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

Allereerst wens ik u het allerbeste voor het nieuwe jaar 2021: dat het een jaar 
mag worden waarin u veel liefde en leuke momenten mag kennen.
Het wordt in ieder geval het jaar waar we – eindelijk – het Covid-19-virus een 
halt kunnen toeroepen.  Hiertoe zal een eerste stap gezet worden in de week 
van 18/1 met de vaccinatie van de bewoners.  We zullen in deze Zilverbode 
stilstaan bij enkele veel gestelde vragen.  De vaccinatie van de medewerkers 
zal de volgende stap zijn, we wachten op meer info van de overheid.
Een tweede mijlpaal in 2021 wordt de verhuis naar de nieuwbouw in april.  
Hiertoe hebt u al een uitgebreide bundel gekregen met info.  In de loop van 
januari en februari worden de kamers samen met bewoner en familie vast-
gelegd.  Wanneer dit rond is, zal dan uitleg worden gegeven over de wijze 
waarop de verhuis praktisch zal georganiseerd worden.  
2020 heeft ons uitgedaagd om ook in tijden van strenge veiligheidsmaatre-
gelen te zoeken naar creatieve oplossingen opdat u zich kan blijven jeunen.  
Dit konden we slechts realiseren dankzij de inzet van veel mensen, jong en 
oud: medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, jobstudenten, familie…   Een 
welgemeende dankjewel is hier meer dan verdiend!  
De ervaringen die we in 2020 hebben opgedaan, verhuizen we trouwens mee 
naar 2021 én naar de nieuwbouw.   Ook in het nieuwe jaar en in een nieuwe 
infrastructuur blijft het belangrijk om op een veilige manier met elkaar om te 
gaan, zal het wonen en leven een centrale rol spelen en willen we u regelma-
tig informeren via verschillende kanalen (brief, tv-kanaal, internet…). 
Het is bovendien onze grootste wens om ook terug een rol op te nemen voor 
mensen uit de buurt, zoals het dorpsrestaurant...  We gaan ervoor!

Veel leesplezier
Hou u goed
Jorgen
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Maand Januari
Januari (ook wel: louwmaand, 
ijsmaand, wolfsmaand, hard-
maand) is de eerste maand van 
het jaar in de gregoriaanse ka-
lender. Januari heeft 31 dagen. 
De maand is vernoemd naar Ja-
nus, de Romeinse god van het 
begin en het einde.

Januari en februari zijn de laat-
ste twee maanden die aan de 
kalender werden toegevoegd, 
aangezien de Romeinen de win-
ter als een maandloze periode 
zagen.

Bij deze maand horen onder 
meer de volgende weerspreuken:
* Als in januari de muggen

zwermen, dan moogt ge in
Meert uw oren wermen

* Januari zonder regen, is de
boerenstand een zegen

* Geeft januari sneeuw en vorst,
vaak de boer veel granen
dorst.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Charles Cailliau
Op 1 december namen we 
afscheid van Charles. Hij werd 91 
jaar en verbleef hier sinds mei 
2020 op de Mijmering.

Godelieve Deblonde
Op 1 december namen we 
afscheid van Godelieve. Ze werd 
89 jaar en verbleef hier sinds 
oktober 2019 op de Wandeling.

Maria Desmedt
Op 7 december namen we 
afscheid van Maria. Ze werd 87 
jaar en verbleef hier sinds juni 
2020 op de Mijmering.

Gerard Vandelanotte 
Op 9 december namen we 
afscheid van Gerard. Hij werd 
88 jaar en mocht slechts 1 dag 
verblijven bij zijn echtgenote 
Roza op de Wandeling.

Germaine Pollet 
Op 21 december namen we 
afscheid van Germaine. Ze werd 
94 jaar en verbleef hier sinds 
2009 op de Mijmering.
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Jeanne Vanvyaene 
Op 22 december namen we 
afscheid van Jeanne. Ze werd 96 
jaar en verbleef hier sinds 2014 
op de Mijmering.

Maya Ameloot 
Op 25 december namen we 
afscheid van Maya. Ze werd 80 
jaar en verbleef hier sinds 1996 
op de Mijmering.

Roger Vermote 
Op 30 december namen we 
afscheid van Roger. HIj werd 
92 jaar en verbleef hier sinds 
december 2019 op de Mijmering.
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We verwelkomen...

Roza Verdonck
Op 3 december mochten we 
Roza verwelkomen op de 
Wandeling. Ze is afkomstig 
van Lo-Reninge. 

Josianne Beddeleem
Op 17 december mochten we 
Josiane verwelkomen op de 
Mijmering. Ze is afkomstig van 
Lo-Reninge.

Walter Jonckheere
Op 17 december mochten we 
Walter verwelkomen op de 
Keerkring. Hij is afkomstig van 
Woumen. 

Julienne De Witte
Op 29 december mochten we 
Julienne verwelkomen op de 
Wandeling. Ze is afkomstig 
van Klerken. 
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Personeelsnieuws

Op 13 december mocht 
Turiet, hotelmedewerkster, 
haar zoontje verwelkomen.

Proficiat Turiet met je     
flinke zoon! 
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Verjaardagen

Jarige medewerkers januari

4 jan Luc Criel

6 jan Marie-Paule Wulleman

8 jan Partick Depoorter

11 jan Els Vermaut

15 jan Sven Desot

18 jan Isabelle Trève

19 jan Sofie Orbie

20 jan Rita Deheegher

25 jan Annika Vanbrabant
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Verjaardagen

Jarige bewoners januari

6 jan Cecile Deschoemaeker         85 jaar

9 jan Noëlla Ryckeboer     86 jaar

14 jan Marcel Gekiere     92 jaar

15 jan Hilda Top       91 jaar

16 jan Luc Waeles    70 jaar

17 jan Gabriël Spruytte     85 jaar

19 jan Walter Tempelaere    73 jaar

27 jan Suzanne Page   82 jaar
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Vaccinaties
Vaccinatieronde 

in Zilvervogel Reninge zal 
plaatsvinden in de derde week 

van januari. Vaccinatie is niet verplicht 
maar wel heel sterk aangeraden! Voor 
meer info verwijzen we naar de folder 

en de nieuwsbrieven. Vragen? Stel 
deze gerust aan medewerkers op de 

woonvorm of aan uw huisarts.
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Vaccinaties
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Driekoningen
Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, 
dat is bekend. Maar wat weten we nog 
meer over de drie koningen — eigenlijk 
wijzen — die we op 6 januari vieren?

1. Wat zegt de Bijbel over de drie konin-
gen?
Weinig. Alleen Mattheüs (Mt 2, 1-12) 
spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die 
een ster volgden op zoek naar ‘de pasge-
boren koning der Joden’. Als geschenken 
hadden ze goud, wierook en mirre mee. 
Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de 
eersten die 'de weg van het geloof' volg-
den, en de eersten die Jezus echt zagen 
(vandaar ook het Feest van de Openba-
ring, ook Epifanie genoemd).  

2. Waarom spreken we dan over drie ko-
ningen in plaats van wijzen?
Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ 
steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk on-
der invloed van andere bijbelteksten zoals 
Psalm 72: De vorsten van Tarsis, het kust-
land, zij komen geschenken hem brengen, 
de koningen van Sjeba en Seba, zij dra-
gen hun schatting hem aan: alle heersers 
brengen hem hulde, alle volken zijn hem 
onderhorig.

3. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie
waren?
Dat wordt afgeleid van de drie geschen-
ken: goud, wierook en mirre.

4. Waarom precies die geschenken?
Goud was het typische geschenk voor een 
koning. Wierook stond symbool voor de 
goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar 
de dood van Jezus: mirre was een kost-
baar hars, met mirrezalf werden doden 
ingewreven.

5. Waarom waren ze op zoek gegaan naar
Jezus?
De Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning 
der Joden’ zien en klopten bij koning Hero-
des aan om te vragen waar ze die konden 
vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen 
positie, probeerde de wijzen voor zijn kar 
te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten 
als ze het kind vonden, zogezegd om het 
kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De 
Drie Wijzen werden door een goddelijke 
droom gewaarschuwd Herodes niets te la-
ten weten. Toen Herodes dat merkte, liet 
hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem 
vermoorden (‘Dag van de Onschuldige 
Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden 
tijdig vluchten naar Egypte.
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6. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Mel-
chior en Balthasar?
Onderzoekers menen dat monniken in 
de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun 
namen gaven: Caspar, Melchior en Bal-
thasar. Caspar werd als een Afrikaan van 
20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 
40 en Balthasar als een Europeaan van 
60  — over de juiste rolverdeling lopen de 
meningen soms uiteen. Daarmee wilde 
men aantonen dat Gods zoon er voor alle 
culturen en leeftijden was.

7. Heten ze overal zo?
Neen. In het Grieks klinken ze als Apellios, 
Amerios en Damascos. In de Syrische kerk 
zijn het Larvandad, Gushnasap en Hormis-
das, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat 
en Sarathin.

8. Wat gebeurde er later met de drie wij-
zen?
Daarover bestaat weinig informatie. Vol-
gens sommige legendes keerden ze alle 
drie terug naar het Oosten, naar het toen-
malige Perzië, en stierven ze later als mar-
telaar. Hun lichamen werden overgebracht 
naar Constantinopel, later naar Milaan en 
in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, 
waar hun relieken zich sindsdien bevinden.

9. Waarom gaan kinderen op die dag zin-
gend van huis naar huis?
In de Middeleeuwen gingen kinderen rond 
het feest van de Openbaring van deur tot 
deur om geld te vragen. Sinds de 19de 
eeuw evolueerde dat naar een traditie 
waarbij kinderen een liedje zingen en 
daarvoor worden beloond met snoep of 
centen. Op verschillende plaatsen gaat de 
opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het 
goede doel. (Zie de website van Missio.)

10. Waarom dragen de kinderen een ster?
Een — al dan niet vlot ronddraaiende — 
ster staat symbool voor de ster die de 
Drie Wijzen naar de geboorteplaats van 
Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het 
een symbool voor de ster die elk van ons 
richting geeft.



16

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

NIEUWS
Nieuwjaar 
Op vrijdag  1 januari vieren we Nieuwjaar! Op  deze dag zal het CDV Villa Zilvervogel gesloten 
zijn.

We wensen jullie allen een gelukkig, hartverwarmend en vooral gezond 2021 toe! 

Quiz

Deze maand staat Gerard op eerste plaats, dit met 34 punten! 
Proficiat Gerard! 
De maandelijkse quiz gaat telkens op een dinsdag en een woensdag door omdat dan alle 
deelnemers aanwezig zijn.
Niet vergeten: deelnemen is belangrijker dan winnen! 
1. Gerard: 34 punten
2. Antoon: 33 punten
3. Roger: 29 punten
4. Albert en Jerome met 25 punten
5. Irène : 24 punten
6. Simonne: 23 punten
7. Paul : 13 punten
Dit was de laatste keer dat we de Quiz op deze manier organiseerden. Vanaf  januari 2021 
steken we de quiz in een andere jasje, we zullen namelijk in duo’s samenwerken.
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 Irène Vandebroucke wordt op dinsdag 26 januari 73 jaar! 
We wensen haar een gelukkige verjaardag!

Proficiat Irène !!! 

Verjaardagen bezoeker

Op vrijdag 8 januari is  onze chauffeur Robert jarig! We wensen 
hem een gelukkige verjaardag!!!

Verjaardagen vrijwilliger
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Terugblik







Activiteiten



Update bezoekregeling 

Huidige richtlijnen Covid  
 

We bevinden ons met het hele 
woonzorgcentrum in code oranje 
 

Bezoek is toegelaten op niveau van de woonvorm   

• KAMERBEZOEK  
o Bezoeker is 1 van 2 vaste bezoekers 
o 1 bezoeker/moment voor 30 min 
o elke dag tussen 13u30 en 16u00 zonder reservatie 
o ingang via tijdelijke bezoekersingang (vooraan gebouw)   

• BABBELRUIMTE  
o 2 bezoekers per bezoek – na reservatie en contact woonvorm 
o duurtijd: 25 min 
o ingang via centrum voor dagverzorging (zijkant gebouw) 

• INDIVIDUEEL WANDELEN: in directe omgeving van wzc  
o met 1 van de 2 vaste bezoekers 
o max 30 min 

Medische voetverzorging 
De voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om 
medische redenen, door andere professionelen dan podologen (bij voorkeur 
door een gespecialiseerde voetverzorger) kan uitgevoerd worden.  

Het gaat dus om noodzakelijke voetverzorging die niet kan worden uitgesteld. 
Hierbij wordt enkel op afspraak gewerkt en enkel één-op-één, met strikte 
inachtneming van alle hygiënemaatregelen. 

Dit wordt besproken met de gespecialiseerde voetverzorgers die ook bij u 
komen. 

Kapsalon 
Het kapsalon blijft tot nader order gesloten en de kapster mag niet komen 
werken. 
 

ALARM 
CODE oranje 

 



zoek de 12 verschillen



zoek de 8 verschillen



zoek de 10 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




