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

Dat we het wonen en leven in Zilvervogel Reninge belangrijk vinden, symbo-
liseert de foto vooraan het blad.  Het creëren van een sfeer van huiselijkheid 
brengen een thuisgevoel en verbondenheid met zich mee.  Het moet wel     
gezegd: het vraagt soms wel veel creativiteit om zaken te kunnen organiseren 
in tijden waar Covid nog parten speelt.  Neem nu het voorbeeld van de mode-
show die normaal gezien een echte show is die veel mensen bij elkaar brengt 
en zorgt voor een gezellige drukte.  Nu kon dit jammer genoeg niet op  
dezelfde manier. Door dit echter op verschillende dagen te realiseren, beperkt 
bezoekers toe te laten (de verkopers zelf kwamen niet binnen) konden de    
bewoners en hun knuffelcontact alsnog een keuze maken.  
Met een veilig muzikaal optreden op 16/6 zetten we de trend voort.   
We zijn bijna 2 maanden na de verhuis en het moment om ook eens een blik 
achter de schermen te werpen.  De collega’s van de keuken die ons voorzien 
van spijs en drank hebben ook hun intrek genomen in een gloednieuwe groot-
keuken in de nieuwbouw. In deze Zilverbode laten we de collega’s zelf aan het 
woord.  
In juni hebben we de dag van de schoonmaak én de dag van de mantelzorger.  
U leest er meer over in deze Zilverbode.  Dankzij de collega’s die de schoon-
maak doen van gemeenschappelijke ruimtes en kamers zorgen we voor 
gezelligheid en meer huiselijkheid! 
Mantelzorgers krijgen op woensdag 23/6 de aandacht die ze echt verdienen.  
In alle discretie zetten zij zich immers dag na dag in voor iemand die hen nauw 
aan het hart ligt.  
Voor de rest laat ik u meegenieten van de vele foto’s in de Zilverbode en wens 
ik u vele mooie zomerdagen, op 21/6 start immers de zomer!

Veel leesplezier  

Jorgen
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Maand juni
Juni (ook wel: zomermaand of rozen-
maand) is de zesde maand van het 
jaar in de gregoriaanse kalender. De 
maand heeft 30 dagen. Er zijn geen 
andere maanden in eenzelfde jaar 
die op dezelfde dag van de week 
beginnen als juni.
Op het noordelijk halfrond is juni de 
eerste maand van de meteorologi-
sche zomer. De astronomische zomer 
begint rond 21 juni, dus behoort het 
grootste deel van de maand astro-
nomisch gezien nog tot de lente. De 
gemiddelde temperatuur ligt in juni 
doorgaans iets lager dan in de twee 
erop volgende zomermaanden, juli en 
augustus. De gemiddelde dagduur is 
in juni het langst van alle maanden.

Een koude periode in juni wordt 
Schaapscheerderskou genoemd.

Op het zuidelijk halfrond is juni de 
eerste maand van de meteorologi-
sche winter. De astronomische win-
ter begint daar als op het noordelijk 
halfrond de zomer begint.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Marie-Louise Gysel
Op 3 mei namen we afscheid van 
Marie-Louise. Ze werd 89 jaar en 
verbleef hier sinds juni 2020 op 
de Mijmering/de Elzenakker.

Rita Segaert
Op 16 april namen we afscheid 
van Rita. Ze werd 76 jaar en 
verbleef hier sinds 2019 op de 
Schemering/de Landgraaf
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Flora Nollet 
Op 21 mei mochten we Flora 
verwelkomen op de Elzenakker. 
Flora is afkomstig van Ieper.

We verwelkomen...
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Verjaardagen

Jarige medewerkers juni

2 juni Tineke Dolfen

5 junii Louise Vergaerde

9 juni Mieke Maes

10 juni Martine Vandamme

15 junii Els Vanoverbeke

19 juni Xenia Derieuw

21 juni Virginie Langsweirdt

22 juni Judith Geldof

24 juni Stefanie Vanbelle

26 juni Peter Vermeersch

30 juni Katrien Derde
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Verjaardagen

Jarige bewoners juni

1 juni Josianne Beddeleem         83jaar

1 junii Gerard Dewaele        96 jaar

6 juni Yvette Callewaert    79 jaar

7 juni Josianne Plessiet     81 jaar

7 junii Miriam Oste       71 jaar

13 juni Flora Nollet    91 jaar

14 junii Rachel Dulst     85 jaar

21 juni Gaspard Lanszweert     77 jaar

22 juni Martha Platteau     91 jaar

23 juni Gilbert Ameloot     92 jaar

24 juni Willy Maeyaert     97 jaar

25 juni Jacqueline Gadeyne     90 jaar

26 juni Joël Vandenheede      87 jaar

29 juni Francine Verhulst     86 jaar
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Nieuwe 
bezoekregeling
Beste bewoner, 
 
Na 2 weken hebben we de huidige bezoekregeling geëvalueerd.  We geven u graag nog wat 
verduidelijking en kleine aanpassingen mee.   

Bezoekregeling 
2 soorten contacten 
Knuffelcontacten Sociale contacten 
2 personen uit 1 huishouden.  
 
Je kan de knuffelcontacten doorgeven via 
het onthaal. (057 40 90 90). Dit mag, indien 
gewenst, elke 2 weken wijzigen.  

Alle andere bezoekers van de bewoner 

Max. 2 bezoekers per bezoekmoment van de bewoner 
Er kunnen dus geen 3 of meer bezoekers per bewoner in de kamer van de bewoner of in 

het gebouw aanwezig zijn 
Moeten 1.5m-regel bij bezoek bewoner niet 
respecteren 

Moeten WEL 1.5 afstand houden 

Chirurgisch mondmasker dragen + handen 
ontsmetten is verplicht 

Bezoek is max. 1 uur 
Zo vermijden we dat er op hetzelfde moment teveel bezoekers aanwezig zouden zijn in 
het gebouw. 
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 de bezoekers bij hun vertrek de bewoner brengt 
naar de leefruimte of zithoek. 

Cafetaria NIEUW 
Nieuwe openingsuren 
We horen dat het eerste bezoekuur voor een aantal bewoners te vroeg komt. Daarom zullen 
we vanaf donderdag 20/5/2021 de openingsuren wat verlaten: 

• 14u15-15u15 
• 15u30-16u30 

Na ieder uur wordt de ruimte verlucht en tafels en stoelen ontsmet. 
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Nieuw: er dient GEEN reservatie meer te gebeuren 
• We respecteren strikt het aantal plaatsen & tijdsblokken.  Indien u bijv komt tegen. 14u45 

dan kunt u blijven tot 15u15 (dus een half uur). 
• Er kunnen aan 1 tafel telkens 1 bewoner en 2 bezoekers zitten.   

De enige uitzondering betreft een bewonerskoppel of broer en zus die in het 
woonzorgcentrum verblijven, dan kunnen er 4 personen aan tafel zitten. 

 
De toegang in de cafetaria is énkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun 
bezoekers tijdens hun bezoek bij deze bewoners.  

Richtlijnen ter plaatse 
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Vadertjesdag 

Vaderdag is een feestdag ter ere 
van vaders, waarbij hun vader-
schap en de invloed van vaders 
in de samenleving wordt gevierd. 
Van huishoudelijke taken wordt 
hij vrijgesteld. In Nederland 
wordt het gevierd op de derde 
zondag in juni. In België viert 
men vaderdag op de tweede 
zondag van juni. Het feest komt 
voort uit de voorafgaande Moe-
derdag.

Vaderdag komt uit Amerika
Vaderdag vond zijn oorsprong in 
Amerika. Sonera Dodd, een meis-
je uit Amerika, vond dat haar 
vader waardering kon gebruiken. 

Hij was een oorlogsveteraan en 
had zijn vrouw verloren bij een 
bevalling. Hierdoor zorgde hij 
alleen voor zijn kinderen. Sonera 
wilde haar vader zo graag be-
danken voor alles wat hij voor 
het gezin had gedaan. Ook wil-
de ze bereiken dat vaders in de 
hele wereld zich meer met de 
opvoeding van hun kinderen gin-
gen bemoeien. Ze kwam op dit 
idee doordat ze in 1909 naar een 
preek luisterde over Moederdag. 
Ze besloot de geboortedatum 
van haar vader aan te nemen 
voor de eerste Vaderdag ooit op 
19 juni 1910. Andere Amerikaanse 
dorpen begonnen bij toeval deze 
feestdag ook te vieren. Toen 
Amerikaanse presidenten hier-
van hoorden, waren ze het eens 
met Sonera. Vaders moesten 
gewaardeerd worden. 



11

President Calvin Coolidge riep de 
bevolking in 1916 en 1924 op om 
vaders eer te betuigen op een 
speciale datum uitgeroepen door 
de regering. In Nederland werd 
de feestdag voor het eerst ge-
vierd in 1963.

Vaderdag is niet altijd even be-
langrijk geweest
Toen de bevolking van Amerika 
hoorde over Vaderdag, werd dit 
niet meteen een succes. Ook in 
Nederland was dit niet meteen 
het geval. Dit kwam vooral door-
dat vaders zich niet zoveel met 
de opvoeding bezighielden in 
deze tijd. Hierdoor was er ook 
niet echt een beloning nodig. 
Moeders deden het hele jaar 
door het huishouden, dus voor 
hen was een dagje vrij per jaar 
een goede beloning. Vaders de-
den niet veel in het huishouden, 
zij werkten vooral. 

Een vrije dag voor hen was nut-
teloos. Ook was het zo dat va-
ders de lakens uitdeelden in 
huis. Door die taak te laten lig-
gen, was hij voor een dag geen 
baas. Dat kon niet in deze tijd.

Tradities op Vaderdag
Vaderdag wordt in verschillen-
de landen gevierd met verschil-
lende gewoonten. In Zweden is 
het een gewoonte dat kinderen 
hun vader ontbijt op bed geven. 
In Nederland wordt dit ook wel 
eens gedaan. Vaak krijgen Ne-
derlandse vaders van hun kinde-
ren cadeautjes en knutselwerk-
jes die op school zijn gemaakt. 
Kinderen in Canada maken een 
vaders blij door taken voor ze te 
doen. Winkels maken dankbaar 
gebruik van Vaderdag. Er wordt 
meer verkocht. De winkeliers 
spelen hierop in door reclames 
te maken.
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Weetjes vanuit de keuken 

Ons team bestaat uit 11 personen waaronder :
Marie Paule onze leidinggevende
4 koks: Lins – Romina – Clara en Nancy 
4 keukenhulpen : Jeroen – Anneke-Sven en Annika 
2 afwasmedewerkers : Maimouna en Myriam 

De koks  koken dagelijks voor 265 personen voor  een heel gevarieerd 
publiek. 
We koken namelijk voor Zilvervogel Reninge – Zilvervogel Woumen 
– het Havenhuis - De Kinderhaven – de assistentiewoningen en per-
soneel. Iedere bewonersgroep heeft namelijk specifieke eisen. We 
moeten rekening houden met speciale dieten ; suikervrij – lactosevrij- 
zoultoos-glutenvrij. 
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We maken dagelijks 130 liter soep , bakken 265 stukken vlees, koken 
35 kg aardappelen voor puree, maken 30 liter saus  en 40 kg groen-
ten klaar . 
Er gaat iedere dag een kok naar Zilvervogel Woumen om daar de be-
woners te voorzien van ons lekker eten
De keukenhulpen zorgen voor de verdeling van charcuterie, brood, 
desserts, soep, broodpapjes en maken belegde broodjes voor het 
personeel van Zilvervogel Reninge, zilvervogel Woumen en het Haven-
huis. Zij zorgen ook voor een nette keuken .
De afwasmedewerkers zorgen  dat de vaat van de keuken gedaan 
wordt ,en helpen ook met het onderhoud van de keuken. Zij brengen 
dagelijks met veel plezier de soep bij de bewoners rond 10u. 
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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  : 

wandeling@zilvervogel.be
mijmering1@zilvervogel.be 
mijmering2@zilvervogel.be
Schemering@zilvervogel.be 
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De Zilverbode Villa Zilvervogel

 Op dinsdag 1 juni 
wordt Nelly 91 jaar. 

Verjaardagen bezoekers
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Maria, we wensen jou heel veel sterkte en moed toe! 

Longy Mazereel
Je was een vrijwilliger in hart en nieren. Geen activiteit was teveel voor 
jou. Je bracht jarenlang vele bezoekers van en naar het centrum voor 
dagverzorging met het busje , vele uitstappen heb je begeleid en nog 
veel meer, veel te veel om hier op te noemen!
We herinneren jou als een warme man, die steeds voor iedereen klaar 
stond. Je maakte graag mopjes en was altijd graag in de leute! 
We willen jou bedanken voor alles wat je deed voor Zilvervogel, voor 
onze bewoners en bezoekers. 
Merci dat je ons vrijwilligersteam al die jaren hebt versterkt! We zullen 
je nooit vergeten!

Afscheid van Longy

Maria, we wensen jou heel veel sterkte en moed toe! 
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Terugblik







Activiteiten

Graag zetten wij eens de bloemetjes buiten. Maar door de weersomstandigheden, kan dit 
soms moeilijk gepland worden. Daarom gaan we dit niet meer in de activiteitenkalender 
zetten. We houden het weerbericht in de gaten en verwittigen tijdig als we op wandel 
gaan. 



Iedereen houdt van een nette werk en - woonomgeving.
 Daarom een welgemeende dankjewel aan alle hotelmedewerkers van 
Zilvervogel voor jullie dagelijkse inzet!  In het bijzonder willen wij onze 

vaste hotelmedewerker van het CDV bedanken, 
bedankt Sandrine. 

In deze coronatijden was dit niet altijd even simpel, maar we konden 
steeds op je rekenen, je bent een vaste waarde geworden in ons team!

Dag van de schoonmaak : 18 juni



In België zijn er heel veel mensen die voor een ander zorgen. 
Ze zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart 
ligt. Maar zorgen ze ook voor zichzelf?

Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich 
over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun 
werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks in het zonnetje gezet tijdens 
de Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stil-
te. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben 
met andere mantelzorgers. 

Er zijn veel mantelzorgverenigingen die zich inzetten voor de mantel-
zorgers. Een van die verenigingen in Samana. 

Wil je meer informatie rond mantelzorg bij Samana: 
https://www.samana.be/website-vlaams-expertisepunt-mantelzorg/

Dag van de mantelzorger : 23 juni



Johnny Clarysse is één van de meest gevraagde muzikanten 
van de streek. Samen met zijn band staat hij bekend als begelei-
der van diverse artiesten waarvan Eddy Wally de beroemdste zal 
zijn. Zowel op elektrische toetsen als op zijn accordeon slaagt hij 
erin om ieder optreden tot een feest vol ambiance te laten uit-
groeien. 
Al meer dan 45 jaar slaagt Johnny Clarysse er in om zowel met 
zijn pianotoetsen als op zijn accordeon om ieder optreden tot 
een groot feest te maken. Hij zingt de pannen van het dak en 
bekoort alle muziekliefhebbers met de hits van toen en nu.

Op 16 juni is er hierdoor 
geen bezoek toegelaten. 

16 juni : Optreden Johnny Clarysse



Mandala kleurplaat



Woordzoeker



Zoek de 6 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
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