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

We staan voor een belangrijke mijlpaal.  Na de start van de afbraak-
werken van het oud gebouw in november 2018 zijn we 2 jaar en 5 
maanden later klaar voor de ingebruikname van het nieuwe gebouw.  
Ons centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel heeft de primeur en 
neemt officieel op vrijdag 2/4/2021 zijn intrek in de nieuwe locatie!  
N.a.v. het afscheid van de oude locatie op donderdag 1/04 willen we 
ons stadsbestuur van harte danken om het OC Reninge voor al die 
maanden ter beschikking te stellen.  
Na de kennismaking van de nieuwe kamers tijdens de vorige weken 
volgt de verhuis van de bewoners van het woonzorgcentrum op dins-
dag 6/4 en woensdag 7/4.  We besteden hier extra veel aandacht 
aan.  Een verhuis organiseren in Covid-tijden is geen sinecure.  We 
werken reeds weken met man en macht om dit op een veilige en 
vlotte wijze te laten verlopen. Bij deze wil ik alle collega’s die hiertoe 
hebben bijgedragen van harte danken!  Zonder het teamwerk zou dit 
nooit lukken.  U leest ook verderop wat de huidige stand van zaken is 
m.b.t. Covid want ook hier kregen we n.a.v. de stijgende cijfers nieuwe 
richtlijnen.
Niettemin de aandacht zich misschien vooral richt op de verhuis wil 
ik toch wijzen op het belangrijke liturgische feest van Pasen.  De ver-
rijzenis van Jezus symboliseert een belangrijke boodschap van hoop.  
Deze boodschap wil ik ook aan u meegeven: we blijven ook na de ver-
huis in Zilvervogel Reninge SAMEN op een CREATIEVE manier en OPEN 
naar elkaar toe WARMmenselijke zorg en begeleiding aanbieden za-
dat elkeen van ons zich kan blijven jeunen.  
Ik wens u en uw familie alvast een zalig Pasen en vlotte verhuis toe!

Veel leesplezier 

Jorgen
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Maand april

April (ook wel: grasmaand, paas-
maand, eiermaand) is de vierde 
maand van het jaar in de grego-
riaanse kalender, en heeft 30 
dagen.

In de oud-Romeinse kalender 
was maart aanvankelijk de eer-
ste maand van het jaar, en april 
dus de tweede.

De naam april komt vermoede-
lijk van het Latijnse werkwoord 
aperire, dat “openen” betekent. 
Waarschijnlijk verwijst dit naar 
de groei van de planten en bloe-
men in de lente. Een andere 
theorie stelt dat de naam is af-
geleid van een woord dat ‘twee-
de’ betekent, of van Aperta, een 
bijnaam van Apollo.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Louis Simoen
Op 2 maart namen we afscheid 
van Louis. Hij werd 94 jaar en 
verbleef hier sinds 2016 op de 
Wandeling.

Maria Delva
Op 3 maart namen we afscheid 
van Maria. Ze werd 88 jaar en 
verbleef hier sinds oktober vorig 
jaar op de Mijmering.

Gabriël Spruytte
Op 22 maart namen we afscheid 
van Gabriël. Hij werd 85 jaar en 
verbleef hier sinds februari vorig 
jaar op de Wandeling samen 
met zijn echtgenote Irma.

Madeleine Butaye
Op 23 maart namen we afscheid 
van Madeleine. Ze werd 94 jaar 
en verbleef hier sinds begin 2019 
op de Mijmering.
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Albert Devos 
Op 4 maart mochten we Albert 
verwelkomen op de Keerkring. 
Albert is afkomstig van Ieper.

We verwelkomen...

Ferdinand Baelen 
Op 16 maart mochten we 
Ferdinand verwelkomen op 
de Mijmering. Ferdinand is 
afkomstig van Lo-Reninge.

Jeanine Neirynck
Op 31 maart mochten we 
Jeanine verwelkomen op de 
Mijmering. Jeanine is afkomstig 
van Reninge.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers april

7 april Marie-Claire Tylleman

7 april Mieke Pauwelyn

9 aprilr Claudine Monkerhey

11 aprilr Jade Van Stappen

14 april Patrick Roose

17 april Sofie Waeles

22 april Tamara Droogmans

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
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Verjaardagen

Jarige bewoners april

3 april Patrick Vanhee         67 jaar

4 april Denise Vanhaute    95 jaar

12 april Marie-Louise Carrebrouck     98 jaar

24 april Simone Vanbecelaere       89 jaar

28 april Simonne Bots    87 jaar

30 april Marc Hardy     77 jaar
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Pasen 
Eerste en Tweede Paasdag wor-
den dit jaar op zondag 4 en 
maandag 5 april 2021 gevierd. 
Pasen valt jaarlijks tussen 22 
maart en 25 april op de eerste 
zondag (en maandag) na de 
volle maan na het begin van de 
lente.

Het christendom is met name 
gebaseerd op het leven en lijden 
én de opstanding uit de dood 
van Jezus Christus. Pasen is de 
belangrijkste christelijke feest-
dag. Men viert de opstanding 
van Jezus uit de dood nadat hij 
op Goede Vrijdag gestorven is.

Christenen herdenken met Pa-
sen de herrijzenis van Jezus uit 
het graf, op de derde dag na zijn 
kruisiging. In veel kerken wordt 
in de nacht van Stille Zaterdag 
op Paaszondag een wake gehou-
den. 

Aan het einde van deze wake 
wordt de Paasdag met feestelijk 
gezang begroet.
Pasen is niet elk jaar op dezelfde 
zondag, maar grof gezegd op de 
eerste zondag die volgt op de 
volle maan na het begin van de 
lente, maar geheel nauwkeurig is 
die definitie niet. De exacte da-
tum van Pasen wordt berekend 
volgens de kerkelijke (christelijke) 
kalender.

Pasen was vroeger ook een sei-
zoensgebonden landbouwfeest. 
Het markeerde het begin van de 
lente en het einde van een tijd 
van schaarste, die heerste als de 
voorraden van de winter opraak-
ten.

Veel paasgebruiken zijn afgeleid 
van dit niet-christelijke lente-
feest, zoals het rapen van eie-
ren. Boeren beschouwden eieren 
als een kiem van kracht. 
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Ze begroeven ze in hun velden 
opdat ze hun kracht op de bo-
dem over zouden brengen en 
voor een goede oogst zouden 
zorgen. 
Later dienden de eieren voor de 
katholieken ook om na de veer-
tigdaagse vastenperiode (die na 
de viering van Carnaval begon) 
weer op krachten te komen. Met 
Palmpasen werden de eieren 
ingezameld.

Pasen is ook een lentefeest. 
Na de koude winter waarin alle 
voedsel van het vorige jaar is op-
gegeten gaat de natuur opnieuw 
beginnen. Dieren krijgen jongen, 
bomen en bloemen gaan bloei-
en, kuikens komen uit hun ei. 
Het ei is een symbool van nieuw 
leven. Overal in de winkels zie je 
lentekuikentjes en paaseieren, 
echte, van papier of van chocola. 

De mensen lopen er ook paas-
best bij in hun frisse nieuwe kle-
ren.
Bij katholieke christenen is Pa-
sen ook het eind van de vasten-
periode die begon met Carna-
val. In Nederland kom je dit niet 
meer zoveel tegen.

In sommige landen (bijvoorbeeld 
Spanje en Zwitserland) worden 
nog Paasvuren ontstoken: de 
koude geesten van de winter 
worden weggejaagd en de lente 
verwelkomd. In Nederland wor-
den Paasvuren nog steeds ont-
stoken in de Achterhoek, maar 
ook bijvoorbeeld in Huissen of 
Baak. Ook zijn er nog namen die 
hieraan herinneren: paasberg, 
paasveld.
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Nieuwbouw
Alles wat je moet weten over de nieuwbouw

De woonvormen in een nieuw jasje
Niet alleen het gebouw van de bewoners wordt vernieuwd, ook de 
woonvormen krijgen vanaf de verhuis een nieuwe naam. 

In het oude gebouw wordt de lange gang op de gelijkvloers (Wande-
ling) ‘De Landgraaf’. Het kloostergebouw (Provence) wordt ‘Het Blom-
menbos’ genaamd.
De gemeenschappelijke ruimtes in de nieuwbouwDe gemeenschappelijke ruimtes in de nieuwbouw
De personeelsparking

Hier is de parking voor het personeel voorzien. Vanaf 8/04 mogen   
bezoekers hun wagen daar parkeren tot dat de bezoekersparking 
aangelegd is.
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Bezoekers kunnen vanaf de verhuis langs dit wandelpad de tijdelijke 
ingang bereiken. Dit is de tijdelijke in- en uitgang.

Eens je daar binnenkomt, heb je links de woonvorm ‘Reningebroek’ 
en de liften om naar de andere woonvormen te gaan. 
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Rechts kan je terecht in het kinélokaal en het kapsalonhet kinélokaal en het kapsalon.
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Op jouw rechterkant bevindt zich ook het centrum voor dagverzorging: 
‘Villa Zilvervogel’.

Cafetaria

Als je je dorst wil lessen of wanneer je zin hebt in een versnapering, 
ben je samen met je bezoek van harte welkom in de cafetaria (onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen).
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De toekomstige ingang
In het najaar worden de containers weggehaald en de hoogbouw af-
gebroken. In plaats daarvan wordt een bezoekersparking aangelegd. 
Vandaar dat dit dan de toekomstige ingang wordt.

Deze ingang is voorlopig 
nog buiten gebruik, maar 
je kan nog steeds terecht 
in het onthaal ernaast. 
Natalie of Patsy zullen je 
daar met plezier verder 
helpen. 
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Daarnaast zitten Evelien en Kaatje van de sociale dienst. Bij hen ben 
je trouwens ook altijd welkom voor een fijne babbel.

Als je de gang naast de sociale dienst inslaat, kom je op jouw linker-
kant eerst de bureau van Marie-Paule (stafmedewerker zorg) tegen

en daarna die van Jorgen (directeur).

Op naar een nieuwe stek om je nog meer Op naar een nieuwe stek om je nog meer 
te jeunen!te jeunen!
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Terugblik 
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U kan foto’s digitaal bestellen door een mail te sturen met de nummer(s) die bij de foto van 
uw keuze vermeld staan. Mailen kan naar  : 

wandeling@zilvervogel.be
mijmering1@zilvervogel.be 
mijmering2@zilvervogel.be
Schemering@zilvervogel.be 
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De Zilverbode Villa Zilvervogel

Welkom

Simonne komt sinds maart naar het centrum voor 
dagverzorging, ze komt de dinsdag en donderdag.

Simonne Degryze is woonachtig te Ieper.
Welkom Simonne!  We zijn blij dat je erbij bent!
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 Gerard wordt op zondag 
4 april 72 jaar, proficiat! 

Verjaardagen bezoekers

Simonne wordt op vrijdag 
9 april 89 jaar, proficiat!

En als laatste viert Ge-
rarda haar verjaardag op 
zaterdag 24 april , want 

ze wordt dan 78 jaar!
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Terugblik





Activiteiten



Activiteiten

Activiteiten



Op 13 maart viel de  bom, verplichte sluiting van het dagverzorgings-
centrum wegens een virus, het coronavirus! 
We moesten onze deuren sluiten en wisten niet voor hoelang. Wat 
duurden die maanden lang, voor ons maar zeker ook voor onze bezoe-
kers! 
We kregen bericht dat we op 8 juni terug mochten opstarten maar 
onder strenge voorwaarden, o.a. werken in bubbels, correcte handhy-
giëne, het dragen van een mondneusmaker en alle bezoekers moes-
ten  1,5m afstand houden van elkaar. In ons dagverzorgingscentrum 
was het onmogelijk om alle gebruikers te ontvangen als we met die 
afstand moesten rekening houden en bovendien werd het dagcentrum 
vrijgehouden als covidafdeling indien er een uitbraak zou zijn. 
Maar wij hadden geluk, wij  mochten van het stadbestuur Lo-reninge 
gebruik maken van het ontmoetingscentrum in Reninge. 
Daarom willen wij en onze bezoekers het stadsbestuur nogmaals be-
danken voor de kans die we kregen om voor zo’n lange tijd gebruik te 
mogen maken van de mooie zaal! MERCI!
Ondertussen werd op de site van Zilvervogel gebouwd aan een nieuwe 
toekomst. En op 2 april is onze grote dag, wij nemen onze intrek in ons 
gloednieuwe centrum voor dagverzorging, VILLA Zilvervogel. 
Hieronder vinden jullie al enkele foto’s van onze nieuwe stek. Nu is het 
nog leeg, maar we kunnen niet wachten om het zo gezellig mogelijk in 
te richten en er samen met jullie ons nieuwe warme stekje van te ma-
ken .

Verhuis CDV Villa Zilvervogel:                        
donderdag 1 april 2021

Living + rustruimte 
CDV 







Dank je wel stadsbestuur Lo-Reninge voor Dank je wel stadsbestuur Lo-Reninge voor 
het gebruik van de lokalen van het O.C. het gebruik van de lokalen van het O.C. 



Op dinsdag 25 mei 
woensdag 26 mei
donderdag 27 mei
en vrijdag 28 mei

komt Dimoda langs met hun nieuwe 
collectie!

Alles gebeurt Coronaproof en per bubbel.

Verder info 
volgt in de 
Zilverbode 
van mei

Modeshow



Sudoku



Zoek de 18 verschillen





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


