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

We zijn reeds aan de helft van de zomervakantie beland en dat bete-
kent dan ook dat veel medewerkers met verlof zijn en het huis goed 
gevuld is met onze vakantiestudenten. 
De vaste schrijver van het voorwoord, onze directeur Jorgen, is ook met 
vakantie en dus neem ik het hier even van hem over.
Ik roep al onmiddellijk jullie hulp in bij het vormgeven van het maande-
lijks krantje. Ik had graag jullie mening gehoord over de lay-out, rubrie-
ken, inhoud, ... . Wat is er niet interessant of wat willen jullie net heel 
graag in het krantje zien?  
Met jullie suggesties, opmerkingen, ideeën, ... kan ik dan weer op weg 
om de Zilverbode nog meer aan jullie wensen te laten voldoen.
Jullie kunnen mij persoonlijk aanspreken of het strookje op de laatste 
pagina invullen en aan mij bezorgen.

Alvast heel erg bedankt!

Veel leesgenot

Evelien Fertein
Sociale dienst.
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Maand augustus
Augustus, ook wel oogstmaand ge-
noemd, is de achtste maand van het 
jaar in de gregoriaanse kalender. De 
maand heeft 31 dagen. Augustus is 
vernoemd naar de Romeinse prin-
ceps Gaius Iulius Caesar Octavianus 
(Augustus). In een schrikkeljaar be-
gint augustus op dezelfde dag van 
de week als februari. In andere jaren 
begint augustus steeds op een an-
dere dag dan de overige elf maan-
den.

De sterrenbeelden van augustus zijn 
Leeuw en, vanaf 21 augustus, Maagd. 
In werkelijkheid staat de zon tot 10 
augustus in het sterrenbeeld Kreeft, 
en daarna in Leeuw.

Augustus is op het noordelijk half-
rond de maand waarin de oogst 
wordt binnengehaald. Het woord 
oogst is zelf van de naam augustus 
afgeleid. 15 augustus is in België 
een officiële feestdag (Maria-Ten-
hemelopneming) en wordt ook Hal-
foogst genoemd. Op het noordelijk 
halfrond is augustus de derde en 
laatste maand van de meteorologi-
sche zomer. De eerste helft van de 
maand behoort tot de zogeheten 
hondsdagen, de gemiddeld warmste 
periode van het jaar. In de loop van 
de maand begint de gemiddelde et-
maaltemperatuur iets terug te lopen. 
De gemiddelde temperatuur over de 
gehele maand ligt een fractie lager 
dan in juli.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Roza Vandaele
Op 5 juli namen we afscheid 
van Roza. Ze werd 90 jaar en 
verbleef sinds juli 2019 op de 
Landgraaf.

Flora Nollet
Op 19 juli namen we afscheid van 
Flora. Ze werd 91 jaar en verbleef  
op de Elzenakker sinds april dit 
jaar.  

Jeanine Gheeraert
Op 27 juli namen we afscheid 
van Jeanine. Ze werd 87 jaar en 
verbleef pas op de Braamakker 
sinds juni. 
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We verwelkomen...

Stefaan Houvenaeghel
Op 20 juli mochten we Stefaan 
verwelkomen op het Hofland. 
Stefaan is afkomstig van Lo-
Reninge.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers augustus

1 aug Sandy Dequidt

3 aug Regine Morlion

4 aug Sabine Monkerhey

4 aug Conny Dubois

4 aug Charlotte Decae

5 aug Melissa Dekindt

6 aug Nancy Rommens

7 aug Julie Devloo

14 aug Emily Crombez

15 aug An Deschodt

16 aug Nadine Pattyn

20 aug Mouna 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
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Verjaardagen

Jarige bewoners augustus

1 aug Urbain Vanhaverbeke         71 jaar

5 aug Leona Pinceel        84 jaar

7 aug Christian Leire        92 jaar

8 aug Christiane Demol   90 jaar

10 aug Henriette Pieters     88 jaar

18 aug Ivonne Keirschieter      93 jaar

29 aug Erna Phlypo      94 jaar



8

O.LV. Hemelvaart

Jaarlijks op 15 augustus viert de Katho-
lieke Kerk het hoogfeest van Maria Ten-
hemelopneming. Ook: Maria Hemelvaart 
of Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart. Een 
officiële feestdag (vrije dag) in o.a. België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portu-
gal, Polen, Griekenland, Luxemburg, Zwit-
serland en Oostenrijk.

Maria Tenhemelopneming is in de Ortho-
doxe en Katholieke Kerk de feestdag van 
de opneming "met lichaam en ziel" van 
Maria in de hemel. Maria Tenhemelopne-
ming geldt voor de Katholieke Kerk als het 
belangrijkste Mariafeest.

In het dagelijks taalgebruik wordt Maria 
Tenhemelopneming ook wel Maria Hemel-
vaart genoemd. Het is evenwel niet zo dat 
Maria uit eigen kracht “ten hemel geva-
ren” is, zoals dat voor haar Zoon geldt 
(Hemelvaart). Het feest lijkt zich te hebben 
ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de 
wijding van een Maria-kerk tussen Jeruza-
lem en Betlehem. Dit feest werd zeker al 
rond 430 gevierd.

In de Katholieke Kerk wordt het sinds 
ongeveer 700 gevierd als een hoogfeest, 
in de Orthodoxie is het al ruim een eeuw 
eerder als feestdag bekend. Het geloof in 
de Ten Hemelopneming van Maria dateert 
uit de oudheid en is tenminste al sinds de 
6e eeuw gedocumenteerd. De vermelding 
in bijvoorbeeld de Transitus Mariae-ge-
schriften uit die periode zijn weliswaar 
van geen betekenis als historisch getuig-
schrift, maar geven wel aan dat de dood 
van Maria als theologische vraagstelling 
actueel was.

Na het concilie van Efeze (431), waar Ma-
ria de titel "Moeder van God" (Theotokos) 
kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering 
een sterke opgang. De oudste feesten 
'Maria Boodschap' en de 'Opdracht in de 
tempel' waren nog vooral op Christus 
zelf gericht. Later ontstonden feesten 
waarbij Maria als begin en sluitstuk van 
het verlossingswerk van Christus werd 
gevierd. De twee feesten die toen ont-
stonden: 'Maria's Geboorte' (8 september) 
en overlijden (15 augustus); in het Oosten 
Maria-ontslaping genoemd en later in het 
westen aangeduid als Maria-ten-hemel-
-opneming, markeerden het begin- en 
sluitstuk van Christus'verlossingswerk. Ma-
ria's dood werd gevierd als het sluitstuk 
c.q. de voltooiing van de verlossing van 
allen. Dit laatste werd in 582 door keizer 
Mauricius officieel in Byzantium ingevoerd. 
Op 15 augustus werd voor die tijd al de 
verjaardag van de kerkwijding van een 
aan Maria toegewijde basiliek op de weg 
tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. 
Rome nam het feest van Maria-Tenheme-
lopneming over in de zevende eeuw onder 
paus Sergius I.
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Petanque

Hebben jullie zin om 
een partijtje 

petanque te spelen 
met medebewoners 

of familie? 

Je kan de petanque-
ballen vragen aan de 

medewerker in de 
cafetaria. 
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Vier generaties 
Uniek voor Zilvervogel Reninge
Vier generaties onder één dak.

 
Ida Simoen 91 jaar ( bewoonster)

Greta Clarysse 63 jaar ( mantelzorgster)
Joke Melis 41 jaar (verpleegkundige)
Marthe Laseure 16 jaar ( vakantiejob)
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Cafetaria

Op donderdag 2 september is de 
cafetaria gesloten voor bewoners en hun 

bezoekers.  
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Terugblik 
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De Reningebroek
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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  : 

info@zilvervogel.be 
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Het Hofland 
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De Zilverbode Villa Zilvervogel

Maria Spriet viert haar 
88ste verjaardag en 
Geert Debaene wordt 

dan 61 jaar!    

Verjaardagen bezoekers
Op vrijdag 13 augustus is het dubbel feest want we hebben dan 2 

jarigen in ons centrum voor dagverzorging!

Op zaterdag 21 augustus viert Gra-
tienne Demoen haar 66ste 

verjaardag! 

En tenslotte viert Albert zijn 
88ste verjaardag op donder-
dag 29 augustus en sluit hij 
deze feestelijke maand af, een 
dikke proficiat Albert!
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Verjaardagen medewerkers
Op 5 augustus is Melissa Dekindt jarig, ze 

wordt 33jaar. 

Twee dagen later, op 7 augustus viert Julie 
Devloo haar 32ste  verjaardag! 
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Terugblik







Activiteiten







Zoek de 14 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 Kimberly 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


