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

We zijn intussen aanbeland in september en kunnen terugkijken naar  een bijzondere zomer.  
We hebben vooreerst een langdurige grote hitte getrotseerd, getuige de foto’s verderop het 
blad.  Het was ook de eerste grote vakantie met aangepaste bezoekregelingen.  Door het 
ontstaan van de 2e golf dienden we tijdelijk onze bezoekregeling wat terug te schroeven 
in juli.  Voor velen is het een verademing dat kamerbezoeken sinds korte tijd terug kunnen 
doorgaan.

Omdat het voor iedereen duidelijker zou zijn, hebben we daarom met vzw Zilvervogel een 
kleurencode geïntroduceerd waar aan iedere kleur een specifieke regeling is gekoppeld.  We 
gebruiken deze code vanaf nu om iedereen snel en duidelijk te informeren over wat de be-
zoekregeling is bij een gewijzigde toestand.  In dit verband kan ik melden dat het binnenkort 
mogelijk wordt dat iemand die niet tot de 5 vaste bezoekers behoort toch een bezoek kan 
brengen maar dan niet op de kamer en onder bepaalde voorwaarden.  Hiervoor zullen we de 
leefruimte van het centrum voor dagverzorging gelegen in ons woonzorgcentrum gebruiken 
als “babbelruimte”.  De specifieke regeling kunt u hier wat verder terugvinden.  
Covid weerhoudt ons niet om onze zorg -en dienstverlening waar mogelijk beter te gaan   
organiseren op maat van onze bewoners en gebruikers van het Centrum voor Dagverzor-
ging.  Zo starten we na de vakantie de gebruikersraden terug op, inspraak vinden we im-
mers belangrijk.  Deze waren oorspronkelijk gepland in het voorjaar maar werden afgebla-
zen door de Covid-epidemie.  
Vanaf september sluiten we ook aan op het initiatief van Samana om boodschappen van 
hoop, wensen en bemoedigingen neer te schreven en aan de wensboom te hangen.  Ook wij 
dragen graag ons steentje bij.  U kunt verderop hierover meer lezen.
Voor de collega’s van Zilvervogel Reninge betekende de grote vakantie ook de mogelijkheid 
om eens een verdiende langere pauze te nemen.  Om dit mogelijk te maken konden we 
gelukkig beroep doen op heel wat vakantiemedewerkers die het beste van zichzelf gaven.      
Ik wil hen dan ook van harte danken voor de inzet. 
Eindigen wil ik met te melden dat EH Obin de functie van aalmoezenier niet meer zal op-
nemen in Zilvervogel Reninge.  We danken hem om jarenlang de vieringen te doen in onze 
voorziening en wensen hem het allerbeste toe!  Tegelijkertijd kan ik aankondigen dat bin-
nenkort Christophe Ghesquiere de rol van pastor zal opnemen in onze voorziening. 2 dagen 
per week zal hij ondersteuning bieden op het vlak van pastorale zorg.  
In de volgende Zilverbode zullen we hier uitgebreid op 
terugkomen.

Hou u goed en alvast veel leesplezier 
Jorgen



3

Maand september

September (ook wel: herfstmaand of fruit-
maand) is de negende maand van het jaar 
in de gregoriaanse kalender en heeft 30 da-
gen. De naam komt van het Latijnse woord 
septembris wat afkomstig is van het woord 
septem, dat zeven betekent — september was 
oorspronkelijk de 7e maand van het jaar, om-
dat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr 
op 1 maart begon.

Oude Nederlandse naam en andere namen 
voor september: havermaent, evenemaent 
(avena = haver), herfstmaand, gerstmaand, 
vruchtmaand. September werd ook wel d’an-
der oogstmaand genoemd, als tweede oogst-
maand (na augustus).

Weerspreuken:
* Trekt voor Sint-Michaël (29 september) de 
vogel niet, geen winter is nog in ‘t verschiet.
* Als de eikels vallen voor Sint-Michaël, dan 
snijdt de winter door lijf en ziel.
* Sint-Michaël blaast het licht uit, Maria Bood-
schap (25 maart) steekt het aan.
* Als in september de donder knalt, met Kerst-
mis de sneeuw in hopen valt.
* Valt begin september de regen in plassen, 
het volgend jaar zal ‘t graan goed wassen.
* Septemberregen, komt 
zaad en wijnstok wel gelegen. 
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Julien Hoornaert
Op 1 augustus namen we afscheid van Julien. 
Hij werd 81 jaar en verbleef hier sinds april 
2019 op de Mijmering.

Marcel Bastiné
Op 17 augustus namen we afscheid van 
Marcel. Hij werd 69 jaar en verbleef hier sinds 
december 2018 op de Keerkring.

Florent Rosseel
Op 18 augustus namen we afscheid van 
Florent. Hij werd 92 jaar en verbleef hier sinds 
januari 2019 op de Schemering.

Adrienne Desmet
Op 22 augustus namen we afscheid van 
Adrienne. Ze werd 92 jaar en verbleef hier 
sinds 25 junimei 2019 op de Mijmering.
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We verwelkomen...

Melvyn Searston
Op 10 augustus mochten we Melvyn 
verwelkomen op de Mijmering. Hij is 
afkomstig van Woesten. 

Michel Florissoone
Op 13 augustus mochten we Michel 
verwelkomen op de Mijmering. Hij is 
afkomstig van Langemark- Poelkapelle

Daniël Vanroose
Op 24 augustus mochten we Daniël 
verwelkomen op de Schemering. Hij is 
afkomstig van Lo.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers september

1 sept Casey Mispelon

3 sept Els Aernout

8 sept Marleen Bonduelle

10 sept Lisa Hoorelbeke

13 sept Bianca Speck

22 sept Kimberly Callens
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Verjaardagen

Jarige bewoners september

10 sept Ivonne Depuydt            99 jaar

16 sept Jacqueline Deroo         87 jaar

17 sept Monique Leuridan              89 jaar

19 sept Nicole Nulens          84 aar

24 aug Godelieve Lermyte               86 jaar
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Terugblik 

De Wandeling

 
     1

2

3

       4



11

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

NIEUWS

Klassement van de maand augustus:
Deze maand staat Gerard terug op de eerste plaats, deze keer met 36 punten! Proficiat!
Het klassement ziet er wat anders uit dan vorige maand. Sommigen van de bezoekers hebben 
beslist niet meer mee te doen. Zoals al eerder vermeld, is het dus geen verplichting.
Iedere maand worden de punten apart opgeteld, zo krijg je iedere maand een nieuwe kans.
Maar je mag niet vergeten: deelnemen is belangrijker dan winnen !

1. Gerard: 36 punten
2. Albert: 32 punten
3. Irène: 31 punten
4. Simonne: 29 punten
5. Antoon: 28 punten
6. Een gedeelde 6e plaats: Maria Debruyne en Roger met 21 punten
7. Een gedeelde 7e plaats: Jerome en Maria Spriet met 17 punten
8. Willy: 14 punten

Gebruikersraad 
Op dinsdag 1 september (bubbel 1) en maandag 28 september (bubbel 2) is er gebruikersraad. 
Hier kunnen alle gebruikers de werking en alle aspecten van het centrum voor dagverzorging 
evalueren. We willen de kwaliteit steeds  verbeteren, maar daar hebben we jullie voor nodig. 
Door jullie feedback kunnen we bijsturen en aanpassen waar nodig. 
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 Op 16 september wordt Paul Vandewalle 76 jaar!  ! 

Verjaardagen bezoekers
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Winnaars Tour de France :

Terugblik
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

 1 
VM:  

-Kaarten 
-Bingo  
NM:  

-Gebruikersraad 
- kiné                                                                            

  

2 
VM:  

-spel naar keuze 
 

NM: 
-Reminiscentie 
thema school 

(vroeger en nu)  

3 
VM:  
 Crea  

 
NM: 

Kaarten  

4 
VM:  

Spel naar keuze  
 

NM: 
Woorden raden  

7 
VM:  

-bingo  
 
 

NM: 
-kaarten  

-kiné  
 

8 
VM:  

 Crea Kermis  
 
 

NM: 
 Dessertbord+ 
Film of muziek 

op groot scherm  

9 
VM:  

 Kermis apéro  
 
 

NM: 
 Karaoké  

10 
VM:  

-Kermis apéro  
-karaoké  

 
NM: 

Kaarten  
  

11 
VM:  

Fietsen  
 

 
NM: 

Dessertbord 
-film of muziek op 

groot scherm 
14 

VM:  
-Woordslang 

per thema  
-Rijmenspel  

NM:  
-kaarten 

-kiné  

15 
VM:  

Groepsgesprek  
 

NM: 
Reminiscentie-

namiddag   
  

16 
VM:  

Voorlezen  
 

NM: 
Woorden raden 

17 
VM:  

-Rijmenspel  
-woordenslang  

NM: 
 -kaarten  

18 
VM:  

-spel naar keuze  
 

NM: 
-Kaarten  

21 
VM:  

Bingo  
 

NM: 
-kaarten  

-kiné  
 

22 
VM:  

Spel naar keuze 
  

NM: 
-film op groot 
scherm met 
streekbier 

- Kiné  

23 
VM:  

Groepsgesprek  
 

NM: 
 -kaarten  

- spel  

24 
VM:  

Reminiscentie  
 

NM: 
Kaarten  

25 
VM:  

Spel naar keuze  
 

NM:  
-film op groot 
scherm met 
streekbier  

28 
VM:  

Spel naar keuze  
 

NM:  
-gebruikersraad  

-Kaarten 
-kiné  

29 
VM: 

Kaarten  
 

NM: 
Kiné  

 

30 
VM:  

Bingo  
 
 

NM:  
4 op een rij  

  

 

Activiteiten



Nieuws
Wensboom
Samana verzamelt wensen!amana verzamelt wensen!  Doe je mee?Doe je mee?
Schrijf je wens of boodschap op een kaartje, lintje, …. En kom deze aan onze wensboom hangen! Schrijf je wens of boodschap op een kaartje, lintje, …. En kom deze aan onze wensboom hangen! 

Samana is een vereniging waarin mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, Samana is een vereniging waarin mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, 
vereenzaamden, mantelzorgers en vrijwilligers het voor elkaar opnemen. Iedereen draagt zijn/haar vereenzaamden, mantelzorgers en vrijwilligers het voor elkaar opnemen. Iedereen draagt zijn/haar 
steentje bij vanuit eigen goesting en talent.                                                                                                                steentje bij vanuit eigen goesting en talent.                                                                                                                

Daarom vragen we jou om een boodschap van hoop, een wens, een bemoediging ,... neer te schrijven Daarom vragen we jou om een boodschap van hoop, een wens, een bemoediging ,... neer te schrijven 
. . 
Zo druk je  je waardering en sympathie uit voor zovele mensen die dagdagelijks de zorg opnemen Zo druk je  je waardering en sympathie uit voor zovele mensen die dagdagelijks de zorg opnemen 
voor iemand anders en ook voor mensen die extra zorg nodig hebben om krachtig en weerbaar in voor iemand anders en ook voor mensen die extra zorg nodig hebben om krachtig en weerbaar in 
het leven te staan. het leven te staan. 

Wensboom staat in Lo op de hoek van de Breydelstraat en eiermarkt Wensboom staat in Lo op de hoek van de Breydelstraat en eiermarkt 
Wensboom staat in Reninge  bij het WZC De Zilvervogel. Wensboom staat in Reninge  bij het WZC De Zilvervogel. 

Wij voorzien kaartjes ( zie hiernaast) waarop je een boodschap kan Wij voorzien kaartjes ( zie hiernaast) waarop je een boodschap kan 
noteren en deze dan kan ophangen in onze boom.noteren en deze dan kan ophangen in onze boom.

Om ook andere mensen die met u een nauwe band hebben maar die niet behoren tot de 5 vaste 
bezoekers de kans te geven een bezoek te brengen, starten we met een babbelruimte.
In het kort
• De babbelruimte bevindt zich in het Centrum voor Dagverzorging (locatie woonzorgcentrum).
• Er kunnen maximaal 2 bezoekers komen die niet tot de groep van 5 vaste bezoekers         
 behoren.  
• Het bezoek gebeurt achter plexiglas
• De duur van het bezoek is 25 minuten
• Het bezoek kan enkel tijdens de weekdagen.  
• De dag voordien wordt door uw bezoeker telefonisch een afspraak gemaakt.                     
 Voor een bezoek op maandag gebeurt dit op vrijdag.

Hoe verloopt het bezoek zelf?
• U wordt door de collega rechtstreeks naar de babbelruimte gebracht met mondmasker.
• Uw bezoeker komt via het onthaal met chirurgisch masker naar binnen en gaat rechtstreeks  
 naar het lokaal.
• De collega die u heeft gebracht zal ter plaatse blijven (in een lokaal ernaast)
• Na het bezoek in de voormiddag gaat uw bezoeker onmiddellijk terug naar buiten

Verlof kapster  
Kapster Celina is in verlof van 21 september tot 27 september. 

De openingsuren van het onthaal zullen wijzigen vanaf donder-
dag 3/9.  Vanaf dan zal het onthaal op maandag tot en met 
woensdag telkens bereikbaar zijn tot 17u00 en op donderdag 
en vrijdag tot 16u30.

Wijziging onthaaluren

Babbelruimte



Stand van zaken Nieuwbouw
Komende weken wordt verder gewerkt aan de technieken, het dak en luifels, het vloeren en het 
plaatsen van de kasten in de kamers.  
Al deze werken zullen nog gedurende heel de maand september doorlopen. 

Verder wordt er ook nog de plafonds van de kamers van blok B (achterste blok) onder het         
hellend dak afgewerkt en wordt de plaatsing van de schuifdeuren van de sanitaire cellen van de          
badkamers voorzien.

Nicole Malin, bouwcoördinator

Zicht vanuit leefruimte verdiep 2 naar de Broeken.

Zicht binnentuin  



Woordzoeker



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


