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

Met het eindigen van het schooljaar is de grote zomervakantie gestart.  
Het moment dat de zomerkampen starten, reizen worden gemaakt en, vooral 
dit jaar, grote sportieve evenementen doorgaan, denk maar aan het EK voet-
bal, de Tour de France en de Olympische spelen.   Toch zijn er ook jongeren die 
zich juist engageren om bij te springen en wat bij te verdienen.  
Ook zo in Zilvervogel Reninge.   We krijgen immers hulp van heel wat 
jobstudenten die zich voor de bewoners en familie zullen inzetten en de kans 
geven aan collega’s om te genieten van verlof.  En daar zijn we dankbaar voor.  
Want dat verlof is na een jaar dat getekend werd door Covid en de bijkomende 
maatregelen meer dan welkom.  De dankbaarheid hebben we trouwens op 21 
juni kracht willen bijzetten met de dag van de medewerker.
Met de zomer starten ook versoepelingen n.a.v. Covid maar we blijven waak-
zaam want Covid is zeker nog niet verdwenen. Daarom zullen we op maandag 
5/7 nog eens een stand van zaken geven naar alle betrokkenen.
In deze Zilverbode zult u via de talloze foto’s wellicht enkele mooie evene-
menten herkennen zoals het muzikale optreden (het beeld op de voorpagina 
spreekt voor zich) en het schilderen van de bloempotjes n.a.v. de beelden -en 
poëzieroute in Lo-Reninge.  De kleurrijke bloempotjes zijn trouwens te bewon-
deren t.h.v. de voorkant van het woonzorgcentrum aan de Dorpplaats.  Ook de 
2 kunstwerken van Nele Boudry tegenover de liften in de nieuwbouw blijven te 
bewonderen tot en met september 2021.
Ik wens u verder een mooie maand juli waar 
we verder supporteren voor onze Belgische 
renners in de Tour en de Olympische Spelen. 

Veel leesplezier  

Jorgen



3

Maand juli
Juli, ook wel de hooimaand ge-
noemd, is de zevende maand van 
het jaar in de gregoriaanse kalender 
en heeft 31 dagen. De maand is ver-
noemd naar de Romeinse dictator 
Gaius Julius Caesar.

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 schrik-
keljaar is vanwege de extra dag in 
februari iets eerder half voorbij, om 
middernacht van 1 op 2 juli.

Op het noordelijk halfrond is juli de 
tweede maand van de meteorolo-
gische zomer, en gemiddeld ook de 
warmste maand van het jaar. In een 
landklimaat is de gemiddelde tempe-
ratuur in juli vaak aanmerkelijk hoger 
dan in de buurt van de oceanen. De 
tweede helft van de maand juli be-
hoort tot de hondsdagen, de gemid-
deld warmste periode van het jaar.

Op het zuidelijk halfrond is juli de 
tweede maand van de meteorologi-
sche winter, en over het algemeen 
de koudste.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Agnes Ollevier
Op 4 juni namen we afscheid 
van Agnes. Ze werd 83 jaar en 
verbleef hier sinds april 2018 op 
de Mijmering/het Hofland.

Frans Merlevede
Op 26 juni namen we afscheid 
van Frans. Hij werd 76 jaar 
en verbleef hier pas op de 
Landgraaf sinds 24 juni samen 
met zijn echtgenote Laura 
Damman. 
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Laura Damman 
Op 24 juni mochten we Laura 
verwelkomen op de Elzenakker. 
Laura is afkomstig van Reninge.

We verwelkomen...

Gerard Millecam 
Op 15 juni mochten we Gerard 
verwelkomen op het Hofland. 
Gerard is afkomstig van 
Gyverinkhove.

Jeannine Gheeraert
Op 7 juni mochten we Jeannine 
verwelkomen op de Braamakker. 
Jeannine is afkomstig van 
Reninge.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers juli

15 juli Karien Engels

16 juli Heidi Delaplace

18 juli Nicole Ver Eenooghe

24 juli Sandrine Mittenaere

30 juli Marleen Mannens
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Verjaardagen

Jarige bewoners juli

3 juli Micheline Callens         71 jaar

4 juli Denise Geldof        83 jaar

4 juli Roger Titeca        82 jaar

10 juli Anna Sohier    95 jaar

10 juli Iolande Callewaert     85 jaar

13 juli Agnes Huyghe       81 jaar

22 juli Cyriel Noterdaeme    90 jaar
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Nieuwe 
bezoekregeling

Covid – update bezoekregeling & cafetaria 
 
Beste bewoner, 
 
We kregen nieuwe richtlijnen vanuit Agentschap Zorg & Gezondheid.  Graag brengen we u op 
de hoogte van de aanpassingen na overleg met de CRA Dr Iemke Hindryckx, deze zijn in het 
geel aangeduid.  
 
De nieuwe regeling gaat in vanaf vrijdag 11/6/2021 

Bezoekregeling 
2 soorten contacten 
Knuffelcontacten Sociale contacten 
NIEUW: er kunnen 4 knuffelcontacten 
doorgegeven worden 

Je kan de knuffelcontacten doorgeven via 
het onthaal. (057 40 90 90). Dit mag, indien 
gewenst, elke 2 weken wijzigen 

Alle andere bezoekers  

Moeten NIET 1.5m afstand houden Moeten WEL 1.5 afstand houden 
Chirurgisch mondmasker is 
enkel verplicht buiten de 
kamer van de bewoner.  
Handen ontsmetten is 
verplicht 

Chirurgisch mondmasker 
dragen is altijd verplicht 
 
Handen ontsmetten is 
verplicht 

Indien men op bezoek komt registreert men zich telkens op de lijst die ligt in  de 
woonvorm (=de afdeling van de bewoner) 

Er kunnen maximum 2 bezoekers in de kamer  
Bij knuffelcontacten dient men tot hetzelfde 

huishouden te behoren.  
Bij de sociale contacten dient men niet tot 
hetzelfde huishouden te behoren 

Verluchting is zeer belangrijk: daarom vragen we om het raam in de kamer open te zetten  
Er is geen tijdslimiet voor de duur van het bezoek  
Het bezoek blijft op de kamer, wandelt niet rond in de gang.   
De reden hiervoor is dat op die manier wordt vermeden dat groepen van mensen 
samenkomen waardoor het risico op overdracht heel sterk wordt vergroot.   
Vanzelfsprekend is het geen probleem als het bezoek bij het vertrek de bewoner brengt 
naar de leefruimte of zithoek. 

Beperkingen toegang tot de voorziening  
We rekenen op de verantwoordelijkheid van de bezoeker: 

• Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de 
symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek gaan in een voorziening.  

Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, kunnen 
gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het hoog- 
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Nationale feestdag

De nationale feestdag van België 
wordt gevierd op 21 juli. Het is 
de datum waarop in 1831 de eer-
ste koning der Belgen, Leopold 
van Saksen-Coburg-Gotha, de 
grondwettelijke eed aflegde als 
koning. De eedaflegging was het 
sluitstuk van de intrede van Leo-
pold I in België.

Deze dag is een wettelijke feest-
dag wat neerkomt op een alge-
mene verlofdag. Op deze dag zijn 
de winkels, banken, postkanto-
ren en andere openbare dien-
sten 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 ver-
koos op 4 juni 1831 Leopold van 
Saksen-Coburg-Gotha tot eerste 
Koning der Belgen.

De intrede van Leopold I in Bel-
gië begon op 16 juli 1831 toen hij 
per boot vanuit Dover, in Enge-
land, afreisde naar het Franse 
Calais, waarna hij ‘s anderen-
daags per koets naar het Belgi-
sche grensdorp De Panne werd 
gebracht. Hij trok de volgende 
dagen langs onder andere Brug-
ge en Gent verder door het land 
en op 21 juli 1831 legde hij op 
het Koningsplein te Brussel de 
grondwettelijke eed af als eerste 
koning der Belgen.
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Op de nationale feestdag worden verscheidene ceremonies gehouden 
om het afleggen van de eed te herdenken. De koning en andere leden 
van de Belgische koninklijke familie wonen in de voormiddag het Te 
Deum bij in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. 
Deze dienst wordt ook bijgewoond 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, zo-
wel burgerlijk als militair. In 2002 ging het defilé uitzonderlijk door in 
het Jubelpark.[2]

Kennen jullie nog het Belgisch volkslied? Zingen maar… 
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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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De Braamakker - de 
Elzenakker
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Het Hofland 
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De Zilverbode Villa Zilvervogel

Op woensdag 7 juli 
wordt Maria Debruyne 
95 jaar! Proficiat Maria! 

Verjaardagen bezoekers
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Welkom
In juni mochten we een nieuwe bezoekster      

verwelkomen, Maria Louwaege. 
Ze woont in West-Vleteren en komt telkens 

op maandag en woensdag. 

In juni mochten we ook 
Denise Lannoo verwelkomen,  

Ze woont in Vladslo.
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Terugblik







Activiteiten



Nieuws 
De 108e Tour de France start op zaterdag 26 juni in Brest, Bretagne, en 
finisht op zondag 18 juli op de Champs-Élysées in Parijs. De start is een 

week vervroegd waardoor de renners die in de Ronde van Frankrijk 
rijden ook de Olympische wegrit kunnen rijden in Tokio. 

Opvallend is het relatief grote aantal tijdritkilometers, de vele 
Pyreneeënritten en de dubbele bestijging van de Ventoux in rit 11. 

Net zoals vorig jaar, gaan we in het centrum voor dagverzorging ook 
weer onze Tour de France rijden. Voor wie dit wenst, noteren we vanaf 
maandag 28 juni t.e.m. vrijdag 16 juli, het aantal kilometers die gereden 

wordt. Moge de beste winnen, veel succes! 

Teruggave mutualiteit 
Elke gebruiker die naar het centrum voor dagverzorging komt (minimum 

6u aanwezig) heeft recht op tegemoetkoming van de mutualiteit. 
Om teruggave te verkrijgen is het nodig om uw maandelijkse factuur 

met kleefbriefje in te dienen bij uw mutualiteit. 
 



Vrijwilligersnieuws: 
In de maanden mei en juni mochten we 2 nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen in ons vrijwilligersteam!

Karel Verschaeve komt op 
dinsdagnamiddag meehelpen in 
de cafetaria. 

Ook Christine Raes versterkt onze collega van de cafetaria op donder-
dagnamiddag. 

Karel en Christine, we wensen jullie van harte welkom in ons team! 
We willen jullie nu al bedanken voor jullie engagement en inzet voor 

onze bewoners! 
Wil jij ook graag ons enthousiast vrijwilligersteam versterken en      

samen met de collega’s onze bewoners vele aangename, gezellige en 
ontspannende momenten geven? 

Je kan vrijblijvend kennis komen maken met de werking bij 
Julie Devloo op het nummer 057/40.90.96 of via 

j.devloo@zilvervogel.be



Kapster Celina is in verlof op
 dinsdag 20/7 en donderdag 22/7. 

Verlof kapster Celina





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 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


	_GoBack
	_GoBack

