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Verbindt 



VOORWOORD 

Lieve bewoners en familieleden, 

 

Na een lange periode van radiostilte, ligt hier voor 

jullie een ‘Ruggeveld VERBINDT’je.  

 

De afgelopen maanden waren erg uitzonderlijk. Zoals 

gevreesd, bereikte het coronavirus ons land midden 

maart. Onze directie en hoofdverpleging lasten al snel 

voorzorgsmaatregelen in.   

Iedereen moest zich aanpassen om het coronavirus uit 

huis te houden. En dat vergt veel inspanningen en 

doorzettingsvermogen. We vinden het echt fantastisch 

om te zien hoe iedereen zijn steentje bijdraagt. Dit 

gaat van bewoners tot familie, personeel en zovele 

organisaties die ons huis een hart onder de riem 

steken. We willen hierbij jullie, onze bewoners, extra 

in de bloemetjes zetten. Het is erg knap hoe jullie de 

voorbije weken de opgelegde regels al netjes 

naleefden. We zijn ons er maar wat van bewust hoe 

moeilijk deze zijn. Maar door deze inzet en met de 



medewerking van het hele team konden we tot op 

heden ons huis gezond houden.  

 

Jullie merkten terecht op dat er de afgelopen 

maanden geen boekje werd rondgebracht. Dit kwam 

doordat onze werking er anders uitzag.  

Waar we vroeger met z’n allen gezellig samen 

koffiekletsten, was het nu een deugddoende babbel 

met iemand van ons KELA-team of de zorgkundigen. 

Turnen deden we individueel op de kamer, hoe graag 

we ook maar we ook bewegen met z’n allen in groep. 

Optredens vonden er niet plaats, we genoten van een 

show op televisie of op veilige afstand in de gang.  

Familiebezoekjes werden de eerste weken niet 

toegestaan uit voorzorg om het coronavirus uit huis te 

houden. We probeerden dit zoveel mogelijk op te 

vangen door te videobellen. Het leverde vele mooie 

momenten op! Zo knap, dat heel wat mensen die dit 

nog nooit hadden gedaan er zo goed in zijn geworden!  

 

Na deze periode volgde er een eerste versoepeling. 

Jullie mochten terug familiebezoek ontvangen in onze 

babbelboxen. Een speciale ervaring die al voor velen 



troost en een vrolijke noot kon brengen. Later werd 

bezoek van 1 familielid toegestaan op de kamer. En nu 

zijn we bij de fase waarbij je telkens 2 familieleden op 

de kamer mag ontvangen. Ook een wandelingetje naar 

het park is toegestaan en met dit mooie weer is dat 

dan ook een welkome en deugddoende versoepeling! 

We benadrukken nog wel even dat het dragen van 

maskers oh zo belangrijk is! In dit boekje kan je nog 

eens lezen waarom we hier zo strikt rond zijn.  

 

Veel leesplezier! 

 

Veel liefs,  

 

Ons KELA-TEAM  

Hanne, Katleen, Ilse, Glenn en Montana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het coronavirus is een nieuw en heel besmettelijk 

virus dat sinds maart in ons land aanwezig is. Je kan 

het makkelijk van andere mensen krijgen of 

doorgeven.  

 

Waarom moet iedereen zoveel  mogelijk thuisblijven? 

Als we allemaal binnenblijven, verspreidt het virus zich 

minder snel. 

Als we gezond blijven, dan moeten minder mensen 

naar het ziekenhuis. We beschermen zo personen die 

snel ziek worden. Dokters en verplegers hebben zo 

ook geen te hoge werkdruk.  

 

Wat zijn de symptomen? 

De belangrijkste symptomen zijn: 

- Koorts, hoesten en problemen met ademen. 

- Soms een verstopte neus, keelpijn en diarree. 

Heb je een van deze symptomen, is een bezoek van de 

huisarts aangewezen. Sommige mensen hebben het 

virus maar hebben geen symptomen. Het is dus heel 

belangrijk om de regels te respecteren.  



 

Hoe verspreidt het virus zich? 

Als je hoest of niest vliegen er kleine druppeltjes in de 

lucht. Zo kan het virus zich verspreiden en op dingen 

vallen. De druppeltjes vliegen gemiddeld tot één meter 

ver. 

Hoe geraak je besmet? Als je die druppeltjes inademt 

of door je handen in de mond, neus of ogen krijgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook het dragen van een mondmasker is aangewezen. 

Hieronder kan je goed zien waarom we het zo 

belangrijk vinden dat de maskers door iedereen in ons 

huis goed en correct gedragen worden.  

 

 

 

 
 



      

 

… Onze bewoners echte toppers zijn? Ieders inzet om 

de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven is 

werkelijk fantastisch!  

             
 

… We een leuk filmpje maakten met onze bewoners?  

Het was een groot succes dat door duizenden mensen 

bekeken werd op facebook en andere sociale media. 

Onze bewoners zijn vanaf heden echte sterren!  

 

… De bewoners van V1 maakten een mooi spandoek 

en hingen dit uit aan het balkon aan de straat.  

Ook op V4 werd een tof spandoek opgehangen.  

 

 

 

 

 

Wist je dat? 



… Onze collega’s Shelly en Cheyenne voor de 2e maal 

mama zijn geworden? Ze kregen een zoontje Jaivy op 

19 mei 2020. We wensen hen, samen met de grote zus 

Aimée een dikke proficiat toe! 

 
 

… We de afgelopen maand versterking kregen van 2 

kinesisten? Tinne en Seppe houden onze bewoners 

goed mee in beweging. Met het hart op de juiste plek 

en kennis van zaken, zorgen ze er voor dat de 

bewoners fit blijven. Ook Hilde en Ronny zijn nog 

steevast van de partij en passen de nodige 

kinésessies toe. Wat een power, wat een kinéteam! 

 

 

 

 



Activiteitenplanning maand juli 

 

Lieve bewoners, 

 

Wij zijn zo blij jullie terug een planning te mogen 

aanbieden vol leuke activiteiten. We kiezen ervoor om 

in de voormiddagen een quasi vast schema voor te 

schotelen:  

 

Maandagochtend: ‘Gazettenklap’ – de actualiteit 

wordt samen doorgenomen op V1, V2 en V3/V4. Let 

goed op, want voor de open afdelingen kan de 

verdieping wekelijks verschillen.  

Dinsdagochtend: ‘Reminiscentie’ – ons groene team 

zorgt wekelijks voor een leuk uurtje herinneringen 

ophalen rond een bepaald thema op elk verdiep.  

Woensdagochtend: ‘Geheugentraining’ – op V1 en V4 

worden er leuke geheugenspelletjes gespeeld. Ook op 

V2 worden er spelletjes gedaan.  

Donderdagochtend: ‘Turnen V2’ – De bewoners van 

V1 en V2 strekken de beentjes op de 2de verdieping. 

 



Vrijdagochtend: ‘Turnen V4’ – De bewoners van V0, 

V3 en V4 trainen de spieren op de 4de verdieping.  

‘Muzikale voormiddag’ – De bewoners van V1 en V2 

kunnen genieten van een muzikale show op de 2de 

verdieping. 

 

De namiddagen variëren dan weer meer. Met al 

enkele warme dagen achter de rug, willen we jullie er 

wel op attent maken dat er soms afwijkingen kunnen 

zijn wegens hitte. Ook mogelijke aanpassingen 

omwille van het coronavirus hebben wij niet in de 

hand.  

 

Weet alleszins dat wij voor jullie een leuke zomer voor 

ogen hebben en er samen een fijne tijd van zullen 

maken! 

 

 
 



Weekprogramma 1 juli – 5 juli 
 
 VOORMIDDAG NAMIDDAG 
   

Woensdag 
1 juli 

Geheugentraining: Op 
V1 en V4 worden er 
geheugenspelletjes 
gespeeld vanaf 10u.  
Ook op V2 spelen we 
een spel! 

 

Bingo: Op V1 speelt 
Montana deze 
namiddag Bingo met 
de mensen van V1 en 
V2.  
Petanque/Kegelen: 
Bij mooi weer is Glenn 
vandaag in de tuin 
voor een spelletje 
petanque. Hij start 
hiermee om 14u. Bij 
slecht weer wordt er 
binnen gekegeld.   
  

Donderdag 
2 juli 

Turnen: De bewoners 
van V1 en V2 strekken 
de benen en armen op 
de 2de verdieping vanaf 
10u!  
Beleef-TV: Glenn speelt 
met de mensen van V3 
en V4 leuke spelletjes 
op de Beleef-TV op de 
3de verdieping.  
 
 
 

Beleef-TV: Deze 
namiddag kan je 
Montana en Ilse 
terugvinden op V1 
met de Beleef-TV 
vanaf 14u. 
Spel: Glenn haalt het 
pittenspel nog eens 
boven en speelt dit op 
de 4de verdieping. 
Iedereen welkom 
vanaf 14u.    



Vrijdag 3 
juli 

Turnen: De bewoners 
van V0, V3 en V4 
kunnen het beste van 
zichzelf geven tijdens 
het turnuurtje bij 
Glenn. Je wordt 
verwacht vanaf 10u op 
de 4de verdieping!  

 
Muzikale voormiddag: 
De bewoners van V1 en 
V2 kunnen genieten 
van enkele leuke noten 
en gezang op V2 vanaf 
10u.  

Komen koken: 
Montana en Ilse halen 
de potten en pannen 
nog eens uit de kast 
en toveren wat lekkers 
op de borden. 
Helpende handen en 
supporters welkom op 
V1 vanaf 14u. 
Café Glekke: Vrijdag 
pintjes! Glenn opent 
zijn café voor een 
heuse bierproeverij. Je 
kan hem vinden op V4 
vanaf 14u.  
 

Zaterdag 4 
juli en 

zondag 5 
juli 

 

 

 
 

 

 



 

Weekprogramma 6 juli – 12 juli 
 
 VOORMIDDAG NAMIDDAG 
   

Maandag 6 
juli 

Gazetteklap: Op V1, 
V2 en V3 wordt de 
actualiteit besproken 
vanaf 10u! 

LP-namiddag: Katleen 
draait deze namiddag 
leuke plaatjes op V3 
vanaf 14u. 

 
Schoonheidssalon: 
Montana verwent de 
bewoners van V1 en V2 

Dinsdag 7 
juli 

Verwenontbijt: 
Katleen bakt deze 
ochtend lekkere eitjes 
op V4! 

 
Reminiscentie: Op V1, 
V2 en V3 kan je 
reminisceren en 
herinneringen ophalen 
met de ‘groentjes’ 
vanaf 10u.  

Fruitkraam: Montana 
verwent de bewoners 
van V1 en V2 vandaag 
met lekker vers fruit! 
Mandala kleuren: 
Katleen kleurt vandaag 
met de mensen van V3 
en V4 mooie mandala’s 
op de 4de verdieping 
vanaf 14u. 
 



Woensdag 
8 juli 

Geheugentraining: Op 
V1 en V4 worden er 
geheugenspelletjes 
gespeeld vanaf 10u.  

 

Pictionary:  
Op V3 speelt Katleen 
het spelletje Pictionary. 
Haal je teken en 
raadtalent maar al 
boven! Welkom vanaf 
14u 
Sjoelen: Montana 
sjoelt deze namiddag 
met de mensen van V1 
en V2.  

Donderdag 
9 juli 

Turnen: De bewoners 
van V1 en V2 strekken 
de benen en armen op 
de 2de verdieping vanaf 
10u!  
Beleef-TV: Katleen 
speelt met de 
bewoners van V3 leuke 
spelletjes op onze 
beleef-TV vanaf 10u.  

Schoonheidssalon: 
Deze namiddag 
verwent Katleen de 
bewoners van V4 vanaf 
14u in de dagzaal.  
Mandala’s kleuren: 
Montana maakt mooie 
kunstwerkjes met de 
mensen van V1 en V2.  

Vrijdag 10 
juli 

Turnen: De bewoners 
van V0, V3 en V4 
turnen met Katleen 
vanaf 10u op de 4de 
verdieping!  
 
Beleef-TV: vanaf 10u 
in de dagzaal met 
Montana! 

Koffieklets: Deze 
namiddag maken we 
het gezellig op V1 en 
V3 met lekkere 
gebakjes en kopje 
koffie of thee. Iedereen 
welkom vanaf 14u!  

 



 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 11 
juli en 

zondag 12 
juli 

 

 

 

Op deze dag wordt sinds 1973 de Gulden-
sporenslag herdacht. Bij deze slag versloegen 
milities uit het Vlaamse graafschap een leger 

van de Franse koning Filips de 4de  dat te paard 
vocht. De slag vond plaats bij de Groeninge-

kouter in Kortrijk. 

Na de veldslag werden vele gulden sporen 
teruggevonden. Deze werden als trofee 

opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. 

11 juli is voor alle ambtenaren een feestdag. 

 

 

 
 

 



 

Weekprogramma 13 juli – 19 juli 
 
 VOORMIDDAG NAMIDDAG 
   

Maandag 
13 juli 

Gazetteklap: Deze 
voormiddag lezen 
we de krant op V1, 
V2 en V4 vanaf 10u. 

Sjoelen: Deze namiddag 
kan je Katleen terugvinden 
op V3 met de sjoelbakken 
vanaf 14u.  

 
Kegelen: Op V1 kan je 
kegelen met Montana vanaf 
14u.  

Dinsdag 14 
juli 

Reminiscentie: Je 
kan op elke 
verdieping iemand 
van het KELA-team 
terugvinden om 
samen 
herinneringen op te 
halen vanaf 10u.   

Fotoboek: Deze middag 
maakt Montana een mooi 
fotoboek op V1.  
Roulette: Katleen en Glenn 
spelen met de bewoners 
van V3 en V4 een spelletje 
Roulette vanaf 14u op de 
4de verdieping.  
 

 



Woensdag 
15 juli 

Geheugentraining: 
De bewoners van 
V1 spelen deze 
ochtend leuke 
geheugenspelletjes 
om 10u met 
Montana. Ook op 
V4 heeft Glenn 
leuke oefeningen in 
petto!  
 

Snoepkar: Glenn voorziet 
de lekkerbekken in huis 
weer van zoete lekkernijen.  

 
Koffieklets: Montana maakt 
het gezellig met de 
bewoners van V1 en V2. 

Donderdag 
16 juli 

Turnen: De 
bewoners van V1 
en V2 kunnen 
vandaag hun 
beentjes strekken 
vanaf 10u.  
Beleef-TV: Katleen 
is vanaf 10u 
aanwezig op V4 om 
wat leuks te doen 
met de beleef-TV. 

Muzikale namiddag: Deze 
namiddag genieten de 
mensen van V3 en V4 
samen met Katleen en 
Glenn van een streepje 
muziek op de 3de 
verdieping.  
Beleef-TV: op V1 wordt er 
ook muziek voorzien vanaf 
14u! 

Vrijdag 17 
juli 

Turnen: Glenn 
heeft om 10u leuke 
oefeningen klaar 
voor jullie op de 4de 
verdieping. 
Vandaag stopt hij 
de oefeningen in 
een zomers 
kleedje! 

Komen koken: Deze 
namiddag toveren Glenn en 
Katleen wat lekkers op je 
bord vanaf 14u op V4.  
Kaas en wijn: Montana 
soigneert de mensen van 
V1 en V2 op z’n Frans. Een 
wijntje en een kaasje, meer 
moet dat niet zijn! 



Zaterdag 
18 juli en 
zondag 19 

juli 

 
 
 

Zomers  
 

Zomers van toen,  
Zijn groener en warmer,  

Zomers van nu, 
Zijn een tikkeltje armer. 

 
Maar straks zijn de zomers 

Van nu net zo groen 
En zo warm, want dan zijn het 

De zomers van toen. 
 

Toon Hermans 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



Weekprogramma 20 juli – 26 juli 
 
 VOORMIDDAG NAMIDDAG 
   

Maandag 
20 juli 

Gazetteklap: Deze 
voormiddag lezen 
we de krant op V2 
en V4 vanaf 10u. 

Sjoelen: Deze namiddag 
kan je Glenn terugvinden 
op V4 met de sjoelbakken 
vanaf 14u.  

 
Dinsdag 21 

juli 
Nationale feestdag!  
Het animatieteam heeft een dagje vrij.  
 
 

Woensdag 
22 juli 

Geheugentraining: 
De bewoners van 
V1 spelen deze 
ochtend leuke 
geheugenspelletjes 
om 10u met 
Montana. Ook op 
V4 heeft Glenn 
leuke oefeningen in 
petto!  
 
 
 
 

Petanque: Glenn is vandaag 
weer paraat op de 
petanquebaan. Jullie 
kunnen meespelen vanaf 
14u! 

 



Donderdag 
23 juli 

Turnen: De 
bewoners van V1 
en V2 kunnen 
vandaag hun 
beentjes strekken 
vanaf 10u.  

Smulnamiddag: Deze 
namiddag voorzien we in de 
cafetaria lekkere Brusselse 
wafels. Kom lekker mee 
smullen vanaf 14u! 
 

 
 

Vrijdag 24 
juli 

Turnen: Glenn 
heeft om 10u leuke 
oefeningen klaar 
voor jullie op de 4de 
verdieping.  
Muzikale 
voormiddag: Op V1 
maakt Ilse het 
gezellig met enkele 
plaatjes vanaf 10u.   

Optreden: Deze namiddag 
krijgen we een leuk 
optreden in onze cafetaria. 
Iedereen welkom vanaf 
14u!   

 
 

Zaterdag 
25 juli en 
zondag 26 

juli 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

Weekprogramma 27 juli – 31 juli 
 
 VOORMIDDAG NAMIDDAG 
   

Maandag 
27 juli 

Gazetteklap: Deze 
voormiddag lezen we 
de krant op V2, V3 en 
V4 vanaf 10u. 

Knutselen: Deze 
namiddag kan je 
Katleen en de 
vrijwilligers 
terugvinden op V4. Er 
worden mooie knutsels 
gemaakt vanaf 13u30.  

Dinsdag 28 
juli 

Reminiscentie: Je kan 
op elke verdieping 
iemand van het KELA-
team terugvinden om 
samen herinneringen 
op te halen vanaf 10u.   

Herinneringskaders: 
Katleen maakt mooie 
kaders met de 
bewoners van V1.  
Pittenspel: Glenn is 
vandaag weer paraat 
op V4 met een leuk 
spel.  

Woensdag 
29 juli 

Geheugentraining: De 
bewoners van V1 
spelen deze ochtend 
leuke geheugen-
spelletjes om 10u met 
Montana. Ook op V4 
heeft Glenn leuke 
oefeningen in petto!  

 
 

Vlaamse Kermis: Ilse 
en Glenn halen deze 
namiddag leuke 
Vlaamse spelen boven! 
Zet je beste beentje 
voor in de cafetaria 
vanaf 13u30!  



Donderdag 
30 juli 

Turnen: De bewoners 
van V1 en V2 kunnen 
vandaag hun beentjes 
strekken vanaf 10u.  
Beleef-TV:  

Gebruikersraad: Deze 
namiddag zijn 
bewoners en familie 
welkom op de 
gebruikersraad op V4 
om 14u. 

  
Vrijdag 31 

juli 
Turnen: Glenn heeft 
om 10u leuke 
oefeningen klaar voor 
jullie op de 4de 
verdieping.  
Muzikale voormiddag: 
de bewoners van V1 
en V2 kunnen genieten 
van een muzikaal spel.  

Komen eten: Deze 
namiddag zijn Katleen 
en Ilse paraat op V1. Ze 
toveren samen wat 
lekkers voor de 
mensen van V1 en V2. 
Smulquiz:  Wie is de 
beste fijnproever van 
Ruggeveld? Glenn test 
jouw kennis met een 
leuke smulquiz op V4 
vanaf 14u.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het is altijd belangrijk om in beweging te blijven. Wij 

hebben wat oefeningen uitgezocht die jullie 

gemakkelijk in de kamer kunnen uitvoeren! Veel 

plezier! 

 

Oefening 1: 

Gebaseerd op een kinderliedje, maar een goede 

beweegoefening. 

‘Hoofd, schouder, knie en teen/ been’ 

Ga goed in uw stoel zitten. Zet uw voeten zo dat u ‘op 

uw tenen staat’. Breng beide handen naar uw hoofd, 

daarna na uw schouders en dan 2x knieën en de 

zijkant van uw been, zover als u kan. Herhaal dit 

allemaal  8 keer. 



Oefening 2:  

Roeien. Ga goed achterin de stoel zitten. Strek uw 

armen recht voor u uit. Trek ze weer naar de borst, 

met de ellebogen in de zij. Herhaal deze beweging 8 

keer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oefening 3:  

Ga goed achterin de stoel zitten. Probeer uw linker  

elleboog en uw rechter knie naar elkaar toe te 

bewegen. Beweeg vervolgens weer terug naar de 

beginpositie. 

Probeer vervolgens uw rechter elleboog en uw linker 

knie naar elkaar toe te bewegen en beweeg 

vervolgens weer terug naar de beginpositie. Herhaal 

deze beweging 8 keer. 

 



 

 

 

 

 

Oefening 4: 

Ga zo zitten op uw stoel dat uw voeten stevig op de 

grond staan. Uw rug is los van de rugleuning.                                                                           

Strek uw rechterbeen en zet uw voet zo neer dat u 

alleen met uw hak de grond raakt. Haal het been weer 

terug en zorg ervoor dat uw voet dan op de teen staat. 

De beweging is hak, teen! Wissel van been en herhaal 

de oefening met uw linkerbeen. Doe dit meerdere 

keren.    Draai daarna om en om de enkels, linksom 8x, 

rechtsom 8x. 

 

 

 

 

 

 

 



JARIGEN 

 

 

De voorbije maanden waren er heel wat jarigen 

in huis. Het was voor ieder van hen een hele 

speciale editie. We hopen dat ze er ondanks de 

omstandigheden toch een fijne dag van hebben 

gemaakt. We zetten ze alvast hier graag nog 

even in de kijker! 

 

6 april:   Maurice Loyson 83 jaar 

14 april:  Rosa Taelemans  90 jaar  

Anny Pauwels   93 jaar  

20 april:  Maria Cool    88 jaar 

25 april:  Annie Verheyen  86 jaar 

29 april: Mark Lauwerys  73 jaar 

30 april:  Yvonne Thys   95 jaar 

 



3 mei:          Yvonne Vanheymbeeck 89 jaar 

5 mei:          Rosa Piens    96 jaar 

13 mei:        Maria Van Herck    86 jaar 

14 mei:        Raymond Goossenaerts   91 jaar 

                    Viviana Roovers   81 jaar 

15 mei:        Puck Rensonnet       98 jaar 

                    Frans Verstraelen     90 jaar 

17 mei:        Irene Hofmans   85 jaar 

25 mei:        Wisa Verbist     95 jaar 

                    Neel De Bleyser   96 jaar 

26 mei:        Martje De Decker   92 jaar 

27 mei:        Julia Coffo     85 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 juni:   Elza Van Beemen  96 jaar 

   Alfons Weerdts   86 jaar 

3 juni:  Bieke Van Mieghem  93 jaar 

   Lia Bosmans   82 jaar 

5 juni:  Rik De Belder   94 jaar 

6 juni:   Mouche Germaine  91 jaar 

8 juni:  Henriette Lurkin   92 jaar 

10 juni:  Irène Elst    93 jaar 

11 juni:   Georgette Geenard  97 jaar 

15 juni:   Romain Dewulf   79 jaar 

17 juni:  Robert Verachtert  81 jaar 

   Jenny Stoops   88 jaar 

20 juni:   Sylvia Van Buynderen 92 jaar 

   Simonne De Laender  92 jaar 

21 juni:  Josette Smet   88 jaar 

23 juni:   Gaby Gallis    98 jaar 

27 juni:  Maria Nijs    94 jaar 

   

 

 

 

 

 



Jarigen van de maand juli 

 

4 juli:   Frieda Van Hertbruggen  90 jaar 

10 juli:  Mieke Van Berendoncks  84 jaar 

13 juli:  Louis Vervoort    91 jaar 

16 juli:  Mitje Janssens     89 jaar 

18 juli:   Nelly De Belder    89 jaar 

21 juli:  Rosa Latrez     94 jaar 

22 juli:  Magda Bruyninckx   80 jaar 

25 juli:  Maria Hendrickx    92 jaar 

   Frieda Wouters    77 jaar 

26 juli:   Yvonne Van Laer    93 jaar 

   Nieke Van Landeghem  92 jaar 

 

 



We moesten tijdens de coronaperiode helaas afscheid 

nemen van enkele lieve bewoners.  

 

Denise Reinenbergh (10 juli 1939 – 6 april 2020) 

 

 
 

 

Jan Tielemans (31 augustus 1922 – 8 april 2020) 

 

We hadden Jan maar kort bij ons. 

Hij had een erg lieve en warme  

familie, die hij als pater familias 

erg graag zag. Het gaat je goed  

daarboven, Jan!  

 

Ons Denise was echt een 

vaste waarde op de 2de 

verdieping! Ze was een erg 

creatieve dame met veel 

pit. Haar mooie glimlach 

zoals je hier op de foto ziet, 

zal ons altijd bijblijven! 

Denise, bedankt voor de 

vele jaren vriendschap bij 

ons in huis! 



Yvonne Thielman (12 juni 1923 – 8 mei 2020) 

 
 
Simonne Wymeersch (7 april 1937 – 12 mei 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen de familieleden, vrienden en kennissen 

veel sterkte in deze moeilijke periode! 

Yvonne was een lieve vrouw 

die kon genieten van een 

gezellig babbeltje of 

onderonsje. Ze kon prachtig 

tekenen en schilderen. Een 

vrouw met het hart op de 

juiste plaats. Ze was een 

graag geziene dame! We 

missen je Yvonne! 

Simonne kenden we als een 

lieve dame met een goed 

gevoel voor humor. Ze was erg 

trots op haar kinderen en was 

altijd graag creatief bezig. 

Simonne kwam ook goed 

overeen met Yvonne, ze zaten 

vaak aan tafel te babbelen en 

te lachen. Het ga je goed 

daarboven Simonne!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze keukenteam kreeg er de afgelopen maand een 
echte foodie bij!  

Arno zal vanaf nu mee zorgen voor lekkere bereidingen 

en gerechtjes      .  



 

Week van 29 juni – 5 juli 
Dag Middagmaal 

Maandag 
29 juni 

Venkelsoep 
Gehaktballen met selder in 

tomatensaus en 
aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 
30 juni 

Chinese tomatensoep 
Koude schotel met frietjes 

Fruit 

Woensdag 
1 juli 

Knolseldersoep 
Heilbot met wokgroentjes 

en puree 
Bavarois 

Donderdag 
2 juli 

Paprika-wortelsoep 
Varkenshaasje met 

snijbonen en 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
3 juli 

Pastinaaksoep 
Zalm met prei en pasta 

Rijstpap 

Zaterdag 
4 juli 

Boschampignonsoep 
Kalfsfricassee met 
groenten en puree 

Mousse 

Zondag 
5 juli 

Tomatenroomsoep 
Gebraad met wortelen en 

gratin  
Gebak 



 

 

Week van 6 juli – 12 juli 
Dag Middagmaal 

Maandag 
6 juli 

Groentesoep 
Loze vink met boontjes en 

aardappelen 
Pudding 

Dinsdag 
7 juli 

Paprika-tomatensoep 
Vidée met slaatje en frieten 

Fruit 

Woensdag 
8 juli 

Kip-knolseldersoep 
Kabeljauw met gember-

pompoenpuree 
Bavarois 

Donderdag 
9 juli 

Champignonsoep 
Kalkoengebraad met venkel 

en aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag 
10 juli 

Pompoensoep 
Normandische tongfilets en 

puree 
Panna Cotta 

Zaterdag 
11 juli 

Aspergesoep 
Kipsaté met nasi-goreng en 

currysaus Mousse 

Zondag 
12 juli 

Bloemkool-broccolisoep 
Rosbief met asperges en 

kroketten 
Gebak 

 

 

 



Week van 13 juli – 19 juli 
Dag Middagmaal 

Maandag 
13 juli 

Tomatengroentesoep 
Chipolata met bloemkool 

en aardappelen 
Créme caramel 

Dinsdag 
14 juli 

Pastinaaksoep 
Stoofvlees met sla en 

frietjes 
Fruit 

Woensdag 
15 juli 

Preisoep 
Zeewolfhaasje met 

broccolipuree 
Bavarois 

Donderdag 
16 juli 

Chinese Kippesoep 
Gebraad met franse 

erwtjes en 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
17 juli 

Knolseldersoep 
Kabeljauwhaasje met 
ratatouille en puree 
Muffins baba rumh 

Zaterdag 
18 juli 

Bospaddenstoelensoep 
Spaghetti Bolognaise 

Mousse 

Zondag 
19 juli 

Tomatenroomsoep met 
balletjes 

Kalfsentrecôte met 
wortelen en gratin 

Gebak 
 



Week van 20 juli – 26 juli 
Dag Middagmaal 

Maandag 
20 juli 

Groentesoep 
Gebraad met 

boterboontjes en 
aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 
21 juli 

Paprikasoep 
Hamburger met sla en 

frietjes 
Fruit 

Woensdag 
22 juli 

Minestrone 
Schartong in ’t groen met 

knolselderpuree 
Bavarois 

Donderdag 
23 juli 

Broccolisoep 
Kalkoenmedaillon met 

witloof en 
aardappelnootjes 

Ijs 

Vrijdag 
24 juli 

Wortelsoep 
Koude schotel zalm en 

pommes pérsillée 
Tiramisu 

Zaterdag 
25 juli 

Champignonsoep 
Kipgyros met griekse 

pasta 
Mousse 

Zondag 
26 juli 

Gele Paprikasoep 
Kalfsgebraad met 

snijboontjes & kroketten 
Gebak 



Week van 27 juli – 2 augustus 
Dag Middagmaal 

Maandag 
27 juli 

Pompoensoep 
Gehaktballetjes met 

witloof en aardappelen 
Marmercake 

Dinsdag 
28 juli 

Tomatensoep 
Kip in rode wijnsaus met 

sla en frietjes 
Fruit 

Woensdag 
29 juli 

Kippensoep 
Kabeljauwhaasje met 

pastinaakpuree 
Bavarois 

Donderdag 
30 juli 

Preisoep 
Gebraad met selder en 

aardappelen 
Ijs 

Vrijdag 
31 juli 

Chinese kippensoep 
Scampibrochette met 

wokgroentes,krieltjes en 
choronsaus 

Donkere chocomousse 

Zaterdag 
1 augustus 

Wortelsoep 
Goulash met rijst 

Mousse 

Zondag 
2 augustus 

Aspergesoep 
Parelhoenfilet met fruit en 

kroketten 
Gebak 

 



Puzzeluurtje 

 

 

Zoek alle woorden. Van boven naar beneden en van 

beneden naar boven, van links naar rechts en van 

recht naar links en schuin. 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sudoku 

In elk vakje komen de 9 verschillende cijfers. Maar 

ook op elke horizontale lijn (van links naar rechts) en 

elke verticale lijn (van boven naar beneden). Elk cijfer 

komt in het vakje of lijn maar één keer voor. Kun jij de 

cijfers op de goede plek zetten? 

 

 
 



Rebussen 

 

 

…………………………………….. 

 

 
…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Poezië in tijden van 

Corona 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Coronaversje 
(handen wassen na het lezen) 
 
Het is zo raar. 
Ik wil je knuffelen,  
Een kusje geven in je haar, 
Maar het mag niet. 
 
De deuren dicht –  
Ik blijf hier  
En jij moet daar. 
Ik doe het toch! 
 
Ik knuffel 
En ik zoen je 
In mijn hoofd.  
Daar mag het wel, 
En hoe! 
 
(De echte kussen krijg je later, da’s beloofd) 

 

 

 

 

 


