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

De foto op de voorpagina vormt misschien wel hét symbolisch beeld van het 
voorjaar van 2021: de verhuis in Zilvervogel Reninge.  Het was een evenement 
dat weken voorbereiding had gevraagd maar die op 2 dagen al bij al vlot is 
verlopen.  Ik wens iedereen te danken die hier een steentje heeft bijgedragen: 
familieleden, collega’s, vrijwilligers, jobstudenten en de medewerkers van de 
technische dienst van Lo-Reninge: een dikke merci!  
We zijn een kleine maand na de verhuis en geleidelijk aan begint elkeen zijn 
draai te vinden.  In het begin is het altijd wennen aan de nieuwe omgeving, 
zaken moeten een nieuwe plaats krijgen, mankementen duiken op met het 
gebruik en we moeten ons nieuwe gewoontes eigen maken…  U krijgt in ieder 
geval de eerste foto’s van onze bewoners in hun nieuwe stek.  
Maar we laten de verhuis achter ons en kijken vooruit. Het eerste wat op ons 
afkomt zijn de versoepelingen van de overheid betreffende de Covid-richtlij-
nen.  Zowel de uitbreiding van het bezoek én de heropstart van de cafetaria 
voor bewoners en hun bezoekers zijn de belangrijkste nieuwigheden.  Het is 
iets waar u waarschijnlijk na meer dan een jaar terug naar uitkijkt.  We beste-
den er veel aandacht aan in deze Zilverbode en de eerste contactpersonen 
van iedere bewoner hebben de nieuwe afspraken toegestuurd gekregen.  Als 
je deze nieuwigheden combineert met de lente die in volle ontwikkeling meer 
zonneschijn en warmte geeft en de feestdagen die mei rijk is dan kan dit al-
leen maar een mooi vooruitzicht zijn.
Voorts zal u merken dat ons interieur van de nieuwbouw zal verrijkt wordt met 
nieuw meubilair.  In de week van 10/5 zal alvast het nieuw meubilair onze 
cafetaria in een extra gezellige sfeer onderdompelen, 
komen een aantal zetels toe voor de zithoeken 
en krijgen de nieuwe stoelen in de leefruimtes 
hun plaats.  

Veel leesplezier 

Jorgen



3

Maand mei
Mei, ook wel bloeimaand of Ma-
riamaand, is de vijfde maand in 
het jaar van de gregoriaanse ka-
lender. De maand telt 31 dagen.

Mei is misschien vernoemd naar 
de Griekse godin Maia of Ro-
meinse vruchtbaarheidsgodin 
Bona Dea, wier feest in mei werd 
gevierd. Mei wordt ook wel de 
bloeimaand of Mariamaand ge-
noemd. Voor de katholieke Ma-
riavereerders is mei vooral de 
Mariamaand. In de middeleeu-
wen ontstond vanuit Italië het 
gebruik om de maand mei aan 
de Moeder van God Maria te wij-
den. De betekenis van het Griek-
se Maia past immers perfect bij 
Maria, die bij veel mensen als 
hemelse moeder hoog in aanzien 
staat.



4

Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Marie-Louise 
Carrebrouck
Op 14 april namen we afscheid 
van Marie-Louise. Ze werd 98 
jaar en verbleef hier sinds 2011 
op de Schemering/de Landgraaf.

Christiane Baudrez
Op 16 april namen we afscheid 
van Christiane. Ze werd 92 jaar 
en verbleef hier sinds 2017 op de 
Schemering/het Hofland.

Jules Waerenburgh
Op 18 april namen we afscheid 
van Jules. Hij werd 95 jaar en 
verbleef hier sinds 2018 op de 
Schemering/het Hofland
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Rachel Dulst 
Op 2 april mochten we 
Rachel verwelkomen op de 
Reningebroek. Rachel is 
afkomstig van Ieper.

We verwelkomen...

Maria Simoen
Op 15 april mochten we Maria 
verwelkomen op de Elzenakker. 
Maria is afkomstig van Kemmel.

Roger Comeyne & 
Georgette Moerman
Op 23 april mochten we Roger 
en Georgette verwelkomen op 
de Landgraaf. Ze zijn afkomstig 
van Oostduinkerke.

Jean-Luc Dennekin
Op 12 april mochten we Jean-Luc 
verwelkomen op de Braamakker. 
Hij is afkomstig van Roesbrugge-
Haringe.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers mei

3 mei Els Herpels

5 mei Jozefien Penet

6 mei Patsy Capoen

11 mei Joseline Capoen

11 mei Stefhanie Clarysse

16 mei Evelien Fertein

17 mei Sandy Rommens

17 mei Suzanne Woussen

20 mei Bryan Kluits

24 mei Evelyne Logghe
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Verjaardagen

Jarige bewoners mei

1 mei Monique Balloey         86jaar

3 mei Stefaan Deraedt        68 jaar

7 mei Ferdinand Baelen    85 jaar

7 mei Roger Comeyne     95 jaar

10 mei Julienne De Witte       97 jaar

10 mei Gertrude Werquin    88 jaar

12 mei Patrick Viane     55 jaar

17 mei Alice Declerck     82 jaar

18 mei Agnes Ollevier     83 jaar

19 mei Georgette Moerman     90 jaar

22 mei Maria Lingier     89 jaar

29 mei Paula Verdonck      90 jaar
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Nieuwe 
bezoekregeling

Knuffelcontacten
U kan twee nauwe contacten van 1 huishouden (= knuffelcontacten) 
hebben die tweewekelijks wisselen.
We vragen om de namen vooraf telefonisch door te geven aan het 
onthaal.
De bezoekuren zijn vrij, men kan zonder te bellen binnen tussen 
08u30 en 20u00.  

Bij bezoek:
• Registreert men zich op de woonvorm, daar zullen lijsten liggen.
• Kan men samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment als   
 men tot hetzelfde huishouden (onder één dak) behoort. 
• Draagt men een chirurgisch mondneusmasker
• Is fysiek contact mogelijk 

Andere bezoekers, de sociale contacten
Daarnaast kan u op kamer bezoek ontvangen van 2 sociale contacten 
of met hen naar de cafetaria gaan (zie verder).  Dit zijn geen knuffel-
contacten.  Dit betekent:
• De sociale afstand van 1.5 m moet hier wel gerespecteerd 
 worden, fysiek contact is niet mogelijk.
• Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht
• Bezoekuren zijn vrij (8.30u tot 20u) maar bezoek gebeurt NIET op  
 hetzelfde moment dat de knuffelcontacten op bezoek zijn.
• Respect voor de hygiënemaatregelen: dit is bij aankomst handen  
 ontsmetten.
• Bij aankomst registreert men zich op de woonvorm, daar zullen   
 lijsten liggen
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Het totale aantal sociale contacten dat u kan ontvangen, is onbeperkt 
in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen. 
Kinderen kunnen ook mee komen op bezoek, maar ook hier vragen we 
om een mondmasker te dragen, zeker bij kinderen ouder dan 12. Het 
maximum aantal bezoekers per bezoek blijft steeds 2 personen. (ook 
in geval van kinderen)

Hoe willen we dit veilig organiseren?
Om de bezoekmomenten vlot én veilig te laten verlopen, hanteren we 
de norm dat per bezoekmoment 2 contacten op bezoek bij u kunnen.  
Er kunnen dus geen 3 of meer bezoekers in uw kamer of in het ge-
bouw aanwezig zijn.  
Belangrijke aandachtspunten voor men op bezoek komt
Door het groter aantal contacten stijgt de kans op mogelijke besmet-
tingen. 
Daarom vragen we aan bezoekers: 
• om hoogrisicontacten te vermijden
• om de richtlijnen m.b.t. reizen te respecteren 
• als men symptomen heeft of een hoogrisicocontact heeft gehad  
 met een besmette persoon, ook als men gevaccineerd is, NIET op  
 bezoek te komen 

Buitenlucht
In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal perso-
nen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. 
Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt en bepaald is in de 
interfederale richtlijnen (max. 10 personen, 1.5 m afstand is de norm, 
mondmasker indien 1.5 m niet gerespecteerd wordt) 
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Uitgaansregeling
U kan bij zijn/haar knuffelcontacten die doorgegeven zijn, thuis op be-
zoek gaan:
• Dit kan bij twee nauwe contacten (van 1 huishouden) gedurende  
 twee weken. Na die twee weken kan men gedurende de 
 volgende  2 weken op bezoek gaan bij twee nieuwe nauwe 
 contacten. enz.
• Ook hier behoren de 2 knuffelcontacten tot hetzelfde huishouden  
 (onder één dak). 
• Tijdens de bezoeken heeft u enkel contact met het 
 samenwo nend gezin van dit knuffelcontact (dus, niet alle klein-  
 kinderen uitnodigen die bijv. elders wonen). 
• Bij het op bezoek gaan buitenshuis (in open lucht) worden de 
 interfederale richtlijnen gevolgd. 
We vragen wel om vooraf te melden aan de collega’s van de woon-
vorm dat u mee naar huis zal gaan en dit bij het vertrek te registre-
ren.  

Cafetaria
De cafetaria is een ontmoetingsruimte, een plek waar bewoners el-
kaar en hun bezoekers (familie, vrienden en mantelzorgers) kunnen 
ontmoeten. 
Bewoners en hun bezoekers (sociale contacten en knuffelcontacten) 
kunnen voorlopig gebruik maken van de cafetaria binnen. 
De toegang is énkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met 
hun bezoekers tijdens hun bezoek bij deze bewoners. Externen heb-
ben nog géén toegang tot de cafetaria. 
Tijdens het bezoek kan men iets drinken of eten (bijv. pannenkoeken). 

Hoe?
De tafels zullen zo opgesteld worden dat de bezoekers van de tafels 
op minstens 1.5 m van elkaar zitten.  Omwille van het feit dat we met 
reservatie werken (zie hieronder) en we rekening houden met de per-
soneelsbezetting zijn er daarom een beperkt aantal tafels ter beschik-
king. 
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Tijdens de week is de polyvalente ruimte die grenst aan de cafetaria 
vaak gebruikt en zijn er een beperkter aantal tafels ter beschikking. 
Wie?
Er kunnen aan 1 tafel telkens 1 bewoner en 2 bezoekers zitten. 
 
Wanneer?
We werken met tijdssloten. 
De cafetaria is open tijdens volgende momenten:
• 13u45-14u45
• 15u00-16u00
Na ieder uur wordt de ruimte verlucht en tafels en stoelen ontsmet.

Reservatie verplicht
Men moet altijd vooraf reserveren via het onthaal 057/40 90 90  (tus-
sen 10u00 en 12u30 en tussen 13u30 en 16u30)

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
• Bij verplaatsingen van de woonvorm, naar buiten of cafetaria,   
 draagt u en de bezoekers steeds een chirurgisch 
 mondneusmasker
• Het chirurgisch mondneusmasker mag enkel af als u aan tafel in  
 cafetaria neerzit
• We vragen dat een bezoeker eerst de handen ontsmet en dan u  
 helpt het masker aan te doen
• Alcoholgel is voorzien aan de in- en uitgangen en op iedere ka-  
 mer 
• We hanteren een maximum aantal personen gelijktijdig in de   
 ruimte; 
• De social distancing moet op élk moment gerespecteerd worden:  
 tijdens bereiding, consumptie, afruimen, … 
• De “high touch” punten en het sanitair worden minstens 2x per   
 dag gereinigd en gedesinfecteerd. 
• Let op: sociale contacten moeten een chirurgisch 
 mondneusmasker dragen en tegenover u afstand houden van 1.5  
 meter. 
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Meimaand = 
Mariamaand
De meimaand is bij uitstek de 
maand van groei en bloei in de 
natuur. Is haar twee naam dan 
ook niet bloeimaand? Maar mei 
heeft al eeuwen ook nog een 
derde naam: Mariamaand. De 
maand mei biedt ons een kuur 
van wat groot en edel is, en 
toch zo echt en eenvoudig. Het 
is de maand van Maria, die zelf 
een eenvoudige vrouw was. Zij 
was tevreden met wat het le-
ven bood, al verstond ze het niet 
altijd. Ze heeft geen sensatione-
le dingen gedaan: zij deed het 
doodgewone gewoon buitenge-
woon. En toch wordt zij al eeu-
wen lang geëerd. 

Het weer wordt zachter, een 
wandeling nar een kapelletje of 
samen op bedevaart gaan naar 
een Mariaheiligdom, schrikt de 
meeste mensen niet af. Inte-
gendeel. Ook niet hen die al wat 
verder van de Kerk afstaan. Voor 
velen staat dit jaarlijks op het 
meiprogramma. 

Maria toont ons vooral als eer-
ste moeder van het Nieuwe Ver-
bond dat God niet ver weg is, 
maar uiterst nabij in menselijke 
hulpeloosheid. Maria toont hoe 
de Almachtige God ons ook tast-
baar nabij komt, vaak ongezien 
en ongeweten. Doordrongen van 
Gods grootheid zal zij het kleine 
Jezuskind helpen met alles wat 
een moeder doet. 
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In Maria mogen wij vieren en 
gedenken, en danken, dat God 
altijd opnieuw mens wordt, ook 
in ons en rondom ons. Maria 
wordt gezien als één van ons die 
tot de wereld van God behoort. 
Maria is altijd weer die noodza-
kelijke wegwijzer naar haar Zoon, 
de Heer Jezus, om via Hem bij 
de Vader thuis te komen. Zij be-
kleedt daarom terecht een unie-
ke plaats in onze Kerk, en ook in 
het leven van heel veel mensen, 
vooral in het leven van onze 
moeders. 

Meimaand, bloeimaand, Maria-
maand. Een bloem en een kaars 
bij haar beeld, een oprecht ge-
bed en bezinning bij haar leven 
–zowel haar vreugde als haar 
verdriet -, het is zo herkenbaar. 
Het brengt ook wat lente in ons 
eigen geloofsleven. Als parochie-
gemeenschap willen wij allen 
samen de Moeder Gods eren en 
prijzen en danken, omdat zij voor 
ons de weg naar de medemens 
en naar de God-mens Jezus voor 
ons heeft geopend.
Wij doen dit samen op het feest 
van Maria Bezoek,

Laat ons met Maria vol vreugde 
en met de onvermijdelijke zorgen 
samen op weg gaan … en bidden 
dat de Heer Jezus opnieuw men-
sen van vreugde en geloof doet 
opspringen. Het is die dag ook 
het begin van de Pinksternoveen, 
samen met de leerlingen was 
Maria in gebed verenigd wach-
tend op de Geest … verenigen wij 
ons met haar gebed.
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IJsheiligen
Men zegt wel eens “Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen 
zijn voorbij”. Wie zijn die ijsheiligen nu eigenlijk? Het zijn 4 katholieke 
heiligen: Mamertus van Vienne, Pancratius van Rome, Servatius van 
Maastricht en Bonifatius van Tarsus. Zij komen langs op 11, 12, 13 en 
14 mei en kunnen nachtvorst met zich meebrengen. Vanaf 15 mei is 
de nachtvorst dus officieel voorbij, tenminste als we de weerspreu-
ken mogen geloven. Veel landbouwers en (moes)tuiniers kijken reik-
halzend uit naar deze datum. Dan kunnen ze eindelijk hun plantjes 
zonder zorgen buiten zetten. 

“Al is Mamertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs”

“Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat Servatius zich over 
u ontfermt”

“Van nachtvorst ben je nimmer vrij, als Bonifaas nog niet is voorbij”

“ De mei tot juichmaand uitverkoren, heeft toch de rijp achter de 
oren”
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Op dinsdag 11 mei is het de Europese dag van de beroerte. 
Het is belangrijk om de symptomen van een beroerte te herkennen. 
Zo kunnen artsen snel een behandeling starten om de schade te be-
perken. 

Hoe kan je een beroerte herkennen?
Ezelsbruggetje: ‘mond-spraak-arm beroerte alarm’
1) Mond: scheve mond door verlamming in het gezicht. Kan je zien 
bij anderen wanneer ze lachen of hun tanden laten zien.
2) Spraak: warrig spreken of niet goed verstaanbaar spreken.
3) Arm: Een verlamde arm (of been). Kan je testen door de armen 
vooruit te strekken en de binnenkant van de handen naar boven te 
draaien. Indien een arm wegzakt naar beneden kan dat wijzen op een 
beroerte. 

Europese dag van de beroerte 
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“Dat is ier vanpasse vo   
  mi.”

~ Therese Desmyttere ~

“Der is hier plekke genoeg, 
meer of guntern.”

~ Simone Vanbecelaere ~

“Excellent!”
~ Leona Pinceel 
~

“Dat is hier stief, stief wel.”
~ Germaine Derdeyn ~

Wat vind je van jouw nieuwe kamer? 

“Oh ja we zien ier zeer 
graag wi. Tis toch zo 
geestig no de coiffeu-
se gaan.”
~ Lucienne Werquin en 
Isabelle Pillaert ~

“Dat is ier stief goed, stief wel 
én ik ken e schone kamer.”
~ Regina Deceuninck ~
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“Der was vroeger een schoon pleksje waar 
da we veel passage zagen en da missen 
we ier wel. Mo we vinden het goed da ze 
gekeken hebben da we dichte van uzze 
kompajie zitn.”
~ Christiane Demol en Elza Dekien ~

“Dat is ier goed, tku ni beter 
zien. Wen eten, drinken en aan-
genaam gezelschap, meer moet 
e mens ni en.”
~ Walter Carette ~ (kortverblijf)

“Kent ier rechtuit gewend gewist, 
mo ja kgenern mien overal.”
~ Marcel Gekiere ~
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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 Braamakker - de 
Elzenakker
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Het Blommenbos - 
De Landgraaf 
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De Zilverbode Villa Zilvervogel

 Hendrik Devos viert 
op zondag 2 mei zijn 

78ste verjaardag! 

Verjaardagen bezoekers
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Feestdagen
Op de volgende feestdagen is het dagcentrum gesloten: 

Donderdag 13 mei is het Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en zal het dag-
centrum gesloten zijn. Op de brugdag vrijdag 14 mei zijn we wel open. 
Veertig dagen na het paasfeest is het Hemelvaartsdag. Christenen ge-
denken op die dag dat Jezus definitief afscheid nam van zijn vrienden 
en is opgevaren naar God in de hemel. 
Pasen begint altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen 
en Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag 
altijd op een donderdag. 

Maandag 24 mei is het Pinkstermaandag en zal het dagcentrum even-
eens gesloten zijn. Tien dagen na Hemelvaart wordt “Pinksteren” ge-
vierd. Pinksteren valt op de 50ste dag van Pasen (eigenlijk dus 49 da-
gen na het Paasfeest. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige 

Geest werd uitgestort.
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Terugblik







Activiteiten



Zondag 9 mei vieren we Moederdag, ook in het dagcentrum willen we 
deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.  
Dit gedicht is speciaal voor alle vrouwelijke bezoekers van het dagcen-
trum:

Moederdag 

In ieder van ons schuilt een mama, daarom zetten we graag alle vrou-
welijke bezoekers eens extra in de bloemetjes:  
• Hier nog een paar foto’s van de gebruikers met hun bloemen:





Dag van de verpleging 



Op dinsdag 25 mei 
woensdag 26 mei
donderdag 27 mei
en vrijdag 28 mei

komt Dimoda langs met hun nieuwe 
collectie!

Alles gebeurt Coronaproof en per bubbel.

Modeshow



Mandala kleurplaat





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


