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

We worden met de neus op de feiten gedrukt, de herfst is aan zijn volle op-
mars bezig.  Niet alleen voelen we het aan de koude, regen en wind, ook de 
natuur gaat in rustpauze en het straatbeeld in onze regio kenmerkt zich door 
landbouwmachines die volop aan het oogsten zijn.
In Zilvervogel Reninge laten we het in ieder geval niet aan ons hart komen.  
We kunnen in deze Zilverbode terugblikken op heel wat mooie momenten die 
we op alle woonvormen samen beleven, samen en dankzij onze vrijwilligers.  
We hebben vorige maand onze vrijwilligers eens in de bloemetjes gezet om de 
vele uren die zij zich engageren, nogmaals dank voor jullie engagement!  
In september gaat traditioneel ook Wereldalzheimerdag door.  
Met het initiatief “Memoires” kon iedereen eens nostalgisch terugblikken op 
voorwerpen en foto’s uit de oude doos.  
In deze Zilverbode besteden we voorts aandacht aan de recente Covid-aan-
passingen en toekomstige activiteiten.  Het initiatief “Soep met Babbeltjes” 
die we met en voor de buurt organiseren is een succes.  Het blijft hier niet bij 
want we zullen ook samen met het lokaal bestuur en partners nagaan hoe we 
naar een zorgzame buurt kunnen groeien.  Familie, kennissen, vrijwilligers die 
in Lo-Reninge wonen hebben intussen een uitnodiging gekregen om een korte 
vragenlijst in te vullen. 
Eindigen wil ik met een korte update van blok C, het gebouw waar de be-
woners van De Landgraaf en Het Blommenbos naartoe gaan eens de opfris-
singswerken zijn gebeurd.  Bryan en zijn collega’s Luc en Stijn hebben al wat 
afbraakwerken uitgevoerd. Zeer binnenkort 
zullen ook de schilderwerken starten.   We 
houden de bewoners, familie en collega’s 
van De Landgraaf & Het Blommenbos op de 
hoogte.

Ik wens u alvast veel leesplezier  

Jorgen
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Maand oktober
Oktober is de tiende maand van 
het jaar in de gregoriaanse ka-
lender en heeft 31 dagen. De 
naam komt van octo, het Latijn-
se woord voor acht. Oktober was 
namelijk volgens de Romeinse 
kalender oorspronkelijk de acht-
ste maand van het jaar, omdat 
volgens deze kalender tot 153 
v.Chr. het nieuwe jaar op 1 maart 
begon.

Oktober wordt ook wel de wijn-
maand genoemd. Sinds de 16e 
eeuw geldt oktober tevens als de 
rozenkransmaand.

In verband met de omschakeling 
van de zomertijd naar de win-
tertijd op de laatste zondag van 
deze maand duurt oktober in de 
Europese Unie een uur langer 
dan de andere maanden van 31 
dagen. Hiermee is oktober de 
langste maand van het jaar.
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Ivonne Depuydt
Op 11 september namen we 
afscheid van Ivonne. Ze werd net 
100 jaar en verbleef sinds april 
2018 op het Braamakker.

Viviane Grauwels
Op 8 september namen we 
afscheid van Viviane. Ze werd 82 
jaar en verbleef  op het Hofland 
sinds februari 2019.  

Julienne De Witte
Op 14 september namen we 
afscheid van Julienne. Ze 
werd 97 jaar en verbleef sinds 
november vorig jaar  op de 
Reningebroek

Yvonne Keirschieter
Op 25 september namen 
we afscheid van Yvonne. 
Ze werd 93 jaar en verbleef 
sinds februari 2015 op de 
Reningebroek.
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We verwelkomen...

Jacqueline Muylle
Op 23 september mochten we 
Jacqueline verwelkomen op 
het Hofland. Jacqueline komt 
hier samen wonen bij haar man 
Francois. 
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Verjaardagen

Jarige medewerkers oktober

6 okt Kaatje Gelein

10 okt Nathalie Cappelaere

28 okt Paul Vermeulen

29 okt Joke Melis

31 okt Aline Commeene
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Verjaardagen

Jarige bewoners oktober

6 okt Marie-Therese Fonteyne         91 jaar

6 okt Roland Hemelsoen       71 jaar

7 okt Maria Simoen        93 jaar

8 okt Francois Vanderlinden         88 jaar

11 okt Marie Jeanne Wallyn     86 jaar

14 okt Maria Theunijnck     92 jaar

15 okt Regina De Ceuninck     62 jaar

20 okt Jeanine Neirynck     82 jaar

20 okt Annie Hungenaert     79 jaar

21 okt Maria Bruneel     94 jaar

22 okt Francoise de Coninck de Merckem     95 jaar

25 okt Germaine Derdeyn     95 jaar

28 okt Walter Jonckheere     70 jaar

30 okt Donat Smagghe     91 jaar 
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9

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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Vrijwilligers bedankt!!

We willen onze vrijwilligers nogmaals bedanken voor alles wat ze voor onze bewoners doen! 
Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn op het vrijwilligersoverleg, het was een productieve 
vergadering! We namen van de gelegenheid gebruik om onze vrijwilligers in de watten te 

leggen. 
Omwille van covid-maatregelen was het dit jaar nog niet mogelijk om op jaarlijkse uitstap 
te gaan, maar in de plaats daarvan kregen de vrijwilligers allemaal een geschenkbon van 

shoppingscentrum Bossart in Reninge. 

Heb jij ook zin om ons enthousiast team te versterken? Neem dan gerust vrijblijvend contact 
met ons op! 



Activiteiten
4 oktober: werelddierendag. 

7/10 en 18/10: Breiclub. Gaat door op De Elzenakker. Iedereen is er 
welkom

14/10: Schoenenverkoop . Dit gaat door in de gang voor het onthaal. 

22/10: kledij verkoop Senior fashion. Dit gaat door in de gang voor 
het onthaal.



De Zilverbode Villa Zilvervogel

Verjaardagen bezoekers

Onze chauffeur Paul Vermeulen viert 
op 28 oktober zijn verjaardag.

Op vrijdag 29 oktober viert Simonne Degryze 
haar verjaardag, ze wordt dan 92 jaar! 

Verjaardagen medewerkers/vrijwilligers

Ook onze vrijwillige buschauf-
feur Gilbert Masschelein is jarig 

op 25 oktober. 

Proficiat Paul en Gilbert! 
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Nieuwe bezoekers 

Ook André Demey komt sinds vorige maand 
naar het CDV. Hij woont in Merkem en komt 

elke dinsdag.
Welkom André!

Agnes Hautekeur uit Noordschote, 
Agnes komt elke maandag. 

Welkom Agnes!

We mochten ook Jeanette Butaye 
verwelkomen in onze groep, ze woont in 
Oost-Vleteren en komt op woensdag en 

donderdag naar Villa Zilvervogel. 
Welkom Jeanette!
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Terugblik





Activiteiten



Werelddierendag 4 oktober 
Maandag 4 oktober is het Werelddierendag. 

We hadden een oproep gelanceerd of jullie wat foto’s gingen meenemen van uw vroegere 
of huidige huisdieren. 

Dit werd enthousiast onthaald! Hieronder vind je nog eens de beestige collectie terug! 
Dankjewel voor jullie foto’s!

Deze 4 foto’s zijn allemaal (huis)dieren van Walter Carette en Denise Lannoo



Deze 3 hondjes waren de huisdieren van 
Gratienne Demoen!

Deze prachtige Papegaai genaamd ‘Choco’ 
houdt het geestig ten huize Gratienne en 

Rudy.

Deze schattige poes is van Maria 
Louwaege.



Hier zie je al de (huis)dieren van
Simonne D’Hulster, wat een leuke bees-

tenboel!

Hiernaast zie je de goedlachse hond 
houdt van Irène Vandebroucke, die 

haar thuis gezelschap houdt! 



Buurtzorg : soep met babbeltjes 

WZC zilvervogel Reninge wil ont-
moeting en verbinding met de
buurt stimuleren onder de vorm
van het project ‘soep met babbel-
tjes’.
Dit is een initiatief i.s.m. verschillen-
de partners uit Reninge: Ferm,
vbs de Ladder, Gezinsbond, Davids-
fonds, Okra, Feestcomité, Lauka, Het 
Havenhuis, NestorPlus,
het stadsbestuur van Lo-Reninge
en met steun van de Koning Boude-
wijnstichting.
Bij een gratis tas soep ontmoet je 
andere inwoners (jong en oud) van Lo-Reninge voor een gezellige bab-
bel. 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 tweede ontmoeting op 6 september van 10-12 uur was een nog 
groter succes dan de eerste.
We deelden 71 tassen soepen uit en de 11 liter soep was helemaal op! 

Volgende afspraak op 10 oktober! 

















Covid update
Wijzigingen die van toepassing zijn
De bewoner dient bij het verlaten van de woonvorm geen chirurgisch 
masker meer te dragen.
Voorlopig is het dragen van een mondmasker door de familie buiten 
de kamer van de bewoner verplicht.

Vieren van de verjaardag van de bewoner 
Nu kunnen er in de polyvalente ruimte maximum 19 bezoekers aanwe-
zig zijn samen met een bewoner
Reserveren blijft via het onthaal (ten laatste op woensdag voor zater-
dag of zondag of ten laatste 2 dagen vooraf bij een feestdag).
Indien gewenst kan bij de reservatie taart besteld worden.

3e prik Covid-vaccin
In eerste instantie zullen alle bewoners van het woonzorgcentrum de 
kans krijgen om een 3e Covid vaccin geplaatst te worden in de komen-
de 2 weken.  De collega’s zullen bewoner & familie op tijd en stond in-
lichten.  Voor de gebruikers van het Centrum Voor Dagverzorging Villa 
Zilvervogel hebben we nog geen info gekregen.  We volgen dit vanzelf-
sprekend op de voet.



Sudoku - Halloween



Zoek de 7 verschillen



Doolhof - Halloween



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


