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

De foto op de voorpagina van de Zilverbode is veelzeggend.  Het dragen van een mond-
neusmasker behoort heden ten dage tot de dagelijkse orde van de dag.  Niet alleen in de 
maatschappij, ook in het woonzorgcentrum blijft het een cruciale maatregel net zoals een 
goede handhygiëne en het houden van de cruciale afstand.  We kunnen het niet genoeg 
benadrukken omdat we weten wat het virus bij mensen en organisaties kan aanrichten.  
Het is echter geen evidente periode, temeer we nu gedwongen geweest zijn om de versoe-
peling terug te schroeven.  We proberen dan ook het maximum te doen met alle middelen 
(materiaal, mensen en tijd) die we voor handen hebben.  Verderop leest u nog eens de info 
hieromtrent.  Het is zaaks terug in te zetten op andere manieren om met elkaar contact te 
hebben zoals skype of videochatten.  Ik verwijs ook nogmaals naar de foto op de voorpagina 
en enkele foto’s verderop in de Zilverbode.  Waar mogelijk proberen we een wandeling te 
maken op een veilige manier. 
Mogelijk zullen we de komende maanden, en misschien zelfs het komende jaar, moeten le-
ren op een flexibele manier om te gaan met de grilligheid waarmee het virus opduikt in onze 
maatschappij.  Halfweg augustus evalueren we de nieuwe regeling en sturen we bij. Alles 
hangt af van hoe het in de maatschappij evolueert.  Als het niet verder negatief evolueert 
kunnen we dan mogelijk terug naar een wat soepeler bezoekregeling.

Ook het leven in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel gaat door.  Medewerkers 
en gebruikers hebben samen trouwens een mooie wegwijzer gemaakt, let er maar eens op 
als u passeert…

Het zal u misschien opgevallen zijn.  De beide kranen van de 
werf zijn intussen afgebroken en het was zeer stil.  
De bouw zal echter binnenkort geleidelijk aan terug opstarten.
Ik wil eindigen met iedereen te danken voor het begrip 
en de samenwerking.  De betrokkenheid van collega’s, familie 
en kennissen is zeer groot, dat voelt goed en kunnen we 
alleen maar aanmoedigen.  Dat zorgt ervoor dat we het leven, 
ook in covid-tijden aangenamer kunnen maken.

Hou u goed en alvast veel leesplezier 
Jorgen
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Maand augustus
Augustus, ook wel oogstmaand genoemd, is 
de achtste maand van het jaar in de grego-
riaanse kalender. De maand heeft 31 dagen. 
Augustus is vernoemd naar de Romeinse 
princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (Au-
gustus). In een schrikkeljaar begint augustus 
op dezelfde dag van de week als februari. In 
andere jaren begint augustus steeds op een 
andere dag dan de overige elf maanden.
De maand augustus heette niet altijd au-
gustus. Vroeger heette ze Sextilis, wat zesde 
maand betekent. De naam augustus komt van 
de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus, 
beter bekend als Keizer Augustus. Omdat deze 
jaloers was op Iulius Caesar met zijn maand 
juli, wou hij ook zijn eigen maand. Augustus is 
de achtste maand van de Gregoriaanse kalen-
der. Deze maand wordt ook wel oogstmaand 
genoemd. In het westelijk halfrond wordt in 
augustus overal geoogst. Van het vele fruit 
dat geoogst wordt, kan lekkere confituur wor-
den gemaakt, in vele gezinnen een traditione-
le bezigheid tijdens de maand augustus.

Komkommertijd
Voor kranten en andere media is augustus de 
komkommertijd. Het woord werd in het Ne-
derlands taalgebied voor de eerste maal ge-
bruikt in 1787. Het duidt op een periode met 
weinig nieuws en weinig handelsactiviteiten. 
Politici zijn met verlof en dus valt er op dit 
vlak heel weinig te schrijven. De grote sporte-
venementen zoals wielrennen, tennis en WK 
of EK voetbal zijn gedaan. Mensen zijn met 
vakantie. Kranten beginnen plots te schrij-
ven over onbenullige ongevallen of inbraken. 
Of beginnen over gespotte vreemde wezens 
te berichten. Men spreekt over komkommer-
tijd omdat het vroeger in de maand augustus 
was dat de komkommers werden geoogst. 
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Lea Weyne
Op 20 juli namen we afscheid van Lea. Ze 
werd 90 jaar en verbleef hier pas sinds 25 
juni op de Mijmering.
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We verwelkomen...

Simonne Bots
Op 13 juli mochten we Simonne 
verwelkomen op de Mijmering. Ze is 
afkomstig van Leisele. 

Jacqueline Gadeyne
Op 15 juli mochten we Jacqueline 
verwelkomen op de Mijmering. Ze is 
afkomstig van Reninge en is de echtgenote 
van Roger Vermote.

Roger Parrein
Op 10 juli mochten we Roger verwelkomen op 
de Keerkring. Hij is afkomstig van Boezinge.

Micheline Callens
Op 16 juli mochten we Micheline verwelkomen 
op de Keerkring. Ze is afkomstig van Gistel.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers augustus

1 aug Nicole Malin

3 aug Regine Morlion

4 aug Sabine Monkerhey

4 aug Conny Dubois

4 aug Charlotte Decae

5 aug Sandra Roose

5 aug Melissa Dekindt

6 aug Nancy Rommens

7 aug Julie Devloo

9 aug Veerle Deheegher

14 aug Emily Crombez

15 aug An Deschodt

16 aug Nadine Pattyn

20 aug Maimouna Yayo

20 aug Stephanie Samson

21 aug Sarah Gyselinck

21 aug Jozefien Bruneel

22 aug Jolien Fossaert

28 aug Nadine Desodt

28 aug Karine Waeles

30 aug Turiet Plouvier

31 aug Frederik Vandenbussche
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Verjaardagen

Jarige bewoners augustus

1 aug Jules Mahieu            96 jaar

1 aug Urbain Vanhaverbeke         70 jaar

4 aug Bea Flachet              94 jaar

4 augi Roger Verhoest          78 aar

5 aug Leona Pinceel               83 jaar

7 augi Christian Leire              91 jaar

8 augi Christiane Demol        89 jaar

8 aug Charles Cailliau               91 jaar

9 augi Christiane Baudrez               92 jaar

18 aug Ivonne Keirschieter          92 jaar

26 aug Albert De Bels            91 jaar

29 aug Erna Phlypo           93 jaar

30 aug Martha Snick            99 jaar
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ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART, patrones 
van de parochie Edewalle.

Feestdag: 15 augustus.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam 
en ziel opgenomen worden in de hemel van 
Maria zijn verschillende verhalen in omloop 
die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In 
de Bijbel wordt er niet over geschreven. Maria 
moet ergens tussen 36 en 50 na Chr. zijn 
overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Efe-
se. Volgens een bepaalde traditie waren alle 
apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. 
Toen deze aankwam was Maria’s lichaam al 
begraven en om haar toch eer te bewijzen 
bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas 
zag toen de tenhemelopneming van Maria. 
Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De 
overige apostelen geloofden dit niet totdat 
hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een 
opmerkelijke omkering van de situatie toen 
Tomas als enige apostel aanvankelijk niet 
geloofde in de verrezen Christus. 

De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine 
vermeldt een andere overlevering die wél 
meer aansluit bij de Bijbelse Tomas. Ook hier 
zijn alle apostelen, behalve Tomas, getuige 
van Maria’s dood, maar eveneens van haar 
tenhemelopneming. Als Tomas zich later 
aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. 
Plotseling valt de gordel van Maria uit de he-
mel, waarop Tomas alsnog gelooft dat Maria 
lijfelijk ten hemel is gevaren.

Na het concilie van Efese (431), waar Maria 
de titel “Moeder van God” (Theotokos) kreeg 
toebedeeld, kende de Mariaverering een ster-
ke opgang. De oudste feesten ‘Maria Bood-
schap’ en de ‘Opdracht in de tempel’ waren 
nog vooral op Christus zelf gericht. Later 
ontstonden feesten waarbij Maria als heilige 
werd geëerd: ‘Maria Geboorte’ en ‘Maria-Ten-
hemelopneming’. Dit laatste werd in 582 door 
keizer Mauricius officieel in Byzantium inge-
voerd. Op 15 augustus werd vóór die tijd al de 
verjaardag van de kerkwijding van een aan 
Maria toegewijde basiliek op de weg tussen 
Bethlehem en Jeruzalem gevierd. 

15 augustus : O.L.V. Hemelvaart
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Rome nam dit feest van Maria – tenhemelop-
neming over in de zevende eeuw onder paus 
Sergius I. 

Op 1 november 1950 werd door paus Pius 
XII het dogma afgekondigd dat Maria met 
lichaam en ziel ten hemel opgenomen is. Ze 
heeft immers geen zonde gekend. Dan is haar 
lichaam ook niet onderhevig aan bederf of 
vergankelijkheid. Laten wij met de Kerk ge-
loven dat Maria met heel haar persoon, met 
heel haar wezen verheerlijkt leeft bij haar 
Zoon, bij God in de hemel. En daar is zij onze 
voortdurende voorspreekster. En ze spoort 
ons aan te volharden in het geloof en in de 
deugdzaamheid, opdat ook wij eens mogen 
komen waar zij is: bij God en haar Zoon in de 
hemel.

Merkwaardig is ook dat van Maria geen graf 
wordt gevonden of vereerd. Er is geen Mariale 
grafcultus.
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Bezoekregeling :

hoe zit het daarmee?
Bezoek wordt per bubbel in de cafetaria georganiseerd
We trekken het principe van onze bubbels per woonvorm consequent door in de nieuwe bezoek-
regeling

Zo vermijden we contact tussen bewoners van verschillende woonvormen en zijn het telkens be-
zoekers van de bewoners uit dezelfde bubbel die op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn. Zo moeten 
we niet onmiddellijk de hele bezoekersregeling afschaffen indien er 1 bewoner positief zou tes-
ten. 

Wanneer kan het bezoek doorgaan?
OP WEEKDAGEN

Er worden 2 blokken per namiddag voorzien, 1 blok per woonvorm
Per blok zijn 8 afspraken mogelijk van dezelfde woonvorm
Blok 1 start om 13.50u, de laatste afspraak is om 15u
Blok 2 start om 16u, de laatste afspraak is om 17.10u
Tussen de blokken wordt de ruimte volledig verlucht en ontsmet. 

IN HET WEEKEND

Er worden ook 2 blokken voorzien per namiddag, 1 blok per woonvorm
Per blok zijn 6 afspraken mogelijk van dezelfde woonvorm
Blok 1 start om 13.15u, de laatste afspraak is mogelijk om 14.31u
Blok 2 start om 15.30u, de laatste bezoeker kan om 16.30u komen
Tussen de blokken wordt de ruimte volledig verlucht en ontsmet.

Hoe reserveren?
Er kan een afspraak gemaakt worden via de reservatiekalender.

Er is per woonvorm een aparte link, zorg ervoor dat je zeker de juiste link gebruikt, zodat de af-
spraak kan doorgaan.

Gelieve zo veel mogelijk online te reserveren, en niet telefonisch

Er is voorlopig 1 bezoek per week mogelijk per bewoner, gelieve met de familie af te spreken wie 
welke week komt
Een afspraak maken kan enkel online of per uitzondering via de medewerkers van het onthaal 
tussen 9 en 12.30u en 13.15u en 16.45u.
Na de kantooruren bellen heeft geen zin, want de medewerkers op dienst hebben geen zicht op 
de planning
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Extra ophaalmomenten vuile was/bezorgmomenten propere was + bezorgen van attentie op 
een ander moment dan het bezoekmoment

Wat?
We bieden de mogelijkheid om op vastgelegde tijdstippen de was te komen ophalen/brengen 
en/of een attentie af te geven.
Wanneer?
Iedere dag, tijdens de pauze tussen 2 bezoekblokken door:
• Week: tussen 15u30 en 16u00
• Weekend: tussen 15u00 en 15u30
U komt hiervoor naar de ingang van de cafetaria waar u dit kan overhandigen aan een collega. 
De collega zorgt dat dit dan bezorgd wordt aan de bewoner op de woonvorm.
Hoe aanvragen?
U zendt ten laatste de dag vóór u komt een mail naar het adres van de woonvorm. Zo kunnen 
we ons goed organiseren.

Oproep om kaartjes, brieven te bezorgen
De bewoner zal gezien de situatie extra blij zijn met een brief of kaartje. We herinneren er u aan 
dat we een brievenbus hebben waar u brieven en kaartjes kan deponeren.

Wat met andere bezoeken (kamer/raam)?
Momenteel is het niet mogelijk om op een andere manier bezoek te brengen. Men kan bijv. 
elkaar via een gesloten buitenraam moeilijk verstaan. De ervaring leert dat het raam dan open 
gezet wordt, men dichter komt en/of men gemakkelijker lichamelijk contact maakt wat in deze 
tijden absoluut te vermijden is. Bovendien passeert men dan mogelijk andere kamers van bewo-
ners en wat kan indruisen tegen de privacy van andere bewoners.
Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden (palliatieve situatie…) en na aanvraag en goedkeu-
ring van CRA en directie kan een andere vorm van bezoek doorgaan.
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Terugblik 
SAMEN STERK
De Wandeling
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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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Nieuws

Gebruikersraad
De Gebruikersraden gaan door op :

- 11 september voor Schemering
- 14 september voor Mijmering 1
- 16 september voor Wandeling
- 21 september voor Mijmering 2

Kapster 
Kapster Celina gaat in verlof van 20 september tot 30 september. 



De Zilverbode Villa Zilvervogel

NIEUWE GEBRUIKERS

In juli mochten we Gratienne Demoen welkom heten. Gratienne is afkomstig van Diksmuide 
en komt op dinsdag naar het dagcentrum.
Welkom! 



NIEUWS
Vorige maand zijn we in het dagcentrum gestart met de maandelijkse quiz. De algemene kennis 
wordt op de proef gesteld en zo wordt ons denken gestimuleerd. 

Iedereen die dit wenst, mag hieraan deelnemen.
De punten worden altijd in een klassement gerangschikt.
Bij iedere quiz worden de punten opgeteld. 

Dit klassement zal iedere maand verschijnen in De Zilverbode.
Op het einde van het jaar wordt de winnaar in de bloemetjes gezet! Iets om naar uit te kijken! 
Veel succes!

Klassement maand Juli:

Op de eerste plaats staat voorlopig Gerard met 32 punten.
Proficiat Gerard!

Dit is het voorlopig klassement: er zijn nog een paar die ontbreken, dit omwille van afwezigheid of 
bezoekers die niet wensen deel te nemen aan de maandelijkse quiz.

1. Gerard: 32 punten
2. Antoon: 29 punten
3. Simonne: 27 punten
4. Albert: 26 punten
5. Jerome: 24 punten
6. Maria Sp: 21 punten
7. Geert: 20 punten
8. Walter: 15 punten
9. Christianne: 14 punten
10. Roger: 12 punten
11. Willy : 11 punten

Gebruikersraad 
Op dinsdag 1 september (bubbel 1) en maandag 28 september (bubbel 2) is er gebruikersraad. Hier 
kunnen alle gebruikers de werking en alle aspecten van het centrum voor dagverzorging evalue-
ren. We willen de kwaliteit steeds  verbeteren, maar daar hebben we jullie voor nodig. Door jullie 
feedback kunnen we bijsturen en aanpassen waar nodig. 
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    Op 13 augustus wordt Geert Debaene 60  jaar! 

Op dezelfde dag, op 13 augustus, viert ook Maria 
Spriet haar verjaardag, ze wordt er 87! 

Verjaardagen bezoekers

Vrijdag 21 augustus wordt Gratienne Demoen 
65 jaar. 

Albert Debacker wordt op 29 augustus 87 jaar. 
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Verjaardagen personeel

Melissa Dekindt is jarig op 5 augustus, ze wordt  32 jaar!

 Op 7 augustus wordt Julie Devloo 31 jaar.

Proficiat Melissa en Julie! 
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Activiteiten
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Vorige maand zijn de bezoekers enthousiast gestart met de Tour de France!
Iedere bubbel krijgt de kans om de dagen dat ze komen hun rit te doen. 
Een kwartier wordt er gefietst en we noteren na elke rit de kilometers.
In de week van 17 t.e.m. 21 augustus krijgen jullie de kans om de laatste kilometers te fiet-
sen van de Tour de France.
De week erop wordt de winnaar per bubbel in de bloemetjes gezet en vieren we het in de 
Franse stijl! 
Bonne Chance!

Terugblik







Spelletjes





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


