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VOORWOORD

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

We zitten in de laatste rechte lijn naar een nieuw jaar. Na de 
maand november waarin een ruime waaier van activiteiten 
zijn doorgegaan (gaande van de herfstwandelingen, Sint-
Maarten, feestdag van Sint-Hubertus tot een “Mannendag” 
waarvan u enkele foto’s kan terugvinden), gaan we naar de 
gezellige kerstperiode. Maar kerst is maar één van de vele 
thema’s die de revue passeren. In onze agenda kan u een blik 
werpen op een gevarieerd aanbod. 

U zal trouwens ook gemerkt hebben dat u het aanbod kan 
terugvinden op het tv-infokanaal van Zilvervogel Reninge! 
Dit maakt het voor bewoner, bezoeker en medewerker 
interessant om iedere dag uit te kijken naar wat er op de 
planning staat. De voorbereidingen om dit ook op de website 
van Zilvervogel Reninge terug te vinden, zijn lopende.

Vorige maand heeft onze nieuwe teamacoach Lieselot zich 
voorgesteld, deze maand is Pieter aan de beurt, onze nieuwe 
chef-kok die samen met zijn team ons dagdagelijks lekkere 
maaltijden bereidt. 

Extra aandacht krijgen onze (intussen meer dan 40!) 
vrijwilligers. Met de Internationale Dag van de Vrijwilliger 
op 5 december wil ik in naam van alle bewoners en 
collega’s van de gelegenheid gebruik maken om hen van 
harte te danken voor hun dagdagelijkse inzet! Samen 
met het team Zilvervogel zorgen zij dat onze bewoners 
van het woonzorgcentrum en bezoekers van het 
dagverzorgingscentrum zich iedere dag kunnen jeunen!

Veel leesplezier!

Jorgen
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We nemen afscheid van...

FRANS MASSCHAELE
Op 23 november namen we afscheid van Frans 
Masschaele. Frans verbleef op Het Hofland en 
werd 79 jaar.

ANGELIKA BECKER
Op 22 november namen we afscheid van 
Angelika Becker. Angelika verbleef op De 
Landgraaf en werd 71 jaar. 

BEWONERSINFO

✞

PATRICK DE KOKERE
Op 7 november kreeg Patrick de Kokere zijn 
kamer op Het Blommenbos. Patrick is afkomstig 
uit Ichtegem.

•••

👋We verwelkomen...
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BEWONERSINFO

Verjaardagen

Bewoners

5 december Stefaan Houvenaghel

9 december Irma Soenen

10 december Ida Simoen

13 december Paul Soenen

24 december Daniel Maes

26 december Antoinette De Sloover

27 december Gaby Degroote

29 december Hendrik Vandenberghe

31 december Cecile Van Hecke

Medewerkers

5 december Ines Sofia  
De Caldas Marinho

7 december Mia Coene

7 december Kelly Descamps

12 december Kobe Hosten

13 december Evelien Bossy

18 december Femke De Keyzer

20 december Vera De Cock

22 december Femke Gryspeerdt

23 december Inge Decorte

23 december Heidi Vancraeynest

24 december Marjan Cuffez

26 december Greet Vanlerberghe

30 december Silvia Ivanov

31 december Laura Dezitter

🎂
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Op Sint-Maarten kon iedere bewoner genieten van een uitgebreid ontbijt.  
Van een gebakken eitje tot een glaasje vers geperst fruitsap, koekebrood, chocolade, 
mandarijnen… En ‘s morgens hadden we ook hoog bezoek!

📷TERUGBLIK RENINGEBROEK 

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN

📷TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS

Samen aan tafel en genieten van lekkere 
versgebakken wafels.

Op Landgraaf/Blommenbos doen we niets 
liever dan gezellig samenzijn.

Ook Sint Maarten kwam langs op 
Landgraaf/Blommenbos met lekkers voor 
iedereen.

Naast lekker smullen gooien wij graag ook 
nog eens de beentjes los op de dansvloer. 
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ACTIVITEITEN

📷TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

De breiclub zette zich de afgelopen 
maanden in om een grote sneeuwman 
te maken. Samen met de bewoners 
werd dit gerealiseerd. Zoals je kan zien 
op de foto is het resultaat zeker en vast 
geslaagd! 

In november konden chrysanten 
niet ontbreken. Naar aanleiding van 
Allerheiligen zijn we deze kleurrijke 
bloemen gaan kopen bij bloemisterij 
Dequeker in Lo-Reninge. De bewoners 
genoten van de mooie, zelfgekweekte 
exemplaren. Het kiezen van de juiste 
kleuren voor op hun verdiep bleek geen 
gemakkelijke opdracht. 

Op 3 november wordt de feestdag van 
Sint-Hubertus gevierd. Zo kregen de 
bewoners de mogelijkheid om gewijd 
brood te eten bij de soep. Het eten van 
dit brood zou bescherming bieden tegen 
hondsdolheid.

Op 10 november kregen we bezoek van 
de Sint en zijn pieten. Ze kwamen de 
bewoners en het personeel dat niet 
flink was in de zak steken! De bewoners 
konden daarnaast genieten van een 
ontbijtbuffet. Chocolade, mandarijnen 
en zoete Onze-lieve-vrouwtjes konden 
hierbij niet ontbreken.



8

TERUGBLIK HOFLAND 📷

ACTIVITEITEN

In oktober konden we nog genieten van 
enkele mooie herfstdagen. Ideaal om 
een heerlijke herfstwandeling te maken 
in Reninge. 

Heerlijk eten op Oktoberfest en dat in....
november!

Het Hofland organiseerde een heuse 
‘mannendag’ en ging hiervoor bowlen 
in Poperinge. Godelieve stond haar man 
Maurits bij. Zij stond echter te goed 
haar mannetje en won de spannende 
wedstrijd! Een vrouw die wint op 
mannendag, hoe schoon is dat?!

En ook bij ons kwam Sint-Maarten een 
kijkje nemen en de bewoners groeten.
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Wist je dat? Zilvervogel meedoet aan de Kerstmarkt? Allen welkom op 18 december! 

WEETJES

❓Wist je dat?
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ACTIVITEITEN

19 DECEMBER
Breiclub op Elzenakker. 
Alle bewoners zijn welkom!

Wat valt er te beleven? 

7 en 20 DECEMBER
Kaart – en Rummiclub. 

13 DECEMBER
De Warmste Wafelbak ten voordele 
van de warmste week. Met muziek op 
aanvraag in de cafetaria vanaf 14u30 ten 
voordele van kansarmoede in eigen land.
Bewoners kunnen een plaatje aanvragen 
en genieten van een heerlijk bakje troost. 
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22 DECEMBER
Kerstfeest voor de bewoners met 
aperitief en een heerlijke kerstmaaltijd 
op de afdeling. In de namiddag vindt 
er in de cafetaria een muziekoptreden 
plaats om 15u15. Collega Ann Dehamers 
en vrienden laten ons genieten van mooie 
gitaarmuziek.

23 DECEMBER
Eucharistieviering voor kerstmis.  
Die gaat door om 10u30 in de cafetaria 
voor de afdelingen De Landgraaf, Het 
Blommenbos, De Reningebroek, het 
CDV. En om 15u op Elzenakker voor 
de bewoners van De Braamakker, De 
Elzenakker en Het Hofland.

27 DECEMBER
Contactkoor: zing met ons mee en maak 
op een muzikale manier contact met 
elkaar. Want zingen brengt mensen 
dichterbij! 



ACTIVITEITEN
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INTERVIEW

Welke bijzondere, belangrijke of originele gebeurtenis/ervaring hebt u beleefd die u 
graag wilt delen?

Voor ons 25-jarig huwelijk zijn we met vrienden naar Frankrijk geweest om deze 
bijzondere gebeurtenis te vieren. We gingen elk jaar naar dezelfde plaats in Frankrijk, 
waar we heel wat leuke uitstapjes deden. Aanvankelijk was dat met een kleine tent, later 
een iets grotere tent en uiteindelijk met een caravan. Onderweg overnachtten we vaak in 
een chambre d’hôtes.

Is er iets die u kan beroeren, die u aangrijpt, bijv. mooie muziek, film, schilderij, boeken…?

Mijn man hield van klassieke muziek, maar ik lees liever boeken en vroeger breide ik ook 
veel. Vroeger ging ik samen met mijn man soms naar de cinema en we dansten ook heel 
graag.

Moest u de kans hebben om onze politieke leiders in het land te kunnen spreken. 
Wat zou u hen willen aanraden?

Ik ga altijd stemmen want wat mij betreft valt het nog goed mee wat ze allemaal doen.  
Ik ben tevreden met de rusthuizen, doch alles heeft zijn prijs.

Wat hebt u geleerd in het leven (levenswijsheid/wijze raad) dat u zou willen meegeven 
met de lezers van de Zilverbode?

Dat je moet tevreden zijn met wat je hebt. Het kan niet iedere dag kermis zijn, dus je 
moet ook eens tevreden kunnen zijn met iets minder. Je kan ook niet alles hebben in het 
leven. Zelf ben ik ben hier zeer tevreden. Het enige minpuntje is dat ik geen kinderen heb 
en mijn familie moet van ver komen voor een bezoekje.

Vraag & antwoord
Interview met Cecile Van Hecke

💬



13

CIJFER

Cijfer van de maand

70
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VRIJWILLIGERS

Christine Gaudesaboos
Christine Gaudesaboos komt om de twee 
weken op zaterdag en zondag helpen met 
het avondmaal op Hofland. 
De zondagnamiddagen kun je haar ook in 
de cafetaria vinden, waar ze de bewoners 
en hun familie helpt bedienen. 

Welkom nieuwe vrijwilligers! ♥
Saskia Devriendt
Saskia Devriendt komt regelmatig helpen 
op de Reningebroek, op de afdeling waar 
haar grootmoeder woont. Daar helpt 
ze met tal van activiteiten zoals wafels 
bakken, ontbijt… 

Eddy Hoorelbeke
Eddy Hoorelbeke komt op dinsdag 
ondersteuning geven op Braamakker, 
onder andere tijdens het middagmaal, 
het koffiemoment en het avondmaal. 
Tussenin kan je hem ook vinden voor 
klusjes in de tuin. Op woensdag helpt hij 
steevast met het avondmaal. 

Tania Detrez
Ook Tania Detrez komt om de twee weken 
op zaterdag en zondag een handje helpen 
met het avondmaal op Hofland.
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♥

VRIJWILLIGERS

Ronald De vuyst 
Roland De vuyst ontvangt en bedient 
op dinsdagnamiddagen de bewoners en 
familieleden in de cafetaria. 

Bruno Bouaert
Bruno Bouaert komt op donderdag- en 
vrijdagochtend ondersteunen tijdens 
het ontbijt op Blommenbos en op 
maandagnamiddag kun je hem vinden in 
de cafetaria. 

Pieter Neirinck
Pieter Neirinck rijdt sinds kort met de 
liftbus. Hij brengt de bezoekers van het 
CDV veilig terug thuis op donderdagavond.  

Marijke Huysman
Marijke Huysman komt op zaterdagen 
hulp bieden op Reningebroek, de afdeling 
waar haar vader verblijft. Ze helpt er 
onder andere tijdens het ontbijt, het 
middagmaal en het koffiemoment. 
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VRIJWILLIGERS

Week van de vrijwilliger ♥
Op 5 december is het internationale dag van de vrijwilliger!

Elk jaar staat op deze dag de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich 
overal ter wereld belangeloos inzetten.

Vrijwilligers dragen op heel veel verschillende domeinen bij. Het zijn actieve en 
enthouasiaste burgers die vaak onmisbaar zijn geworden!

Ook in Zilvervogel Reninge hebben we onmisbare vrijwilligers en we kunnen niet genoeg 
benadrukken hoe dankbaar we jullie zijn!

Voor die voortdurende inzet, het eeuwige geduld en de kracht om altijd door te gaan, 
willen we jullie danken. Elke dag, maar in het bijzonder ook vandaag. Jullie maken van de 
wereld een schonere plek!

Nogmaals dikke merci vanwege het volledige team van Zilvervogel Reninge! 
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♥

VRIJWILLIGERS
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WELKOM

Kennismaking met de nieuwe kok Pieter

Hallo, Ik ben Pieter Bauters.

Ik werk sinds 24 oktober bij Zilvervogel als Chefkok en 
teamcoach van de keuken.

 
Ik woon sinds twee jaar met mijn gezin in Diksmuide en 

ben trotse papa van twee dochters en een zoon.
 

Van kinds af aan al was ik gebeten van alles wat zich 
afspeelt in de keuken en wat met eten te maken heeft. Op 
mijn 14 jaar was mijn studiekeuze dan ook snel gemaakt: 

de hotelschool.
 

Na mijn studies heb ik in verschillende restaurants gewerkt 
en ik ben 13 jaar zelfstandig restaurantuitbater geweest. 

Aansluitend ben ik gaan werken in Colruyt waar ik 
doorgroeide tot een leidinggevende functie.

 
Bij Zilvervogel kan ik nu mijn keukenliefde combineren met 
het aansturen van een ploeg, wat mij overtuigde om deze 

carriereswitch te doen.
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VILLA ZILVERVOGEL

ROLAND CLOET
We moesten afscheid nemen van Roland 
Cloet. Roland kwam op vrijdag naar ons 
CDV. We zijn blij dat we hem hebben 
mogen kennen. Hij was een aangename 
man. We wensen heel veel sterkte aan 
zijn echtgenote en familie. 

We nemen afscheid van... ✞
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VILLA ZILVERVOGEL

Weetjes van de maand
Op 11 januari vieren we Nieuwjaar in het CDV. Alle bezoekers van het CDV en hun 
familieleden zijn welkom. Hopelijk tot dan!?

Happy 
New Year

Beste bezoekers en familieleden,
 

we nodigen u en uw familieleden van harte 
uit op het Nieuwjaarsfeest

 van het CDV Villa Zilvervogel.
We bieden u een kopje koffie met een heerlijk

dessertbord aan in een gezellige sfeer.
 

Woensdag 11 januari 2023
 om 14u30 in de cafetaria.

 €8 per volwassene, €5 per kind.
(Gratis voor de bewoners)

 
 Inschrijven vóór 23/12/2022 via 057/409096 of

 J.Devloo@zilvervogel.be 
Overschrijven op rek.nr.  BE31 4714 3511 8155

Telkens met de vermelding van de naam van de
bewoner, de woonvorm en het aantal personen.  

 
Tot binnenkort!

Team CDV Villa Zilvervogel



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

1
VM:
Soep 

NM:
Breiclub

2
VM:
Soep

NM:
Sjoulebak

5
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit+ 
bakactiviteit: 
Speculaaskoekjes

6
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteit

7
VM:
Soep 

NM:
Kaart- en  
Rummiclub / 
spel naar keuze

8
VM:
Soep

NM:
Kerstversiering 
knutselen

9
VM:
Soep

NM:
Bingo /  
kerstboom  
uitzetten

12
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteit

13
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit
+ winterquiz

14
VM:
Soep 

NM:
Taalspel

15
VM:
Soep

NM:
Kerstkaarten 
maken / Lukken-
deeg maken

16
VM:
Soep

NM:
Spel naar keuze
Lukken bakken

19
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit/
Breiclub

20
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit / 
Kaart- en  
Rummiclub

21
VM: 
Soep  
+ frietjes maken

NM:
Apéro voor de 
feestdagen

22
VM: 
Soep
Kerstmaaltijd

NM:
Kerstoptreden 
Cafetaria  
(met gitaar)

23
VM:
Soep
Kerstviering

NM:
Bakactiviteit

26
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit

27
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit

28
VM:
Soep 

NM:
Bingo

29
VM:
Soep

NM:
Activiteit rond 
oudjaar

30
VM:
Soep

NM:
Apéro oudjaar

21

VILLA ZILVERVOGEL

Activiteiten november 2022 🂡
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📷TERUGBLIK ACTIVITEITEN NOVEMBER

VILLA ZILVERVOGEL
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SPELLETJES

🎲



ZILVERVOGEL RENINGE

Dorpplaats 14, 8647 Reninge 
T 057 40 90 90 | info.reninge@zilvervogel.be

reninge.zilvervogel.be

Bezoek onze website voor meer  
informatie op reninge.zilvervogel.be. 

Zilvervogel Reninge


