RUGGEVELD VERTELT

JANUARI 2023

VOORWOORD
Lieve familieleden en bewoners,
Maak open die deur en laat een nieuw jaar
beginnen!
Dat is wat we met z’n allen het liefst heel hard
willen roepen.
Halverwege 2022 konden we stilaan beginnen
dromen van een leven na Corona.
Nu, enkele maanden later, kunnen we zelfs
met redelijk grote zekerheid zeggen dat het
leven in ons Residentie Ruggeveld in 2023
terug “normaal” zal verlopen: Gedaan met
beperkende maatregelen en
afdelingsgebonden activiteiten, welkom terug
Gezellig en Fijn “Samen Leven”. Want….de
mooiste tijd van het jaar, is de tijd met elkaar!
De Zorgfamilie -dat is een team van zorg- en
verpleegkundigen, kinesisten,
ergotherapeuten, begeleiders wonen en
leven, huismoeders, keukenmedewerkers,
technische ploeg én onze psychologe niet te
vergeten- zal ook in 2023 klaar staan om
onze bewoners de beste zorgen te bieden.

Het ganse team van Residentie Ruggeveld
wenst ieder van jullie geluk, liefde en
gezondheid toe voor elke nieuwe dag!
Fijne Kerst en een prachtig 2023!
Liesbet en Co

Wist je dat?

…De keuken en het animatieteam deze maand enkele
lekkere verwenontbijten voorzien?...
Verwenontbijt keuken
V3: 10 januari
V1: 24 januari
V2: 31 januari

(live) Verwenontbijt
animatie
V2: 3 januari
V4: 17 januari

… de maand januari werd vernoemd naar de god
Janus? Hij was de Romeinse god van het begin en het
einde. Passend toch?..
… de traditie om het nieuwe jaar te vieren al bestaat
sinds 135 v.C…
… driekoningen origineel een bedelfeest was? Arme
mensen mochten dan langs de deuren gaan in de koude
wintermaanden om te zingen, en voedsel en geld te
ontvangen. Het was het laatste bedelfeest van de
kersttijd. Pas in de 19e eeuw veranderde de traditie naar
een kinderfeest…

… Het 9 januari verloren maandag is? Deze traditie
kwam voort uit de haven. Traditioneel werden ze betaald
op zondag en gingen ze dan op café, de overschot van
het geld gaven ze daarna aan hun vrouw. Op
driekoningen vierde iedereen feest en schoot er niet veel
geld over. De bakkers en slagers maakten dan
worstenbroodjes en gaven die aan de arbeiders. De
slagers en bakkers draaiden hier wel wat verlies mee,
daarom de “verloren” maandag…
… We een nieuwe collega hebben? Enkelen van jullie
hebben haar ondertussen al
even ontmoet. Diona zal vanaf 2
januari het KELA team
bijspringen! Ze is
orthopedagoge van opleiding,
houdt van wandelen en is graag
bezig met fotografie. In de
ochtend kunnen jullie haar
vinden op V2, in de namiddagen
zal ze op alle afdelingen activiteiten geven. Welkom
Diona…
… we weer alle afdelingen openstellen voor de
activiteiten? Als er op een andere afdeling een activiteit
is die je interesseert mag je hier zeker aan deelnemen!
Hou zeker goed de weekplanning in het oog!

… 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.

Activiteitenplanning maand januari

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!

KALENDER
MAANDAG 2 JANUARI
Gazetteklap: we lezen de krant voor op V1 en V4 vanaf
10u
Japanse biljart: we spelen Japanse biljart op V2 vanaf
14u
Quiz: alle slimmerikken zijn welkom op V3 vanaf 14u!

DINSDAG 3 JANUARI
Live verwenontbijt V2: er worden verse eitjes met spek
gebakken in de eetzaal op V2.
Kegelen: er wordt gekegeld op V1 vanaf 14u.
Vogelenpik: vanaf 14u op V4.

WOENSDAG 4 JANUARI
Geheugentraining: we trainen het
geheugen op V2 en V3.
Concert: Stijn van de Voorde speelt
een nieuwjaarsconcert in de cafetaria
vanaf 14u

DONDERDAG 5 JANUARI
Turnen: we maken er een sportieve
ochtend van op V1 en V2. Vanaf 10u in de
eetzaal.
Schoonheidssalon: we verwennen de
dames (en heren die willen) in het
schoonheidssalon op V2.
Bingo: we spelen het populaire spelletje op
V4 vanaf 14u.

VRIJDAG 6 JANUARI
Turnen: de spieren worden getraind
in de cafetaria voor V3 en V4 vanaf
10u.
3 koningen: wie vindt de boon en wint
de kroon? Vanaf 14u in de cafetaria.

MAANDAG 9 JANUARI
Gazetteklap: we lezen de krant voor op V1, V2 en V4
vanaf 10u.
Kerstbomen: de kerstbomen worden op alle verdiepen
weer afgebroken! Alle hulp is welkom vanaf 14u.

DINSDAG 10 JANUARI
Verwenontbijt V3: de keuken voorziet een
verwenontbijt voor de bewoners op
V3.
Gebruikersraad: iedereen welkom op
de gebruikersraad, vanaf 14u op V3.

WOENSDAG 11 JANUARI
Geheugentraining: we trainen het geheugen op V1, V2
en V3.
KUBB: we spelen het sportieve spelletje op V1 vanaf
14u.
Japanse biljart: we verwelkomen jullie vanaf 14u op V4.

DONDERDAG 12 JANUARI
Turnen: we warmen de spieren op op V1 & V2 vanaf
10u.
Bingo: wie weet valt er een lekker prijsje te winnen!
Vanaf 14 u op V2.
Boccia: iedereen welkom vanaf
14u op V4.

VRIJDAG 13 JANUARI
Turnen: we warmen de spieren op in de cafetaria vanaf
10u
Koken: we maken iets lekkers! Vanaf 14u op V1.
Reminiscentie: we praten over vroeger, op V3 vanaf
14u.

MAANDAG 16 JANUARI
Gazetteklap: we bespreken de actua vanaf 10u op V2 &
V4.
Knutselen: alle creatieve bijtjes zijn welkom op V1
vanaf 14u
Bingo: wie weet valt er een lekker prijsje te winnen!
Vanaf 14 u op V3.

DINSDAG 17 JANUARI
Live verwenontbijt: er worden verse eitjes met spek
gebakken in de eetzaal op V4.
Kaarten: welkom op V2 vanaf 14u.
KUBB: wie oh wie wint de prijs? Vanaf 14u op V4.

WOENSDAG 18 JANUARI
Geheugentraining: we laten de hersenen kraken met
enkele geheugenoefening op V1 en V3 vanaf 10u.
Nachtkleding dreamwear: Ingrid van dreamwear komt
opnieuw langs met haar nachtkleding! Vanaf 14u in de
cafetaria.

DONDERDAG 19 JANUARI
Turnen V1/V2: we gooien de spieren los, vanaf 10u op
V1 en V2.
Vogelenpik: vanaf 14u op V1.
Diaken Raymond Luyten zal om 14.30 uur de
gebedsdienst met communie voorgaan op V4.

VRIJDAG 20 JANUARI
Turnen: het wordt een sportieve ochtend: we turnen in
de cafetaria vanaf 10u.
Quiz: alle slimmerikken zijn welkom op V2 vanaf 14u!
Kegelen: er wordt gekegeld op V3 vanaf 14u.

MAANDAG 23 JANUARI
Gazetteklap: we bespreken de actua op V1 en V4.
Colorgrafie: geïnteresseerde bewoners zijn welkom op
V2.
Knutselen: de creatieve bijtjes zijn welkom op V3 om
14u.

DINSDAG 24 JANUARI
Live verwenontbijt V1: Montana bakt verse eitjes met
spek voor de bewoners van V1.
Pateekesnamiddag: alle bewoners worden verwend
met een lekker pateeke! Vanaf 14u in de cafetaria

WOENSDAG 25 JANUARI
Geheugentraining: we trainen het geheugen op V2 en
V3 om 10u.
Bingo: vanaf 14u welkom op V1.
Sjoelen: wie oh wie wint? Vanaf 14u op V4.

DONDERDAG 26 JANUARI
Turnen: we warmen de spieren op, op V1 & V2 vanaf
10u
KUBB: vanaf 14u welkom op V2.
Kegelen: alle sportievelingen zijn
welkom voor een potje kegelen op V4.

VRIJDAG 27 JANUARI
Turnen: de kiné traint de spieren in de cafetaria vanaf
10u.
Japanse biljart: wie oh wie wint? Vanaf 14u welkom op
V1.
Kaarten: we spelen een potje kaart vanaf 14u op V3.

MAANDAG 30 JANUARI
Gazetteklap: we bespreken de actua op V2 & V4 vanaf
10u
Knutselen: alle kunstenaars welkom op V1
Japanse biljart: alle “biljarters” zijn
welkom op V3 vanaf 14u.

DINSDAG 31 JANUARI
Verjaardagsfeest: we vieren alle jarigen van januari!
Vanaf 14u in de cafetaria.

Want liefde, die gaat door de maag!

Week van 2 januari – 8 januari
Dag
Middagmaal
Groentesoep
Maandag
Kalkoenmedaillon met
2 januari
snijboontjes en aardappelen
Pudding
Courgettesoep
Dinsdag
Hamburger met sla en frietjes
3 januari
Fruit
Witloofsoep
Woensdag
Kabeljauw met prei en puree
4 januari
Speculaasbavarois
Chinese kippensoep
Varkenshaasje met gemengde
Donderdag
groentjes en
5 januari
aardappelnootjes
Ijs
Tomatensoep
Vrijdag
Zalm met savooipuree en
6 januari
mosterdsaus
Panna-cotta
Venkelsoep
Zaterdag
Kipfilet met pasta en zoet7 januari
zure saus
Mousse
Champignonsoep
Zondag
Rosbief met wortelen en
8 januari
kroketten
Gebak

Week van 9 januari – 15 januari
Dag
Middagmaal
Groentesoep
Maandag
Gehaktballetjes met selder in
9 januari
tomatensaus en aardappelen
Marmercake
Pastinaaksoep
Dinsdag
Stoofpotje van kalkoen met
10 januari
sla en frietjes
Fruit
Wortel-pompoensoep
Woensdag
Normandische tongfilet met
11 januari
puree
Fantasie van bosvruchten
Courgettesoep
Donderdag
Blinde vink met boontjes en
12 januari
aardappelen
Ijs
Paprikasoep
Vrijdag
Gebakken zalm met
13 januari
béarnaise, slaatje en krieltjes
Rijstpap
Knolseldersoep
Zaterdag
Goulash met puree
14 januari
Mousse
Bospaddenstoelensoep
Zondag
Kipfilet met fruit en kroketten
15 januari
Gebak

Week van 16 januari – 22 januari
Dag
Middagmaal
Groentesoep
Maandag
Gebraad met schorseneren
16 januari
en aardappelen
Créme caramel
Pompoensoep
Dinsdag
Videe met slaatje en frietjes
17 januari
Fruit
Kip-knolseldersoep
Woensdag
Kabeljauwhaasje met broccoli
18 januari
en puree Bavarois van
passievrucht
Tomatensoep
Boomstammetje met
Donderdag
pekes,erwtjes en
19 januari
aardappelnootjes
Ijs
Preisoep
Vrijdag
Vispannetje met puree
20 januari
Flan vanille
Ajuinsoep
Zaterdag
Gehaktbrood met snijboontjes
21 januari
en aardappelen
Mousse
Bloemkool-Broccolisoep
Zondag
Slavink met provencaalse
22 januari
boontjes en kroketjes
Gebak

Week van 23 januari – 29 januari
Dag
Middagmaal
Wortelsoep
Maandag
Chipolata met rode kool en
23 januari
aardappelen
Witte chocomousse
Courgettesoep
Dinsdag
Kipfilet met champignonsaus,
24 januari
sla en frietjes
Fruit
Chinese tomatensoep
Woensdag
Lenghaasje met
25 januari
groentenpuree
Javanais
Preisoep
Kalkoenmedaillon met
Donderdag
gemengde groenten en
26 januari
aardappelnootjes
Ijs
Aspergesoep
Vrijdag
Zalm-witloofrolletje met
27 januari
puree
Clafoutis met kriekjes
Boschampignonsoep
Zaterdag
Kalfsfricassee met puree
28 januari
Mousse
Groene seldersoep
Zondag
Parelhoen met savooikolen en
29 januari
kroketten
Gebak

Week van 30 januari – 31 januari
Dag
Middagmaal
Groentesoep
Maandag
Gehaktbrood met snijboontjes
30 januari
en aardappelen
Pudding
Courgettesoep
Dinsdag
Steak met sla en frietjes
31 januari
Fruit

We nemen afscheid van…
Blanca Vervloet
We hebben Blanca wel 9 jaar bij ons
mogen hebben! We kennen haar als een
taaie tante die steeds haar eigen willetje
had. Maar ze was bij iedereen gekend en
geliefd. Ze deed niet graag mee met de
activiteiten maar keek liever toe vanop
een afstand, dan zwaaide ze eens naar
iedereen. Ook had ze een enorme band
met haar neef Jan en zijn vrouw, als ze
op bezoek kwamen, fleurde ze helemaal
op. 100 levensjaren op de teller, wat
heeft ze genoten van haar feest met familieleden en alle
bloemen die ze had gekregen!

Gaby Gallis
Gaby is in 2018 bij ons binnen gekomen
samen met haar man Jos. Ze waren
onafscheidelijk. Nadien mochten we
Gaby verwelkomen op V1, waar ze bij
iedereen de harten deed smelten. Ze
had een sterke band met haar neef
Johan, die wekelijks op bezoek kwam.
We vierden met z’n alle haar 100ste
verjaardag. Wat een mijlpaal, hier was
ze enorm trots op!

Jarigen
We zetten in deze rubriek onze feestneuzen van de maand in
de kijker. Alvast een dikke proficiat!

Bewoners
1 januari

Robert Rijpens

91

6 januari

Lucie Crombé

84

8 januari

Frans Geerinck

89

20 januari

Godelieve Devoogdt

80

21 januari

Adriana “Adri” Groeneweg

89

26 januari

Martha “Martje” Cloos

87

28 januari

Godelieve “Lieve” Reynders

90

Personeel
1 januari

Cristina Turbatu

3 januari

Nadine Segers

6 januari

Mihaela Vaideanu

11 januari

Katy Sysmans

15 januari

Veronique Hermans
Kimberly Gorrens

Fotohoek

Puzzelhoek
Herkennen jullie de volgende stijliconen nog?

Hierbij de oplossingen van vorige maand

Vrolijk kerstfeest

