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Geachte lezer,                                                                                                                                          Bes-
te bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega, vrijwilliger… 

Deze Zilverbode komt op het juiste moment.  Sinds vrijdag 3/7 gaan een aantal wijzigingen 
door omtrent de bezoekregeling in Zilvervogel Reninge.  We zetten alles in het werk om 
de contacten tussen bewoner en bezoeker zo vlot én zo veilig mogelijk te laten verlopen.            
Ik wil dan ook een welgemeend dankjewel zeggen aan iedere bezoeker die de richtlijnen ter 
harte neemt!  
Verderop het blad leest u meer over de regeling.  De info zal voor u op het tv-kanaal ge-
plaatst worden zodat u het ook altijd daar kan raadplegen.
De vakantie is intussen officieel gestart en voor veel mensen is het zoeken naar een andere 
invulling, België zal voor velen hét vakantieland zijn bij uitstek.  In Zilvervogel Reninge zullen 
we  inzetten op het genieten van de gezonde open lucht.  Iedere woonvorm is een “bubbel” 
en met bewoners van die bubbel willen we groepswandelingen organiseren met ondersteu-
ning van familieleden en vrijwilligers.
De laatste maanden werd extra aandacht besteed aan het vereeuwigen van de vele fijne 
momenten. Het zal dan ook niet verbazen dat ook in deze Zilverbode veel foto’s een plaatsje 
hebben gekregen.
Het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel heeft zich intussen al goed ingeburgerd 
in het OC van Reninge.  Dank zij de ter beschikkingstelling door stad Lo-Reninge kunnen 
we onze gebruikers op een comfortabele manier ontvangen.   We zijn de stad veel dank 
verschuldigd en dit hebben we onderstreept door het artikel met het dankwoord dat in de 
gemeentelijke infokrant verscheen.
De bouw gaat ook binnenkort met vakantie.  Bij de herstart zal men verder doen met het 
vloeren dat op het eerste verdiep van het achterste blok (blok B) is intussen is afgerond. 

Hou u goed en alvast veel leesplezier 
Jorgen 
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Maand juli
uli, ook wel de hooimaand genoemd, is de ze-
vende maand van het jaar in de gregoriaanse 
kalender en heeft 31 dagen. De maand is ver-
noemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius 
Caesar.

Voor een duidelijker te horen onderscheid met 
de maand juni wordt juli soms julij genoemd.

1 juli hoort nog bij de eerste helft van het jaar. 
Een “gewoon” jaar van 365 dagen is precies 
half voorbij op 2 juli om 12 uur ‘s middags. Een 
schrikkeljaar is vanwege de extra dag in fe-
bruari iets eerder half voorbij, om middernacht 
van 1 op 2 juli.

Bij deze maand horen onder meer de volgende 
weerspreuken, die zijn ingegeven doordat aan 
de kuststreek van Nederland vroeger vrij alge-
meen werd geloofd dat de zee de onweersbui-
en vóór Sint-Jan (24 juni) aannam en daarna 
niet meer.
Vóór Sint-Jan neemt de zee de buien an.
Brengt juli het gloed, zo gedijt september 
goed.
De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de 
maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren 
hooi vereisen, om het vee te voeden in win-
tertijd.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Gerard Deraedt
Op 2 juni namen we afscheid van Gerard. Hij 
werd 84 jaar en verbleef hier sinds 2009 op 
de Mijmering..

Marcella Coopman
Op 24 juni namen we afscheid van Marcella. 
Ze verbleef op de Mijmering sinds 2015 en 
werd 90 jaar..

Simone Guwy
Op 18 juni namen we afscheid van Simone. 
Ze verbleef op de Mijmering sinds maart dit 
jaar en werd 92 jaar..

Jeanne Hespeel
Op 30 juni namen we afscheid van Jeanne. Ze 
verbleef op de Mijmering sinds 2016 en werd 
92 jaar..

Ivonne Kinoo
Op 30 juni namen we afscheid van Ivonne  
Ze verbleef op de Schemering sinds 2016 en 
werd 87 jaar..
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We verwelkomen...

Maria Desmedt
Op 9 juni mochten we Maria verwelkomen 
op de Mijmering. Ze is afkomstig van 
Reninge. .

Marie-Louise Gysel
Op 12 juni mochten we Marie-Louise 
verwelkomen op de Mijmering. Ze is 
afkomstig van Diksmuide..

Lea Weyne
Op 25 juni mochten we Lea verwelkomen op 
de Mijmering. Ze is afkomstig van Koksijde..
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Verjaardagen

Jarige medewerkers juli

15 juli Karien Engels

16 juli Heidi Duplacie

17 juli Ernest Hooghe

18 juli Nicole Ver Eenooghe

20 juli Inge Dieryck

24 juli Sandrine Mittenaere

30 juli Marleen Mannens
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Verjaardagen

Jarige bewoners juli

1juli Antoinette Vandenbussche             87 jaar

4 julii Roger Titeca         81 jaarr

4 juli Denise Geldof               82 jaar

10 juli Iolande Callewaert          84 aar

10 juli Anna Sohier                94 jaar

13 juli Agnes Huyghe              80 jaar

22 juli Cyriel Noterdaeme        89 jaar

24 juli Maria Desmedt               87 jaar

31 juli Yvonne Kinoo               88 jaar
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De nationale feestdag van België wordt 
gevierd op 21 juli. Het is de datum waarop in 
1831 de eerste koning der Belgen, Leopold 
van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke 
eed aflegde als koning. De eedaflegging was 
het sluitstuk van de intrede van Leopold I in 
België.

Deze dag is een wettelijke feestdag wat 
neerkomt op een algemene verlofdag. Op 
deze dag zijn de winkels, banken, postkanto-
ren en andere openbare diensten zodoende 
gesloten.

Na de Belgische Revolutie in 1830, die leidde 
tot de Belgische onafhankelijkheid, werd door 
het Nationaal Congres besloten van België 
een koninkrijk te maken. Datzelfde Nationaal 
Congres verkoos op 4 juni 1831 Leopold van 
Saksen-Coburg-Gotha tot eerste Koning der 
Belgen.

De intrede van Leopold I in België begon op 
16 juli 1831 toen hij per boot vanuit Dover, in 
Engeland, afreisde naar het Franse Calais, 
waarna hij ‘s anderendaags per koets naar 
het Belgische grensdorp De Panne werd 
gebracht. Hij trok de volgende dagen langs 
onder andere Brugge en Gent verder door het 
land en op 21 juli 1831 legde hij op het Ko-
ningsplein te Brussel de grondwettelijke eed 
af als eerste koning der Belgen.

Het Nationaal Congres besloot op 19 juli 1831, 
op aangeven van Charles Rogier, om de Bel-
gische onafhankelijkheid te vieren gedurende 
drie dagen op het moment van de verjaardag 
van de gevechten van september 1830, waar-
bij het Nederlandse regeringsleger uit Brussel 
werd verjaagd. In 1880 waren de relaties met 
Nederland genormaliseerd en werd het als 
onheus aangevoeld om nog triomfantelijke 
herdenkingen van deze gebeurtenissen te 
organiseren. De datum werd daarom bij wet 
veranderd in de derde zondag van augustus, 
en de twee daaropvolgende dagen.

21 juli : Nationale feestdag
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Ten slotte werd in 1890 de datum van de 
feesten definitief vastgesteld op de verjaar-
dag van de eedaflegging van Leopold I: de 
nieuwe datum in augustus was immers wei-
nig succesvol gebleken, omdat het midden in 
de vakantieperiode viel.

Op de nationale feestdag worden verschei-
dene ceremonies gehouden om het afleggen 
van de eed te herdenken. De koning en ande-
re leden van de Belgische koninklijke familie 
wonen in de voormiddag het Te Deum bij in 
de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goe-
dele te Brussel. Deze dienst wordt ook bijge-
woond door de politieke instellingen van het 
land, ambassadeurs en vertegenwoordigers 
van diverse Europese instellingen.

‘s Namiddags is er het nationaal defilé voor 
het Koninklijk Paleis, zowel burgerlijk als mili-
tair. In 2002 ging het defilé uitzonderlijk door 
in het Jubelpark

Op 21 juli worden er in Brussel ter gelegen-
heid van de nationale feestdag allerhande 
feestelijke activiteiten georganiseerd, vooral 
in en rond het Warandepark, op de Zavel en 
op het Poelaertplein. Ook wordt op die dag 
het Federale Parlement geopend voor het 
grote publiek. ‘s Avonds worden de feestelijk-
heden traditioneel afgesloten met vuurwerk.
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Bezoekregeling :

hoe zit het daarmee?
Wat is het doel?
1. voorkomen dat het Covid-virus mensen besmet 
2. zoveel mogelijk contact mogelijk maken tussen bewoner en bezoeker

Waar zit het risico?
De overdracht via kleine druppeltjes is de grootste risico op besmetting door het virus.   

Wat zijn de stelregels? 
Afstand bewaren  dragen mondmasker  handen wassen/ontsmetten

                                             
Hoe wordt het bezoek georganiseerd?
 NIEUW: u kan meer dan 2x per week bezoek krijgen
 Wanneer: 
 in de week tussen 13u30 en 17u00
 in het weekend tussen 13u30 en 16u30.
 Het bezoek duurt max.  1 uur.
 Per bezoek kunnen 2 bezoekers komen.  
 Uw familielid kan slechts 1 bewoner gaan bezoeken.  Men komt rechtstreeks naar uw kamer.
 Uw bezoeker moet altijd een chirurgisch mondmasker dragen.
 NIEUW: na het bezoek ontsmet uw bezoek zelf wat men heeft aangeraakt in de kamer,     
 minstens stoel en tafel.

Gaan wandelen kan: bezoek aan plaatselijke horeca of privé-woning wordt afgeraden

NIEUW: we organiseren waar mogelijk een groepswandeling
We hebben aan familie gevraagd wie zich eens wil vrijmaken om met u en andere bewoners te 
gaan wandelen.   
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NIEUW: u kan voor uw verjaardag eens samenkomen met 9 familieleden in de cafetaria – start 
vrijdag 10/7
• Wanneer: maandag, woensdag of vrijdag tussen 14u00 en 16u00
• Reserveren gebeurt via het onthaal
• Alles wordt klaargezet door de collega’s

Volgende stap opstart cafetariawerking
Wat is de idee?
De idee is om de cafetaria op hetzelfde moment open te stellen voor bewoners en (beperkt aan-
tal) familieleden van dezelfde bubbel. 

Praktisch?
We werken met een beurtrol (bijv. maandag: woonvorm 1, dinsdag: woonvorm 2…).  
Om voldoende mensen de kans te geven zal dit gereserveerd moeten worden en wordt een  
tijdslimiet bepaald. 
 
Voorwaarde = helpende handen
Om alle initiatieven op een comfortabele en veilige manier te kunnen organiseren hebben we 
voldoende helpende handen nodig.  
Daarom doen we een oproep naar familie die zich wil engageren en tijd vrij maken om hierin een 
rol op te nemen.

Wat als …
Indien de afspraken door bepaalde families systematisch niet gevolgd worden kan een volgend 
bezoek/wandeling geweigerd worden (wat we echt niet willen doen!).
Momenteel is ons woonzorgcentrum COVID-vrij. Uiteraard willen we dit zo houden. 
Indien een verandering zou optreden wordt u op de hoogte gebracht en is het mogelijk dat de 
bezoekregeling voor de betrokken bewoner, de woonvorm of eventueel het woonzorgcentrum 
tijdelijk gewijzigd wordt. We hopen echter samen dat we dit kunnen vermijden!
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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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Subsidie van de Provincie

Voor de kosten verbonden aan het organiseren van de babbelboxen, 
het installeren en de werking van de covid-afdeling, het voorzien 
van voldoende persoonlijk  beschermingsmateriaal ... kon Zilvervogel                 
rekenen op een financieel duwtje via de fondsen verdeeld en beheerd 

door de Koning Boudewijnstichting.
We kunnen met Zilvervogel Reninge rekenen op de steun van de            

Provincie West-Vlaanderen. 
In totaal kregen we 5000 euro subsidie.



De Zilverbode Villa Zilvervogel

We zijn zo blij dat we onze gasten na 3 maanden eindelijk terug mogen verwelkomen in 
ons dagcentrum Villa Zilvervogel, weliswaar niet op onze vertrouwde locatie, maar tijdelijk 
in het ontmoetingscentrum Oud gemeentehuis, we zijn de stad Lo-Reninge hier zeer dank-
baar voor!  
Het moet voor jullie een heel lastige periode zijn 
geweest. De sociale contacten vielen weg, geen 
familie mogen zien, …, het was een verschrikkelijke tijd! 

Daarom hebben we des te meer in te halen! 

We zijn op 5 juni terug opgestart en 
het was een zeer blij weerzien! 



NIEUWE GEBRUIKERS

Willy Maeyaert komt sinds juni enkele dagen naar het centrum voor dagverzoring. Willy is 
afkomstig van Reninge! 
Welkom Willy! 
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Op 7 juli wordt Maria Debruyne 94 jaar 

Dikke proficiat Maria! 

Weetje:
Als de gebruikers hun verjaardag wensen te vieren 
in het DVC, kan dit. Er kan altijd iets besteld 
worden, dat wordt dan op de factuur gezet. 
Je kan als gebruiker ook zelf iets meebrengen. 
Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend!

Verjaardagen

     AANDACHT :      AANDACHT : 
Het dagcentrum is gesloten op 21 juli, onze nationale feestdag. Het dagcentrum is gesloten op 21 juli, onze nationale feestdag. 
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Door de coronamaatregelen is ons activiteitenaanbod wat beperkter. Zo mogen we nog 
geen kookactiviteiten doen, geen spelletjes spelen waarbij voorwerpen (zoals dobbelste-
nen, pionnen, kaarten…) worden doorgegeven,... 
We kijken bekijken dit week per week en proberen creatief te zijn om toch leuke activitei-
ten te geven aangepast aan de strenge richtlijnen die we meekrijgen. 
Zaken die we reeds deden: 
Quiz, bingo op aangepaste wijze, kiné, voetbadjes , aperitief, crea activiteit, taalspelletjes, 
remeniscentie, vier een rij,… zie hieronder, een greep uit de foto’s van juni. 

Activiteiten
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Terugblik
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Spelletjes





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


