdiepen zijn 

welkom in de cafetaria om de spieren wat los te maken 

met de kiné!  

 

In de namiddagen zorgen we voor een afwisselend 

programma. Er zijn leuke quizkes, bewegingsactiviteiten, 

muziek, spelnamiddagen en heel wat verwennerij. Je kan 

de exacte activiteiten en tijdsstippen terugvinden in de 

maandplanning van dit boekje.  

 

We maken er een fijne maand van! 

 
 

 



 

MAANDAG 1 MEI 

Dag van de arbeid: het KELAP-team heeft vandaag 
een dagje verlof! 

 

   

 

 

 

DINSDAG 2 MEI 
Verjaardagsfeest: we vieren alle jarigen van de maand 
april! Vanaf 14u in de cafetaria.  

 

 

 

 

WOENSDAG 3 MEI 
Geheugentraining: we laten de hersenen kraken met 
enkele geheugenoefeningen op V1 en V2 vanaf 10u. 

Gebruikersraad: de bewoners (eventueel met een 
familielid) zijn welkom voor de gebruikersraad op V3 
vanaf 14u. 

 

 

 



 

DONDERDAG 4 MEI 
Turnen: de spieren worden getraind op V1 en V2 vanaf 

10u. 

Schoonheidssalon: iedereen welkom om zichzelf te 

laten verwennen op V1 vanaf 14u. 

Creaclubje: de bezige bijtjes zijn welkom bij Lea vanaf 
14u in de dagzaal van V3. 

 

 

 

VRIJDAG 5 MEI 
Turnen: het wordt een sportieve ochtend: we turnen in 

de cafetaria vanaf 10u. 

Colorgrafie: de creatieve bewoners zijn welkom op V2 

voor leuke kleurplaten te kleuren vanaf 14u. 

Japanse biljart: de bewoners zijn welkom voor een 
spelletje japanse biljart op V3 vanaf 14u. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAANDAG 8 MEI  
Gazetteklap: we bespreken de actua op V1, V2 en 
V4.  

Koffieklets: iedereen welkom voor een tasje koffie en 
een koekje vanaf 14u op V1. 

Bingo: de bewoners zijn welkom voor een 

spelletje bingo op V2 vanaf 14u. 

Colorgrafie: de geïntresseerden zijn welkom 

vanaf 14u op V3.  

 

DINSDAG 9 MEI 
Live-verwenontbijt: Nancy bakt spek en eitjes op V4 

vanaf 8u in de eetzaal. 

Petanque: we spelen een leuk spelletje petanque buiten 

vanaf 14u. (enkel bij goed weer) 

Bingo: de bewoners zijn welkom voor een spelletje 

bingo op V3 vanaf 14u. 

 

WOENSDAG 10 MEI 
Geheugentraining: we trainen het geheugen op V1, V2 
en V3 om 10u. 

Petanque: start van het nieuwe petanque-seizoen! 
Vanaf 14u in de tuin. (enkel bij goed weer) 

Brillenbus: de ingeschreven bewoners kunnen hun 
ogen en bril laten nakijken door de mensen van 
de brillenbus! Vanaf 14u in de cafetaria achteraan.  



 

DONDERDAG 11 MEI 
Turnen: we warmen de spieren op op V1 en V2 vanaf 
10u.  

Zangstonde: we zingen enkele klassiekers in de 
dagzaal op V3 vanaf 10u. 

Uitstap: de ingeschreven bewoners gaan naar een 
voorstelling in het cultureel centrum ‘De Klap’ in Deurne.  

 

 

 

 

VRIJDAG 12 MEI 
Turnen: het wordt een sportieve ochtend: we turnen in 

de cafetaria vanaf 10u. 

Wandeling: we strekken met de ingeschreven bewoners 
de beentjes richting het Rivierenhof. Vertrek rond 13u45 
(onder voorbehoud mits goed weer). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAANDAG 15 MEI 
Gazetteklap: we bespreken de actua op V1, V2 en 
V4.  

Volleybal: de bewoners van V1 en V2 zijn welkom 
voor een spelletje volleybal op V1. 

Knutselen: laat je creatieve handen los tijdens het 
knutselen op V3. Welkom vanaf 14u.  

  

DINSDAG 16 MEI 

Live verwenontbijt: Montana bakt voor de bewoners 

van V1 lekker spek en eitjes vanaf 7u30 in de dagzaal. 

Petanque: we spelen een leuk spelletje petanque buiten 

vanaf 14u. 

Curling: we spelen een spelletje curling op V4 vanaf 

14u in de dagzaal. 

 

 

WOENSDAG 17 MEI 
Geheugentraining: we trainen het geheugen op V1, V2 
en V3 om 10u. 

Petanque: we spelen een leuk spelletje petanque buiten 

vanaf 14u. (enkel bij goed weer). 

Kubb: wie gooit de koning omver? Allen welkom voor 

een spelletje kubb op V1 vanaf 14u. 

Japanse biljart: de bewoners zijn welkom voor een 
spelletje japanse biljart op V2 vanaf 14u. 



 

DONDERDAG 18 MEI 
Hemelvaartsdag: het KELAP-team heeft vandaag een 
dagje verlof!  

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 19 MEI 
Turnen: het wordt een sportieve ochtend: we 

turnen in de cafetaria vanaf 10u.  

Japanse biljart: de bewoners zijn welkom 
voor een spelletje japanse biljart op V3 vanaf 
14u. 

Colorgrafie: de geïnteresseerden zijn welkom vanaf 

14u op V2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAANDAG 22 MEI 
Gazetteklap: we bespreken de actua op V1 en V2.  

Bingo: de bewoners zijn welkom voor een spelletje 

bingo op V2 vanaf 14u. 

Japanse biljart: de bewoners zijn welkom 
voor een spelletje japanse biljart op V4 vanaf 
14u. 

 

DINSDAG 23 MEI 
Petanque: we spelen een leuk spelletje petanque buiten 

vanaf 14u. 

Bingo: de bewoners zijn welkom voor een spelletje 

bingo op V3 vanaf 14u. 

 

WOENSDAG 24 MEI 
Geheugentraining: we trainen het geheugen op V1, V2 
en V3 om 10u. 

Petanque: we spelen een leuk spelletje petanque buiten 

vanaf 14u. 

Knutselen: de creatieve bijtjes zijn welkom op V1 om 

14u. 

Schoonheidssalon: laat je verwennen 

vanaf 14 u op V2. 

 



 

DONDERDAG 25 MEI 
Turnen: we warmen de spieren op op V1 en V2 vanaf 
10u.  

Pannenkoeken: we maken lekkere pannenkoeken op 
V2. 

Crea: de creatieve bijtjes zijn welkom op 
V3 om 14u.  

 

 

VRIJDAG 26 MEI 
Turnen: het wordt een sportieve ochtend: we turnen in 

de cafetaria vanaf 10u. 

Wandeling: de ingeschreven bewoners strekken de 
benen richting het Rivierenhof. Vertrek rond 13u45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MAANDAG 29 MEI 
Pinkstermaandag: het KELAP-team heeft vandaag een 

dagje verlof! 

 

 

DINSDAG 30 MEI 
Live-verwenontbijt: Nancy bakt spek en eitjes op V3 

vanaf 8u in de eetzaal. 

Verjaardagsfeest: vanaf 14u vieren we de jarigen van 
de maand mei in de cafetaria.  

 

WOENSDAG 31 MEI 
 

Geheugentraining: we trainen het geheugen op V1, V2 
en V3 om 10u. 

Koken: we maken weer iets lekkers klaar voor de 
lekkerbekken. Vanaf 14u op V1 en V4.  

 

 

 

 

 

 



 

Week van 1 mei – 7 mei 

Dag Middagmaal 

Maandag 

1 mei 

Pastinaakroomsoep 

Stoofpotje van kalf met witte 

pens en aardappelnootjes  

 Donkere chocomousse 

Dinsdag 

2 mei 

Groetensoep 

Kipfilet met pepersaus,  

sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

3 mei 

Champignonsoep 

Kabeljauw met prei en puree  

javanais 

Donderdag 

4 mei 

Paprikasoep 

Chipolata met bloemkool en 

aardappelen 

Ijs 

Vrijdag 

5 mei 

Kip-knolseldersoep 

Fishsticks met tartaar, slaatje 

en gebakken patatjes 

Rijstpap 

Zaterdag 

6 mei 

Chinese kippensoep 

Goulash met Griekse pasta  

Mousse 

Zondag 

7 mei 

Tomatensoep met balletjes               

Schnitzel met wortelen en 

kroketten                                            

Gebakje 

  



   

Week van 8 mei – 14 mei 

Dag Middagmaal 

Maandag 

8 mei 

Groentensoep 

Kalkoengebraad met witloof 

en aardappelen  

 Crème caramel 

Dinsdag 

9 mei 

Pompoensoep 

Videe met slaatje en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

10 mei 

Courgettesoep 

Pasta met zalm, gerookte zalm 

en erwtjes  

Speculaasbavarois  

Donderdag 

11 mei 

Gele-Paprikasoep 

Asperge met ham en 

aardappelen 

Ijs 

Vrijdag 

12 mei 

Tomatensoep 

Vispannetje met puree  

Panna cotta 

Zaterdag 

13 mei 

Preisoep 

Gebraad met snijboontjes en 

aardappelen   

Mousse 

Zondag 

14 mei 

boschampignonsoep               

kip met fruit en kroketten                                            

Gebakje 

  



 

Week van 15 mei – 21 mei 

Dag Middagmaal 

Maandag 

15 mei 

Wortelsoep met gember 

Gehaktballetjes met witloof, 

mosterdsaus en aardappelen  

 Witte chocomousse 

Dinsdag 

16 mei 

Kip-knolseldersoep 

Stoofvlees met slaatje en 

frietjes 

Fruit 

Woensdag 

17 mei 

Venkelsoep met saffraan en 

look 

Gerookte zalm met aspergers 

en pommes persillée  

Passievruchtenbavarois 

Donderdag 

18 mei 

Chinese kippensoep 

Sudderpotje van kip en 

aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 

19 mei 

paprikasoep 

kabeljauw met 

pastinaakpuree  

Tiramisu 

Zaterdag 

20 mei 

Bloemkool-broccolisoep 

Kipfilet met nasi goreng  

Mousse 

Zondag 

21 mei 

tomatenroomsoep met 

balletjes              

rosbief met wortelen erwtjes 

en kroketten                                            

Gebakje 

 

 

 



 

Week van 22 mei – 28 mei 

Dag Middagmaal 

Maandag 

22 mei 

Preisoep 

Kalkoengebraad met 

spitskool en aardappelen  

 Marmercake  

Dinsdag 

23 mei 

courgettesoep 

krabcocktail en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

24 mei 

pompoensoep 

schartong in het groen met 

spinaziepuree   

Fantasie van chocolade 

Donderdag 

25 mei 

Witloofsoep  

Chipolata met Provençaalse 

boontjes en aardappel 

Pudding  

Vrijdag 

26 mei 

Tomaten-paprikasoep 

Zalm met groentjes en puree  

Rijstpap  

Zaterdag 

27 mei 

Aspergesoep 

Cordon blue met bloemkool 

en aardappelen   

Mousse 

Zondag 

28 mei 

champignonsoep          

Gentse waterzooi met 

kroketten                                            

Gebakje 
 

 

 

 

 

  



Week van 29 mei – 4 juni 

Dag Middagmaal 

Maandag 

29 mei 

Tomatensoep met balletjes 

Kalfsentrecote met asperges 

en gratin  

 Ijs tartufo  

Dinsdag 

30 mei 

Courgettesoep 

Steak met champignonsaus  

slaatje en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

31 mei 

Kip-knolseldersoep 

Heilbot met broccoli en  

puree 

Miserabele  

Donderdag 

1 juni  

Wortelsoep 

Slavink met gestoofd witloof 

en aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 

2 juni  

Bloemkoolsoep 

kabeljauwhaasje met 

spinaziepuree  

crème van hazelnoot 

Zaterdag 

3 juni 

pompoensoepsoep 

Kalfsfricassé met rijst  

Mousse 

Zondag 

4 juni  

bospaddenstoelensoep           

konijn met appelmoes 

kroketten                                            

Gebakje 
  



 

 

We heten welkom aan… 

Op het gelijkvloers heten we welkom aan René Faes. 

Beroepsmatig heeft lang in een garage gewerkt en nadien 

werkte hij bij de stadsreiniging waarbij hij met de 

ophaalwagen reed en erg trots op is! René heeft jaren tennis 

gespeeld en gevoetbald in Deurne. Je kan hem altijd vragen 

om een potje te kaarten of voor een fijne babbel! 

 

Op de tweede verdieping heten we welkom aan Victor 

Liekens. Beroepsmatig heeft hij in de scheepsbouw gewerkt. 

In de laatste 15 werkjaren heeft hij als verantwoordelijke de 

taken gedelegeerd en plande hij heel nauwkeurig zodat alle 

werven tijdig konden starten. Familie is het allerbelangrijkste 

voor Victor. Hij is fier op al zijn kleinkinderen. Hij gaat heel 

graag wandelen en kent het Rivierenhof op zijn duimpje. 
 

Eveneens op de tweede verdieping heten we welkom aan 

Madeleine Van Mirlo. Mevrouw is altijd een sportieve vrouw 

geweest die graag heeft geturnd. Ze was huismoeder en 

zorgde steeds voor haar kinderen. Ze doet graag alle 

activiteiten mee en staat altijd paraat voor een babbel. 

 

Op de derde verdieping heten we welkom aan Anna Franck en 

Omer Verhas. Samen hebben ze jarenlang een winkel gehad 

waar ze tropische vissen verkochten. Nadien hebben ze 

samen een café gehouden. Anna is altijd een bezig bij 

geweest. Omer is een vrij rustige man die weet wat hij wil. 

Samen hebben ze vanalles ondernomen. 



 

We nemen afscheid van…  

 

Ben Smits  

We kennen Ben als een bezig bij en een 

handige Harry. Hij had steeds iets om 

handen of vond altijd wel iets waarmee hij 

zich bezig kon houden. Hij kon uren aan 

een stuk kleuren om daarna te pronken 

met zijn tekeningen. Ook was hij enorm 

sportief en competitief. Hij was er dan ook 

altijd graag bij, vooral bij het spelen van 

volleybal of japanse biljart. 

 

We wensen de familie heel veel sterkte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jarigen 

 

We zetten in deze rubriek onze feestneuzen van de maand in 

de kijker. Alvast een dikke proficiat! 

Bewoners 

6 mei    Betty Pluymers    85 

10 mei   Paula Segers    101 

13 mei   Maria Vanherck   89 

14 mei    Marie-Louise Bijnens   85 

17 mei   Blanche Van Offenwert 92 

24 mei    Madeleine Van Mirlo   84 

27 mei    Suzanne Massart   80 

29 mei    Sidonia Sol     95  

30 mei    Anny Peeters    76 

 

Personeel 

1 mei    Helena Adriaenssen  

10 mei    Merel van de Voorde  

13 mei    Siham Zarovali 

14 mei   Wim Sanders 

19 mei   Sonja van Reeth 

20 mei    Katya Dorofey 

25 mei    Cheyenne Goossens  

27 mei   Sara Kunicka 

 



 

Fotohoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puzzelhoek   

1. Zoek het woord dat bij de omschrijving past:  

 
• Zwart witte beer die bamboe eet:  

 

• Reis naar een heilige plaats:  
 

• Alles wat een dief heeft kunnen meenemen:  
 

• Zandheuvel aan zee, achter het strand gelegen:  
 

• Loopwedstrijd van 42 kilometer:  
 

• Gevlekt Afrikaans dier met een lange nek:  
 

• Duur weekdier dat je rauw opeet:  
 

• Nagel van een roofdier:  
 

 

2.  

  



Hieronder alvast de oplossingen van vorige maand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe lente een nieuw geluid 

18 



 


