Het Rusterke

Donderdag 18 augustus
Optreden Eddy Mars

JULI - AUGUSTUS 2022

Jarigen juli
Cecile Nuyts

80 jaar
Maria Knaepkens
Elke jarige
87 jaar
Neel Van Looveren
wordt op zijn
98 jaar
Diana De Caerlé
71 jaar
verjaardag
Viviane Huysmans
81 jaar
in de
Arthuur Van Ginneken
93 jaar

bloemetjes

gezet met
een
traktatie van
het rusthuis!

8 juli
8 juli
10 juli
23 juli
26 juli
31 juli

Jarigen augustus
Josephine Luyckx

Elke jarige

Henri Polfliet

91 jaar

11 augustus
20 augustus

89 jaar
Marie Louise De Bollen 22 augustus
wordt op zijn
86 jaar
Emma Scheynen
22 augustus
97 jaar
verjaardag

in de
bloemetjes

gezet
met een
traktatie van
het rusthuis!

Welkom
Henri Polfliet op kamer 1.01
Lydia Van den Eynden op kamer 2.20
Elza Bevers op kamer 0.02
Jeanne Kennis op kamer 2.17
Maria Van Dijck op kamer 0.17
Maria Knaepkens op kamer 0.16
Arthuur Van Ginneken op kamer 1.44
Maria Cop & François Smits op kamer 2.16
Julia Hofkens op kamer 0.18
Jos Deryck op kamer 2.07

We namen afscheid van...
Josephine Heymans op 9 mei, Bijenkorf
Regina Laurijssen op 13 mei, Bloemenhof
Louisa Van Echelpoel op 15 mei, Boomgaard

Jos Matheeussen op 19 mei, Bloemenhof
Gust Antonissen op 5 juni, Bijenkorf
Maria Van Laenen op 5 juni, Vlindertuin
Rosalie Dekimpe op 22 juni, Bijenkorf

Elza Abelshausen op 23 juni, Boomgaard
Staf Faes op 27 juni, Vlindertuin

Wist je dat...
… Henny, onderhoudsmedewerkster op Bijenkorf, grootmoeder is geworden van Hebe.
… Nicole, logistiek medewerker, grootmoeder is geworden
van Oona.
… we graag enkele nieuwe collega’s verwelkomen:
… Shirley als verzorgende op de boomgaard.
… Diane komt de keuken versterken.
… Ann, de nieuwe kinesist op de Bijenkorf.
… Zani, nieuwe kiné op de Bloemenhof vanaf 16 augustus.
… Chrisje, tijdelijk Tanya vervangt als logistieke medewerkster op de Bijenkorf.

… jullie de komende maanden weer enkele jobstudenten
zullen zien.
… we sinds kort in het bezit zijn van een rolstoelfiets.
… je elke voormiddag kan gaan darten in het Sluisken, er
hangt een dartbord op ideale hoogte om zittend te darten.

Activiteiten juli
Juli
Maandag 4:

Op de Bijenkorf wordt er deze namiddag
bingo gespeeld.

Dinsdag 5:

Gert komt accordeon spelen voor de bewoners van de Bijenkorf.

Donderdag 7:

Op de 1ste donderdag van de maand staat
er voor jullie een mis gepland in de cafetaria. De viering start om 10u.

Dinsdag 12

Voor de bewoners van de Vlindertuin komt
Gert deze namiddag accordeon spelen.

Maandag 18:

Op de Boomgaard wordt er in de namiddag bingo gespeeld.

Maandag 25:

Voor zij die graag zingen of naar muziek
luisteren, allemaal welkom in de cafetaria.
Jos onze vast accordeonist komt er spelen.

Activiteiten augustus
Augustus:
Maandag 1:

Vandaag spelen we bingo op de Bijenkorf.

Dinsdag 2:

Op de Boomgaard komt Gert vandaag accordeon spelen.

Donderdag 4:

Vandaag is het de eerste donderdag van
de maand en dan organiseren we voor jullie een mis. De mis start om 10u in de cafetaria.

Maandag 8:

Op de Vlindertuin spelen we deze namiddag bingo.

Dinsdag 9:

Gert komt deze namiddag accordeon spelen op de Bijenkorf.

Dinsdag 16:

Vandaag speelt Gert accordeon op de
Vlindertuin.

Donderdag 18: In de cafetaria staat er een optreden van
Eddy Mars gepland. Iedereen welkom!

Activiteiten augustus
Maandag 22:

Deze keer is het de beurt aan de bewoners
van de Boomgaard om in de namiddag bingo te spelen.

Dinsdag 23:

Vandaag komt Gert op de Boomgaard om
accordeon te spelen.

Woensdag 24:

Deze namiddag staat er een ijssalon gepland voor iedereen. Hou het bord in de gaten voor wanneer we op jullie afdeling komen.

Maandag 29:

Op de laatste maandag van de maand
komt Jos met zijn accordeon spelen in de
cafetaria. Iedereen welkom!

Dinsdag 30:

Deze namiddag is het de beurt aan de bewoners van de Bijenkorf om Gert te ver
welkomen om accordeon te spelen.

Bewoner in de kijker
Naam: Joanna Schillemans
Bijnaam: Jeanneke of Granny
Geboortedatum: 28/11/1933
Stamboom: Ik heb 1 dochter en
1 kleinzoon, Nicolas. De achterkleinkinderen laten nog even op
zich wachten :-).
Afkomstig uit: ’s Gravenwezel
Afdeling: Bijenkorf
Werk: Ik was diensthoofd van de
onderhoud in een school,
genaamd Sint-Ludgardis.
Hobby’s: Okra, café Trappisten bezoeken, breien en roddelboekjes lezen.
Lievelingsgerecht: Ik eet het allerliefste vis met boterhammen
of patatjes.
Favoriete tv programma’s: MENT voor de goede muziek die ze
afspelen.
Favoriete boek: Ik lees geen boeken, enkel roddelboekjes.
Hekel aan: Mensen die liegen, bedriegen en pesten.
Allergrootste wens: Dat ik nog enige jaren mag leven.
Dit wil ik nog ’opbiechten’: Ik heb niets op te biechten, ik ben
een brave ;-).

Personeel in de kijker
Naam: Deborah Vanhout
Geboortedatum: 08/11/1990
Burgerlijke staat: Verloofd
Kinderen: 1 zoon van 3,5 jaar, Nelles
Functie: Onderhoud
Hoelang al: 2,5 jaar
Hobby’s: Naast werken, huishouden & mama zijn… geen tijd voor hobby’s!
Huisdieren: 2 katten: Mieke & Leon

Favoriete eten: Pasta
Favoriete reisbestemming: Spanje
Favoriete tv programma’s: Big bang theorie
Favoriete zanger(es): Volbeat, een Metalband
Hekel aan: Onrecht en liegen
Allergrootste wens: Gelukkig en gezond blijven
Ik geef de pen door aan: Sanne Lodewijckx

Vrijwilliger in de kijker
Naam: Rit Van Den Heuvel
Geboortedatum: 11 april 1955
Woonachtig te: Overbroek
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kinderen: Ik heb 4 kinderen; Raf, Lieve,
Jan en An
Vrijwilligerswerk: Ik geef hulp bij
Samana, ik doe de koffietoer in Sint
Jozef en hier in Sint Maria.
Ik ben vrijwilliger omdat: ik graag onder de mensen kom en zo
de mensen een beetje gelukkig kan maken.
Hobby’s: Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen en puzzelen.
Favoriete eten: Alles met vis
Favoriete tv programma: De Vlaamse tv-reeksen
Favoriete zanger(es): CCR en muziek van de jaren 60
Hekel aan: Ruzie
Allergrootste wens is: Dat ik mijn kinderen en 11 kleinkinderen
gezond groot zie worden.
Ik geef de pen door aan: Lut Van Gils

Bewonersadviesraad
Boomgaard:


De kibbelingen waren heel lekker!



Bewoners vragen om samen per tafel hun soep te krijgen.



Er zijn al heel wat bewoners geïnteresseerd om eens een
ritje te maken met de rolstoelfiets.

Bijenkorf:


Onze bewoners zouden nog eens graag frietjes krijgen in
plaats van kroketten. Voor de rest zijn ze zeer tevreden

over de maaltijden van de keuken!


Enkele nieuwe suggesties: verschillende soorten pasta’s
en spek met ei.

Wandeldagen
Vanaf vrijdag 22 april starten we terug met onze wandeldagen.
Wie zin en tijd heeft mag ons altijd vergezellen op
onze wandelingen. Ben je op vrijdag beschikbaar of
kan je je af en toe vrijmaken om op vrijdag mee te
gaan wandelen, laat het ons maar weten!
Hoe verloopt zo’n namiddag?
 We verzamelen vanaf 13u vooraan aan het rusthuis.
 We wandelen een toer door Brecht. Deze wandeling is 5 kilometer. Wij zijn gemiddeld 1u aan het
wandelen.
 Bij elke bewoner die meegaat, wordt één begeleider voorzien.
 Er zijn twee gemachtigde opzichters die meegaan.
Zij zorgen ervoor dat we op een veilige manier
kunnen oversteken.
 Na de wandeling wordt er afgesloten in het Sluisken en wordt iedereen getrakteerd op een drankje.
 De data van de wandelingen zijn te vinden in het
Rusterke en op het bord met aankondigingen op
elke afdeling.
Wandeldagen:
Vrijdag 1 juli
Vrijdag 8 juli
Vrijdag 15 juli
Vrijdag 22 juli
Vrijdag 29 juli

vrijdag 5 augustus
vrijdag 12 augustus
vrijdag 19 augustus
vrijdag 26 augustus

Woordzoeker fruit

Aardbei

Nectarines

Frambozen

Appel

Banaan

Pruimen

Bramen

Citroen

Mango

Druiven

Ananas

Peer

Fruit

Granaatappel Grapefruit

Kersen

Kiwi

Limoen

Mandarijn

Meloen

Dadels

Abrikozen

Passievrucht Vijg

Perziken

Bessen

Sinaasappel

