De Zilverbode
NOVEMBER

Voorwoord

Geachte lezer, beste bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega,
vrijwilliger…
Met de start van november worden onze dierbaren die zijn overleden herdacht.
Deze week is dan ook, voor de eerste keer in 2 jaar, de herdenkingsviering doorgegaan. Omwille van Covid-19 dienden we dit immers vorig jaar jammer genoeg
te annuleren. Het kunnen herdenken van die mensen die ons nauw aan het hart
liggen, is voor elkeen belangrijk. Ook met de bewoners, familie, collega’s, vrijwilligers, kennissen konden we dinsdag samen deze verbondenheid uitdrukken.
November kent 2 feestdagen. Op 11 november zal het intussen 103 jaren geleden zijn dat de eerste grote wereldoorlog werd beëindigd. Dit lijkt misschien
lang maar in feite is oorlog nog zeker niet de wereld uit. Het is daarom goed
dat we dit zeer belangrijke moment in de geschiedenis van de mensheid blijven
in ere houden.
11 november is ook de dag dat de “Heilige Man” Sint Maarten wordt gevierd. Een
traditie die we ook hier in Zilvervogel Reninge in ere houden, u leest er meer
over in de Zilverbode.
Met het kouder worden van de dagen zien we jammer genoeg ook dat Covid-19
terug aan zijn (4e) opmars bezig is. Tot hiertoe hebben we het virus in ons
woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging kunnen buiten houden maar
we moeten zeer waakzaam zijn, het verleden heeft aangetoond dat het snel
kan gaan. Een goede aanpak kan enkel door de inspanning van iedereen die
hier woont, leeft en werkt. We zijn u alvast zeer dankbaar om dit samen met
ons te kunnen realiseren. Ongeacht de koude maanden die op ons afkomen
en Covid-19 wil ik eindigen met datgene wat in Zilvervogel Reninge en in deze
Zilverbode een prominente plaats krijgt: de vele warme momenten samen. Is
het aan de koffietafel, het kunnen meegenieten van een huwelijk, het genieten
van het samenzijn met dieren, een verjaardagsfeestje…. In Zilvervogel Reninge
maken we de kernwaarde WARM zeer levendig.
Voor de bewoners, familie en collega’s van De Landgraaf & Het Blommenbos is
er een belangrijke datum in het vooruitzicht: In de week van 20/12 gaat de verhuis door naar het opgeknapte gebouw. De komende
weken krijgen bewoners en familie de nodige informatie (keuze kamer, voorbereiding, prijzen…).
Ik wens u alvast veel leesplezier
Jorgen
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Maand november
November (ook wel: slachtmaand,
bloedmaand, nevelmaand) is de
elfde maand van het jaar in de
gregoriaanse kalender. De maand
heeft 30 dagen.
De naam komt van novem, het
Latijnse woord voor “negen”. November was oorspronkelijk de
negende maand van het jaar,
omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot
midden in de 19e eeuw wordt de
maand dan ook wel als 9ber afgekort.
De sterrenbeelden voor november zijn Schorpioen en Boogschutter.
Weerspreuken:
*Als het met Allerheiligen 		
sneeuwt, leg dan uw pels gereed.
*Geeft Allerheiligen zonneschijn,
dan zal het spoedig winter zijn.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...

Nicole Nulens

Op 3 oktober namen we afscheid
van Nicole. Ze werd 85 jaar en
verbleef op de Braamakker sinds
2019.

Josiane Plessiet

Op 23 oktober namen we
afscheid van Josiane.
Ze werd 81 jaar en verbleef op
het Hofland sinds 2018.
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We verwelkomen...

Linda Pieters

Op 11 oktober mochten we
Linda verwelkomen op het
Blommenbos. Linda is afkomstig
van Dendermonde.

Frans Snick

Op 14 oktober mochten we
Frans verwelkomen op de
Reningebroek. Frans is afkomstig
van Reninge, maar woonde in
Ieper.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers november
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3 nov

Mia Dewilde

3 nov

Annie Opsomer

6 nov

Ann Dehamers

7 nov

Tine Cheroutre

8 nov

Martine Meulemeester

9 nov

Jorgen Sijoen

14 nov

Annie Mooren

16 nov

Roos Decoster

21 nov

Nancy Callewaert

21 nov

Chloë Wieme

23 nov

Ann Dolfen

24 nov

Nathalie Vanderplancke

30 nov

Heidi Vandewalle

Verjaardagen

Jarige bewoners november
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4 nov

Rik Theite

7 nov

Agnes Dekeyser

20 nov

Yvonne Wydoodt

23 nov

Roza Verdonck

67 jaar
89 jaar
86 jaar
89 jaar

Terugblik
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 :
reningebroek@zilvervogel.be
BraamenElzenakker@zilvervogel.be
hofland@zilvervogel.be
blommenbos@zilvervogel.be
landgraaf@zilvervogel.be
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De Braamakker - de
Elzenakker
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Het Hofland
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Het Blommenbos De Landgraaf
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Sint-Maarten
‘Al ruisen alle wouden.
Al bruist het wilde meer.
Al beeft het van de donder.
Al slaat de bliksem neer.
Mijn hart blijft zonder vrezen,
In zijn ware wezen.’

Het leven in de natuur trekt zich terug. Dieren bereiden zich voor op een winterslaap, trekvogels beginnen aan hun reis naar het zuiden. Bomen laten hun prachtige kleuren zien,
vlak voor ze kaal worden. Het wordt kouder en begint te schemeren.
Op 11 november vieren we het feest van Sint-Maarten. Volgens de legende schonk ridder
Maarten de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar, maar hield de andere
helft voor zichzelf. Dit in tegenstelling tot het meisje uit het sprookje van “De Sterrendaalders “van Grimm. Zij schonk alles wat ze had weg. Maar wie alles weggeeft, heeft niets
meer te schenken. Terwijl diegene die met wijsheid wegschenkt en ook nog iets overhoudt
om zichzelf staande te houden en zo in staat blijft om steeds weer opnieuw te schenken.
Het Sint-Maartenfeest is het feest van goedheid . Een feest van schenken en daarmee ook
van ontvangen. Met het feest van Sint-Maarten, 40 dagen voor kerst, breekt de periode
van de lichtfeesten aan. Deze begeleiden ons door de donkere dagen die gaan komen.
HET VERHAAL VAN SINT-MAARTEN
Het was een dag in november. Loodzware grijze wolken bedekten de hemel en een ijzige
wind
blies de laatste dorre bladeren van de bomen en veegde ze voor zich uit. Over een Franse
landweg reed een groepje jonge mannen. Op bevel van de keizer waren ze uit Italië
vertrokken, om hier in Frankrijk een nieuwe taak op zich te nemen. Ze moesten zich haasten
om het dichtstbijzijnde dorp te bereiken voor het donker werd.
Het begon te regenen en door de ijzige kou bevroor de grond en werd het plotseling
spiegelglad. De ruiters moesten oppassen dat hun paard niet uitgleed en kwamen daardoor
maar langzaam vooruit. Toen het begon te schemeren werd een
van de mannen ongeduldig
en riep: ‘Kijk, daar in de verte ligt een stad. Is dat Amiens niet?
We zullen ons moeten haasten want weldra worden de poorten
gesloten.’ ‘Hij heeft gelijk’, riep een van de anderen, ‘onze paarden kunnen vannacht weer uitrusten, daarom hoeven we ze nu
niet te sparen. Vort!
Sneller!’

De mannen spoorden hun dieren aan. Maar één van hen wilde zich niet haasten en kwam
daardoor steeds verder achterop, Het was de jonge ridder Maarten. Hij maakte zich zorgen
om zijn trouwe paard dat hem reeds zo vele goede diensten had bewezen. Hij reed liever
voorzichtig en rustig op de spiegelgladde weg om ervoor te zorgen dat zijn paard niets
overkwam. Van zijn kameraden was al snel niets meer te zien. De wind werd sterker en de
regen ging over in een dichte sneeuwstorm. De sneeuwvlokken waaiden Maarten in het
gezicht alsof het fijne naalden waren. Daarom trok hij zijn mantel nog dichter om zich heen,
en hield met ijskoude vingers de teugels stevig vast.
Het was al donker geworden toen Maarten de stad bereikte. Gelukkig stond de grote
stadspoort nog open. Juist toen hij naar binnen wilde gaan, bleef zijn paard plotseling staan.
De ridder trok met vaste hand aan de teugels, maar het dier verroerde zich niet. Maarten
klopte hem op de hals en sprak hem vriendelijk toe. Het hielp niet. Het dier wilde geen stap
verder doen. Toen steeg Maarten van zijn paard af en op dat ogenblik zag hij een arme man
die in een nis van de stadsmuur beschutting zocht tegen weer en wind. Hij was slechts in
wat
lompen gehuld en bibberde van de kou. Hoewel Maarten vaak onderweg een aalmoes aan
arme mensen had uitgedeeld, had hij die avond niets anders bij zich als zijn ridderkleed en
zijn warme mantel. Toch wilde hij ook deze man helpen en daarom nam hij zijn zwaard en
sneed zonder aarzelen zijn mantel in twee stukken. De ene helft gaf hij de arme man, de
andere hield hij zelf. Daarna besteeg hij snel zijn paard zonder de dank van de bedelaar af te
wachten en reed de stad in om zijn vrienden te zoeken. Hij vond ze in een herberg, waar ze
met rode wangen bij de wijn en brandewijn grappen zaten te maken.
Toen Maarten bij hen kwam lachte een van hen hem uit: ‘Kijk eens, Maarten is er eindelijk
ook!’ Maar een van de anderen gaf hem een por in zijn zij en fluisterde: ‘Wees stil, zie je
niet dat er iets met Maarten gebeurd is, kijk zijn mantel eens!’ De vrienden kenden Maarten
goed.
Tijdens hun reis hadden zij vaak genoeg meegemaakt dat hij arme mensen die ze onderweg
tegenkwamen een aalmoes gaf. Hoe vaak hadden ze niet om hem gelachen en spottend
geroepen: ‘Nog even, en je bezit zelf niets meer!’
Toen ze nu merkten dat Maarten nog maar de helft van zijn mantel had, keken ze elkaar
getroffen aan. Wat was er gebeurd? Een van de ridders schaamde zich dat hij met de anderen vooruit gegaan was zonder naar Maarten om te kijken en hij vroeg: ‘Je hebt toch niet je
mantel
gedeeld om een van de armen te helpen?’ Maarten antwoordde: ‘Ja, ik heb hetzelfde gedaan wat ik ook voor mijn vrienden zou hebben gedaan.’
Die nacht werd Maarten wakker door een helder licht dat in zijn kamer scheen. Hij zag
Christus in de gestalte van de arme bedelaar. Hij had de helft van Maartens mantel om
zijn schouders en sprak tot de engelen die hem omgaven: ‘Maarten heeft mij deze mantel
gegeven.’Die droom maakte diepe indruk op Maarten. Hij trad zo gauw als hij maar kon uit
de dienst van de keizer. Vanaf toen werkte hij met goedheid, liefde en opoffering onder de
mensen en vele ridders volgden zijn voorbeeld.

Villa
Zilvervogel
De Zilverbode

Verjaardagen bezoekers
Op zondag 14 november viert Jeanette Butaye
haar verjaardag, ze wordt dan 85 jaar!
Van harte proficiat!!

Verjaardagen medewerkers/vrijwilligers
Onze verpleegkundige Annie Mooren
viert op zondag 14 november haar
verjaardag! PROFICIAT!

Feestdagen

Op maandag 1 november vieren we Allerheiligen.
Het dagcentrum is dan gesloten.
· 	
Wat vieren we juist?
Allerheiligen wordt op 1 november gevierd ter ere van alle heiligen.
Eén dag later volgt Allerzielen, een feest waarop alle overledenen
herdacht worden.
· 	
De oorsprong
In de beginjaren van het christendom werden christenen vaak vervolgd en zelfs gedood omwille van hun geloof. De aanhangers van
deze nieuwe levensbeschouwing werden namelijk beschouwd als een bedreiging. Hieruit
ontstond een martelarenfeest, dat in de loop der jaren geëvolueerd is tot Allerheiligen en
Allerzielen zoals we die vandaag de dag vieren.
· De voorbereiding
Heel wat nabestaanden trekken voor 1 november al naar de begraafplaats om de grafsteen op het graf van overleden dierbaren schoon te maken. Vaak zetten ze dan ook al
bloemen en kaarsen op het graf. Meestal wordt gekozen voor chrysanten, omdat dat
herfstbloeiers zijn. Traditioneel zijn die wit of geel, al valt het ook wel op dat er tegenwoordig ook dikwijls voor kleurrijkere bloemen wordt gekozen.
· De herdenking
Allerzielen is bedoeld om de overledenen te herdenken. Dat gebeurt meestal door een
bezoek aan hun graf te brengen. Omdat 2 november in België geen officiële feestdag is
en 1 november wel, gaan veel mensen al een dag vroeger naar het kerkhof. Zo worden de
doden dus eigenlijk herdacht op Allerzielen, het feest ter ere van de heiligen.

Donderdag 11 november: Wapenstilstand.
Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste wereldoorlog
--> Het dagcentrum is op donderdag 11 november gesloten, MAAR OP 12 NOVEMBER ZIJN
WE OPEN!
In België, Frankrijk en Servië is Wapenstilstandsdag
een nationale feestdag. In België wordt sinds 1922
ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de Koning,
de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het Graf
van de onbekende soldaat, eerst om de slachtoffers
van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar nadien
ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere
oorlogen in de wereld.
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Terugblik
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Activiteiten

Nieuwe prijslijst kapsalon

Nieuwe Prijslijst Kapsalon
Vanaf November 2021

Plix/Mousse

2.30€

Verzorging

2.30€

Kleurplix

4.50€

Mis en plis

14.00€

Brushing

16.00€

Knippen

13.50€

Knippen Tondeuse

11.20€

Knippen en los drogen

16.50€

Kleuren

27.00€

Permanent

29.50€

Kammen

6.50€

Agenda
Contactkoor:
Hieronder vinden jullie de data terug:
Dinsdag 30 november
Dinsdag 28 december
Het gaat telkens door op de laatste dinsdag van de maand.
•
Plaats: het Hofland (’t Hof)
•
Tijdstip: start 15u tot 16u
•
Dit is voor bewoners met dementie
Mis voor overleden bewoners:
2 november om 15u in de kerk van Reninge
Ontbijtbuffet voor Sint Maarten: op alle afdelingen
op 10 november
Week van de senior: 15 november met verschillende
activiteiten
Breiclub:
4 november
15 november
Kapster Celina komt op 17 november ipv
donderdag 18 november
optreden accordeon : 18 november
(bezoek kan niet aansluiten bij het
optreden)

Wist je ?

Dat we samen met een aantal woonzorgcentra in de regio en het
marketingbureau Choco een campagne hebben opgestart om de
ouderenzorg in onze regio op een positieve manier kenbaar te maken?
Dat de campagne een mooie titel heeft:
We hebben je hart nodig !
Dat 2 van onze collega’s, Heidi & Jade, elk een mooie getuigenis
hebben afgelegd die te zien zijn op internet:
https://wehebbenjehartnodig.be/

Dat we aan iedereen een warme oproep doen om iedereen die een
passie heeft voor de zorg en begeleiding van oudere mensen in een
warme, familiale omgeving te stimuleren een kijkje te nemen op de
website?

Buurtzorg : soep met babbeltjes
WZC zilvervogel Reninge wil ontmoeting en verbinding met de
buurt stimuleren onder de vorm
van het project ‘soep met babbeltjes’.
Dit is een initiatief i.s.m. verschillende partners uit Reninge: Ferm,
vbs de Ladder, Gezinsbond, Davidsfonds, Okra, Feestcomité, Lauka, Het
Havenhuis, NestorPlus,
het stadsbestuur van Lo-Reninge
en met steun van de Koning Boudewijnstichting.
Bij een gratis tas soep ontmoet je
andere inwoners (jong en oud) van Lo-Reninge voor een gezellige babbel. Deze momenten gaan 1x/maand door en worden gekoppeld aan
een activiteit van één van de deelnemende verenigingen.
Met een eigen logo wordt ‘soep met babbeltjes’ in de kijker geplaatst.
De editie van oktober was ter ere van 100 jaar Gezinsbond.We deelden
106 tassen soepen uit en de 20 liter soep was helemaal op!

Volgende afspraak op 24 november in de Vrije basisschool Reninge!

Woordzoeker - Sint-Maarten

Doolhof - Sint-Maarten

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

