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

Tussen de vorige Zilverbode en nu is er al wat beweging geweest.  
Zo kunnen we trots zijn op onze hoge vaccinatiegraad van bewoners 
én medewerkers na de 2 vaccinaties.  De 90% werd telkens overschre-
den.  Daar mogen we terecht fier op zijn.   
Intussen gebeurt er ook heel wat werk achter de schermen i.h.k.v. de 
grote verhuis.  Er wordt met man en macht gewerkt om te zorgen dat 
de verhuis soepel kan verlopen.  Er moet aan veel gedacht worden 
maar met de vele flexibele en gemotiveerde collega’s zal dit alles vlot 
verlopen.
De verhuisdata zijn intussen vastgelegd.  
Eerst zal het centrum voor dagverzorging, Villa Zilvervogel, op 1/4/2021 
de deur van het OC Reninge dichttrekken om intrek te nemen in de 
nieuwe stek in de nieuwbouw.  We zijn het lokaal bestuur zeer er-
kentelijk om deze locatie te mogen gebruiken daar we op die manier 
onze bezoekers van het CDV konden blijven ontvangen. 
De verhuis van de bewoners in het woonzorgcentrum zal gebeuren op 
dinsdag 6/4/2021.  Op welke wijze dit wordt gerealiseerd, wordt nu 
gedetailleerd voorbereid.  Als dit duidelijk is, wordt iedereen geïnfor-
meerd.  
Het leven loopt echter gewoon door.  Zoals u zult merken bij de foto’s 
in deze Zilverbode blijft het wonen en leven in Zilvervogel Reninge een 
prominente rol spelen.  
In afwachting van bijkomende info over 
de verhuis zelf, wens ik u veel leesplezier

Jorgen



3

Maand maart

Maart (ook wel: lentemaand, 
buienmaand, guldenmaand, 
windmaand, dorremaand) is de 
derde maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender en heeft 
31 dagen. De maand is vernoemd 
naar Mars, de Romeinse god van 
de oorlog.
Op het noordelijk halfrond is 
maart de eerste maand van de 
meteorologische lente. Ook het 
begin van de astronomische len-
te valt in maart, namelijk rond 
de 21e. De gemiddelde etmaal-
temperatuur is aan het eind van 
de maand met enkele graden 
gestegen ten opzichte van het 
begin.

In de Europese Unie duurt maart 
een uur korter dan de overige 
maanden van 31 dagen, doordat 
in het laatste weekend van de 
maand de zomertijd ingaat.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Andre Gourlet
Op 11 februari namen we 
afscheid van André. Hij werd 78 
jaar en verbleef hier sinds 2001 
op de Mijmering.

Luc Waeles
Op 20 februari namen we 
afscheid van Luc. Hij werd 70 jaar 
en verbleef hier sinds oktober 
2020 op de Wandeling.
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Antoinette De Sloover 
Op 18 februari mochten we 
Antoinette verwelkomen op 
de Schemering. Antoinette is 
afkomstig van Alveringem.

We verwelkomen...
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Verjaardagen

Jarige medewerkers maart

1 maa Carine Vandenberghe

3 maa Nathalie Hardy

12 maa Lien Declerck

16 maa Myriam Feys

29 maa Stijn Vaneygen
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Verjaardagen

Jarige bewoners maart

1 maa Maria Brusselle        92 jaar

2 maa Geert Deneire     64 jaar

15 maa Roger Carton     94 jaar

15 maa Elza Dekien       94 jaar

23 maa Godfried Vanquathem    76 jaar

25 maar Thérèse Desmuyttere     90 jaar

27 maa Marie-Louise Gysel    89 jaar

28 maa Rosa Vandaele    90 jaar

30 maa Lucienne Werquin    95 jaar
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Zomeruur - 
27/28 maart

Zomertijd (in België ook vaak zomeruur) is 
de tijd die gedurende de zomermaanden 
wordt aangehouden door de klok een uur 
vooruit te zetten; dit wil zeggen de klok 
een uur voor te laten lopen op de stan-
daardtijd, die in dit verband ook wel win-
tertijd genoemd wordt.

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat 
het al licht is terwijl de meeste mensen 
nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt 
de zon later op te komen en weer onder 
te gaan. Hierdoor is het ‘s morgens langer 
donker en blijft het ‘s avonds juist langer 
licht. De periode van daglicht komt zo 
beter overeen met de periode waarin de 
meeste mensen wakker zijn. De gedachte 
achter zomertijd is dat men zo zou kunnen 
bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het 
energiebesparende effect van zomertijd is 
echter omstreden.[1][2]

Ongeveer 70 landen verzetten twee keer 
per jaar de klok. In de Europese Unie loopt 
de zomertijd van de laatste zondag van 
maart tot de laatste zondag van oktober.

In de oudheid werd het dagritme flexibel 
aangepast aan de lengte van de dag. Zo 
begon de dag voor de Romeinen bij zons-
opgang en eindigde hij bij zonsondergang. 
Die dag werd verdeeld in twaalf uren, en 
dus waren de uren in de winter korter dan 
in de zomer. Toen de lengte van een uur 
in de middeleeuwen werd vastgelegd op 
zestig minuten ontstond echter een ver-
schil in zonuren tussen de zomer en de 
winter.[3]

Er is weleens beweerd dat zomertijd voor 
het eerst voorgesteld werd door Benja-
min Franklin en in een anonieme brief aan 
de redactie van de Journal of Paris. Het 
artikel was echter als grap bedoeld en 
bovendien stelde Franklin niet voor om de 
zomertijd in te voeren, maar dat men in 
de zomer vroeger moest opstaan en naar 
bed gaan om te besparen op kaarsen.[3]

Het eerste serieuze voorstel kwam van de 
Nieuw-Zeelander George Vernon Hudson in 
1895, die de tijd wilde aanpassen aan het 
ritme van de mens in plaats van omge-
keerd. Hij wilde daarom de klok ‘s zomers 
twee uur vooruit zetten.[3] De Engelsman 
William Willett kwam in zijn Waste of 
Daylight (Verspilling van daglicht) uit 1907 
met eenzelfde voorstel, maar hij was niet 
bij machte om het van de Britse regering 
gedaan te krijgen, ondanks steun van een 
aanzienlijke groep parlementsleden.[4]
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De zomertijd heeft alleen zin in gebieden 
tussen de keerkringen en de poolcirkels, 
daar de lengte van de tropendag niet 
voldoende varieert en zomerdagen aan de 
beide polen geen nacht hebben. Hawaï, 
Thailand en de noordelijke gedeelten van 
Australië bijvoorbeeld gebruiken geen zo-
mertijd. Ook IJsland gebruikt geen zomer-
tijd.

Verder kan opgemerkt worden dat zomer 
en winter op het noordelijk halfrond in an-
dere maanden vallen dan op het zuidelijk 
halfrond. Rond de tijd dat men in bijvoor-
beeld Europa de klok een uur vooruit zet, 
zet men in (delen van) Australië, waar het 
later is dan in Europa, de klok juist een uur 
achteruit, terug naar standaardtijd. 

Het tijdsverschil is daar in de Europese zo-
mer twee uur minder dan in de Europese 
winter (de klokken worden in elkaars rich-
ting verzet). Ook in delen van Zuid-Amerika 
gaat de klok terug naar standaardtijd als 
in Europa de zomertijd ingaat. Doordat het 
daar vroeger is dan in Europa, resulteert 
dat in een tijdsverschil met Europa dat ‘s 
zomers twee uur méér is dan ‘s winters.
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Stand van zaken - nieuwbouw - tijdslijn
Kamerkeuzes
In de week van 1/3  worden de definitieve kamerkeuzes kenbaar ge-
maakt aan de bewoners en familie.
Vanaf 18/3 zal iedere bewoner vooraf een bezoekje kunnen brengen 
aan de kamer.  Dit spreekt Evelien van de sociale dienst af met de 
bewoner en familie. 

Teams
De multidisciplinaire teams zijn intussen 2x samengekomen en er 
volgt nog een 3e vergadering in maart om samen af te spreken hoe 
ze het werk zullen organiseren zodat we ook in de nieuwbouw een 
optimale zorg -en dienstverlening organiseren.

Hoe zit de verhuisbeweging in elkaar?
Er zijn 3 grote fasen:

Fase 1: week van 8 en 15 maart: verhuis van een aantal diensten
 • de diensten die zich in de containers bevinden (kiné, kapsa-  
  lon, boekhouding), bergingen, bureaus, kleedruimte perso-  
  neel, 
 • keuken
Vanaf dat de doorgang klaar is tussen de huidige gebouwen en de 
nieuwbouw kan de bewoner (die nog in de huidige kamer verblijft) 
naar de kiné in de nieuwbouw.
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Fase 2: verhuis van het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel + 
bewoners van het woonzorgcentrum.

De verhuis van Villa Zilvervogel gebeurt op 1/4/2021.

De verhuis van de bewoners van het woonzorgcentrum gebeurt op 
dinsdag 6/4.  Samen met de bewoner:
• zal het verhuismoment worden bepaald.  
• zal worden afgesproken hoe en door wie dit zal voorbereid    
 (klaarmaken verhuis) en uitgevoerd worden (verhuis + installatie  
 op de kamer). 

Fase 3: verhuis van de bewoners die tijdelijk verblijven in de oudbouw 
naar de definitieve locatie (wooneenheid 2).
Timing: na de werken aan wooneenheid 2: hoogstwaarschijnlijk na mei 
2021.  Wordt nog verder bepaald. 

Verdere info volgt de komende weken.
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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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De Zilverbode Villa Zilvervogel

Welkom

Melvin komt sinds februari naar het centrum voor 
dagverzoring Villa Zilvervogel en is woonachtig te 

Woesten.

Welkom Melvin , we zijn blij dat je erbij bent!
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 Maria Devos wordt op 
zaterdag 13 maart 86 

jaar, proficiat!!  
 

Verjaardagen bezoekers

Ook Melvin viert zijn ver-
jaardag op deze dag! Hij 
wordt er 77 jaar, proficiat!
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Verjaardagen medewerker
In ons team vieren we ook 2 verjaardagen.
Op woensdag 3 maart viert 
Nathalie, onze kinesiste, 
haar verjaardag. Proficiat 
Nathalie! 

Een weekje later, 
op vrijdag 12 maart,
 is Lien jarig! Ook een 
dikke proficiat!
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•

 Lente 

Op 21 maart 2021  begint de lente! We kijken er al naar uit! 
We zouden ons splinternieuw dagverzorgingcentrum willen  versieren 
met onze eigen creawerkjes. Daarom doen we een oproep naar jullie 
om het volgende te helpen sparen: lege wc-rolletjes, kleine vaasjes of 

melkkannetjes, satéprikkers,...

Dankjewel om samen met ons, van ons nieuw dagcentrum, een nieuwe 
thuis te maken!

Varia
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Op vrijdag 19 maart 2021 bestaat ons centrum voor dagverzorging Villa 
Zilvervogel exact 8 jaar! Wat gaat de tijd snel!
Onze 8ste verjaardag kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan! 
Omdat we door COVID-19 voorlopig nog in bubbels moeten werken, 
zullen we 2x klinken! 

Verjaardag Villa Zilvervogel

Het eerste feestje zal doorgaan op vrijdag 19 maart en het 2de verjaar-
dagsfeest zal plaatsvinden op dinsdag 23 maart! 
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Activiteiten
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Terugblik







Week van de vrijwilligers: 27 februari-7 maart 2021 

Het was geen gemakkelijke periode door de coronacrisis, ook niet 
voor onze vrijwilligers. Maar de lucht klaart weer op, weldra steken 
de eerste bloemen hun kopjes weer uit boven de aarde. Ook vrijwilli-
gers laten hun hoofd niet hangen. 
We kunnen niet genoeg zeggen hoe dankbaar we zijn voor al hun 
hulp en inzet. We konden rekenen op heel wat vrijwilligers van ons 
vast vrijwilligersteam van het WZC en CDV, nieuwe vrijwilligers dien-
den zich aan, we kregen hulp van vrijwilligers van het rode kruis en 
familieleden van onze bewoners(mantelzorgers). We voelden een 
warme golf van solidariteit! 
Aan alle vrijwilligers, mantelzorgers en diegene die er waren voor 
onze bewoners en bezoekers, een welgemeende dankjewel, we be-
wonderen jullie veerkracht, jullie onvoorwaardelijke inzet en jullie 
kracht om door te gaan! 
Dankjewel in naam van alle collega’s, bewoners en bezoekers van 
Zilvervogel Reninge! 

Nieuws



Zoek de 18 verschillen



Doolhof



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.

Zilvervogel Reninge


