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Geachte lezer,                       
         
                                                                                                                                            
Beste bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega, vrijwilliger…

De vorige en huidige periode zullen lang in ons geheugen gegrift blijven.  Het Corona-virus heeft 
op korte tijd ons dagelijks leven door elkaar gegooid.  De maatregelen die zijn genomen, zijn zeer 
terecht maar maakt dat we allen een nieuw evenwicht dienen te vinden, voor de gebruikers van 
ons centrum voor dagverzorging, de bewoners van het woonzorgcentrum, de familie en kennissen 
en de medewerkers en vrijwilligers.
We moeten realistisch zijn: de huidige maatregelen zullen nog wel een tijd blijven meegaan.  Door 
de komende dagen en weken waakzaam te blijven voor tekenen van het virus, goede hand -en 
hoesthygiëne toe te passen en snel en krachtig op te treden gaan we echter de juiste richting uit.  
De boodschap van deze Zilverbode is dat we in deze tijden veel kunnen doen om het leven aan-
genaam te maken.   Ieder klein warm moment is er één om te koesteren. Het is toevallig dat 
we ons juist bevinden in de periode rond Pasen dat in teken staat van de verrijzenis van Jezus.               
Het is een hoopgevende boodschap en zeer actueel: we blijven in Zilvervogel Reninge SAMEN op 
een CREATIEVE  manier en OPEN naar elkaar toe WARMmenselijke zorg en begeleiding aanbieden 
zadat elkeen van ons zich kan blijven jeunen.  
Alle mogelijke veilige manieren om contact te blijven houden zijn welkom.  De babbelbox raakt op 
dreef, er wordt geskyped en er worden videogesprekken gevoerd, kaartjes geschreven…  Laat ons 
daar verder op inzetten!

Het gaat jullie allen goed! 
Ik wens u alvast veel leesplezier 
Jorgen
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Peggy Delaere

Op 6 maart namen we afscheid van 
Peggy. Ze werd 49 jaar en verbleef hier 
sinds juli 2019 op de Mijmering.

Andrea Soenen
Op 6 maart namen we afscheid van 
Andrea. Ze verbleef op de Mijmering sinds 
2014 en werd 96 jaar.

Agnes Snick
Op 20 maart namen we afscheid van 
Agnes. Ze verbleef op de Wandeling sinds 
2013 en werd 92 jaar.
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We verwelkomen...
Bewonersinfo 

Therese Desmyttere
Op 6 maart mochten we Therese verwelkome 
op de Wandeling. Ze is afkomstig van Beveren-
Aan-De-IJzer.

Elza Dekien
Op 11 maart mochten we Elza 
verwelkomen op de Wandeling. Ze is 
afkomstig van Reninge..

Simone Guwy
Op 27 maart mochten we Simone 
verwelkomen op de Mijmering. Ze is 
afkomstig van Poperinge.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers april

2 april Martine Vanbelle

7 april Marie-Claire Tylleman

7 april Sabine Creus

7 april Mieke Pauwelyn

9 april Claudine Monkerhey

14 april Patrick Roose

17 april Sofie Waeles

22 april Tamara Droogmans

23 april Valeri Durnez

23 april Tessa Beauprez

25 april Lies Deschrevel

26 april Christine Goethals

26 april Eveline Hauspie

26 april Joyce Brunfaut

28 april Martine Dekervel

28 april Melissa Bevernage

29 april Tomas Vandamme
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Verjaardagen

Jarige bewoners april

4 april Denise Vanhaute               94 jaar

12 april Thérèse Bekaert                75 jaar

12 april Marie-Louise Carrebrouck   97 jaar

24 april Simone Vanbecelaere         88 jaar

25 april Norbert Desaver                91 jaar

28 april Simonne Bots                   88 jaar
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Boodschappen voor medewerkers en 
bewoners 
Omdat we momenteel door een moeilijke periode gaan met maatregelen die 
we moeten volgen van de overheid, proberen we iedereen een hart onder de 
riem te steken door een paar hartverwarmende boodschappen die we moch-
ten ontvangen. 

Samen geraken we erdoor! Yes we can!

AAN DE DIRECTIE, PERSONEEL EN ALLE BEWONERS :

We willen met dit kaartje jullie een beetje steun geven in deze voor iedereen moeilijke periode.

- Aan de bewoners : We denken aan jullie!

- Aan het personeel en medewerkers : Dank u wel voor alles wat jullie doen voor de bewoners!

Heel veel sterkte en hou de moed erin.

Vanwege Okra- bestuur

Godelieve, Rita, Clara, Regine, Longy, Julien, Monique, Roza en Paula 



Boodschappen voor medewerkers en 
bewoners 
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Dag beste ex-collega’s!
Wat zijn het vreemde tijden hé!

Jaren lang hebben we verkondigd dat een 
knuffel, een handdruk, een schouderklopje,...
zoveel meer zegt dan 1000 woorden en nu 

plots mag het niet meer....
Wat doen jullie allemaal stuk voor stuk 

prachtige werk daar in het wzc!
Een hart onder de riem voor jullie inzet!!

Zorg goed voor jezelf en voor de bewoners!
Wij zullen zorgen voor lekker eten op het 

bord .
Veel liefs Heidi Soenen

Xxx

In deze moeilijke tijden  wil ik mijn warme 
steun betuigen voor al de medewerkers van 
de Zilvervogel.... ik denk veel aan jullie en ook 
aan de bewoners....
Ik weet dat jullie alles doen wat in jullie mo-
gelijkheid ligt om de verzorging te verzekeren 
en de bewoners een goed gevoel te geven...
chapeau   voor jullie allen  !!
Iedere avond om 8 uur gaan mijn gedachten 
even naar Reninge....waar ik zo graag kwam 
toen mama er was...

lieve groetjes voor iedereen,

Marianne

Geachte, 
 
ik ben Chris Laers.
 
Bedankt voor alle goeie zorgen die jullie met het volledige team dagelijks doen voor de ouderen 
en zo ‘n kwetsbare groep in de maatschappij. Zeker nu met deze extreme omstandigheden.
 
Vooral extra waardering en respect voor jullie werk nu, zeer grote dankbaarheid daarvoor.
Woorden schieten eigenlijk tekort maar wat steun kan deugd doen. 
Ik wens jullie volledige team alle mogelijke steun, moed en sterkte om het werk te doen. 
En daarbuiten de mogelijkheid om de zorgen ietwat los te laten. Dat jullie thuis de liefde, steun 
en warmte mogen vinden die nodig is om vol te houden. Heel veel dankbaarheid, liefde en res-
pect voor het hele team, want iedereen van schoonmaker, keukenmedewerker, animator, ieder-
een die zorgt, administratie, leidinggevenden... is een onmisbare schakel.
 
Bedankt voor de liefdevolle en mooie zorgen die jullie geven aan de ouderen van de maatschap-
pij. Het geeft veel mensen steun en sterkte om te weten dat er voor hun ouders, broers, zussen, 
grootouders goed gezorgd wordt, nu men hen zelf niet mag bezoeken.
 
Verzorg jullie allemaal goed en weet dat er heel wat mensen aan jullie denken en heel dankbaar 
zijn voor alles.
 
Laat dit zeker aan iedereen zien of druk het af voor elke afdeling. Jullie zijn stuk voor stuk top-
pers!
 
Dankbare groeten vanuit Middelkerke, Chris Laers.
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BOODSCHAP VOOR LOUIS  : 

IDag Peter! We sturen jou een dikke knuffel 

en komen snel Rummikub spelen. Leonardo 

zou graag nog eens een ijsje komen eten in 

de cafetaria! Veel groeten aan je vrienden 

daar! Elisabeth, Valerio, Leonardo en Marta

BERICHT VOOR PAULA : 

Dag mama, Paula Verdonck, groetjes vanuit 

mijn hof; vergeet-je-nietjes. MyriamXXx

BERICHT VOOR FRANCOIS: 
Hallo 

Ik ben de kleindochter van Francois                       
Vanderlinden, blij om te zien dat het zo goed 
ging met hem laatst. De fonkeling in zijn ogen 
was even terug, iets wat helaas niet iedere 
dag zal gebeuren. Mooi dat jullie dat voor ons 
hebben kunnen vastleggen. Veel liefs aan 
Bompie en Jacky, geef hen een dikke knuffel 
van ons allemaal, en heel veel moed en sterk-
te gewenst. 

Michelle Digneffe

BERICHT VOOR MADELEINE: 

Een dikke duim voor iedereen. Doe de groet-
jes aan meme Butaye van Willy  en Rita .xxx



Boodschappen voor medewerkers en 
bewoners 
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BERICHT VOOR ROGER EN GODELIEVE :

Papatje en mamatje

Met ons gaat alles goed  en met jullie ook zie ik op de foto’s die we kunnen bekijken op onze 

telefoon ! We zijn gaan wandelen met Gipsy en hebben enkele foto’s genomen  voor jullie. 

Hang ze in jullie kamer zo zie je ons ook Nog vele zoentje van ons twee Karel en Brittje!

   VERJAARDAGSWENSEN VOOR THERESE :                                                                                      

We zijn blij dat tante in deze angstige tijden een nieuw warm “thuis” heeft gekregen in Reninge 

Bedankt, jullie zijn super !!!

 



11

BERICHT VOOR CHRISTIANE:

Hallo, 

In bijlage vind je foto’s van al mama’s nakomelingen, behalve die hond  :) , ik heb die erbij ge-
daan omdat ze die  zo graag zag.

Hou het gezond en veel respect voor al het personeel!

Groetjes,

Hendrik 

NIEUWS VOOR LUCIENNE : 

We hebben goed nieuws voor Lucienne.
Haar kleindochter Pia is gisteren, 20 maart, 
bevallen van een zoon: Achille.
Moeder en kind stellen het goed.

Doe haar de groeten van Pia en van Stefan 
en Bernadette.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten
Bernadette
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Terugblik 

SAMEN STERK
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U kan foto’s digitaal bestellen door een mail te sturen naar paramedici@
hoftenijzer.be met de nummer(s) die bij de foto van uw keuze vermeld staan.
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Wat is de betekenis van 
de dagen rond Pasen? 

Op Eerste Paasdag viert men dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na 
zijn kruisiging. Maar wat gebeurde er op Witte Donderdag? En wat is Palmpasen? De dagen van 

de Goede Week én hun betekenis op een rij.

Palmpasen
Ook wel bekend als palmzondag. Dit is de zondag voor Pasen. Op deze zondag wordt de intocht 
van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht. Jezus at de voorafgaande avond samen met zijn 
vriend Lazarus en diens zussen, Maria en Martha. Twee van zijn discipelen - zijn trouwste volge-
lingen - werden eropuit gestuurd om een ezelsveulen op te halen "waar nog niemand op gere-
den heeft". Indien gevraagd moesten ze zeggen "dat de Heere het veulen nodig heeft en dat Hij 
het ook weer terug zou brengen". De volgende ochtend legden de discipelen hun mantels op de 
rug van het dier, waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden 
mensen die riepen: 'Hosanna, gezegend is hij die komt in de Naam des Heeren!' Ook spreidden ze 
hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te 
leggen. Vandaar de 'palm'.

Heilige Maandag
De volgende ochtend ging Jezus naar de plaatselijke tempel. Toen hij in de tempel kwam, joeg hij 
de kooplieden eruit. "Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben 
jullie ervan gemaakt? Een rovershol!" Daarna sprak hij elke dag in de tempel. De mannen van de 
Hoge Raad wilden hem hierom doden. Maar zij wisten niet hoe. Want het volk luisterde graag 
naar zijn speeches, en men vreesde een opstand.

Heilige Dinsdag
Na de handelaars pakte Jezus de godsdienstleraars en Farizeeërs aan. ''Huichelaars! De gods-
dienstleraren en de Farizeeërs moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat 
zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen.''
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Heilige Woensdag
Het Sanhedrin, het joodse gerechtshof, kwam samen en besloot dat Jezus maar lastig was en 
snel een kopje kleiner gemaakt moest worden. Ondertussen werd Jezus verwend door Maria 
Magdalena (dus niet zijn moeder, maar de eerder genoemde zus van Lazarus) met dure nardus-
mirre. Zijn vriend Judas was daar niet zo blij mee: “Die olie is een kapitaal waard! Dat geld had 
beter besteed kunnen worden. Je had het aan de armen kunnen geven.” Daarna ging Judas naar 
de leidende priesters en de tempelwachters om met hen te overleggen hoe hij hen kon helpen 
Jezus gevangen te nemen. Die waren daar natuurlijk blij mee. Zij besloten hem er geld voor te 
geven. Judas vond dat prima en begon uit te kijken naar een gelegenheid om Jezus te laten 
oppakken zonder dat de mensen er iets van zouden merken.

Witte Donderdag
Op donderdag wilden Jezus en zijn volgelingen nog een keer gezellig samen gaan eten. Judas 
besloot echter de tafel vroegtijdig te verlaten. Na het avondmaal ging de groep vrienden naar 
Gethsemane, een mooie tuin op de helling van de plaatselijke Olijfberg. Onderweg zei Jezus te-
gen hen: "Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten". Petrus schrok en protesteerde: "Al 
laat iedereen u in de steek, ik niet!" "Petrus", antwoordde Jezus met een frons. "De waarheid is 
dat jij voordat vannacht een haan kraait, drie keer zult beweren dat je mij niet kent!" Die voor-
spelling bleek later te kloppen.

Jezus ging toen rustig zitten bidden. Later kwam Judas opdagen met een hele groep mannen, 
bewapend met zwaarden en knuppels. Judas zou de man die ze moesten pakken, een kus geven. 
Zo wisten ze wie het doelwit was. Zo gezegd, zo gedaan, en Jezus wordt gearresteerd wegens 
blasfemie (spotten met God).
Goede Vrijdag
Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij 
de stad Jeruzalem. Tijdens deze nacht werd Jezus door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus 
veroordeeld tot de dood. Tussen acht en negen uur ‘s ochtends wordt Jezus opgehangen aan 
een kruis, tussen twee moordenaars. Tussen 11 en 15 uur in de middag zou er volgens de overle-
vering een zonsverduistering optreden op de hele Aarde. Dan sterft Jezus. De aarde schudt, de 
voorgevel van de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op. Nog voor 
zonsondergang wordt hij begraven.

Stille Zaterdag
Dit is de zaterdag voor Pasen. Deze zaterdag wordt ook 
wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de 
kerkklokken niet mogen luiden. Op deze dag herdenkt men 
de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf 
lag. Zijn ziel was volgens de Bijbel echter in het paradijs. 
Maar de Katholieke Kerk leert dat Christus op Paaszaterdag 
neergedaald is in de hel’.
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Wat is de betekenis van 
de dagen rond Pasen? 
Stille Zaterdag
Dit is de zaterdag voor Pasen. Deze zaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd, omdat 
op die dag de kerkklokken niet mogen luiden. Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode 
lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was volgens de Bijbel echter in het paradijs. 
Maar de Katholieke Kerk leert dat Christus op Paaszaterdag ‘neergedaald is in de hel’.

Paaszondag
Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te 
verzorgen. Ze vinden hem daar echter niet. Wel staan er wat engelen, die hen vertellen dat 
Jezus vroeg is opgestaan. “Waarom zoekt u de levende onder de doden?” Kort daarop verschijnt 
Jezus aan Maria Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen totaal niet 
geloven. Vooral Thomas verklaart hen voor gek.

Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus 
aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het dorp Emmaüs. Ze herkennen hem eerst niet, 
maar nadat ze samen een hapje gaan eten realiseren ze zich plotseling dat het Jezus is waar ze 
mee aan tafel zitten. Hij verdwijnt plotseling. Daarna haasten ze zich terug naar Jeruzalem om 
het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun 
midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de volgende opdracht: “Zoals 
de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

Tweede Paasdag
Ook wel Paasmaandag genoemd. Dit is de dag na Paaszondag en is een vrije dag in een groot 
aantal, voornamelijk christelijke landen. Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk handhaven alle-
maal Tweede Paasdag. De dag zelf heeft echter geen religieuze betekenis of verhaal.
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Spelletjes  -  om in te kleuren



30



31



32



33



ZILVERVOGEL RENINGE

Dorpplaats 14, 8647 Reninge 
T 057 40 90 90  |  info.reninge@zilvervogel.be

reninge.zilvervogel.be

Suggesties
Bij ons is er ook ruimte voor suggesties. Heb je ideeën omtrent de 
inrichting van het gebouw, de werking van onze diensten of andere 
zaken? Laat het ons dan zeker weten. Geef je formulier af aan het 
onthaal bij Patsy of Nathalie en dan kijken wij hoe we dit kunnen 
aanpakken.

Naam aanbrenger:
Datum suggestie: 
Naam ontvanger suggestie

Omschrijving suggestie:

Bezoek onze website voor meer  
informatie op reninge.zilvervogel.be. 

Zilvervogel Reninge


