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VOORWOORD

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

Ik kan met de deur in huis vallen: de komende weken en maanden 
valt er heel wat te vieren. Op zondag 19 maart bestaat ons 
centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel, tot voor enkele jaren 
Villa van Rin, exact 10 jaar. We kunnen terugblikken op 10 jaar 
ontelbare mooie momenten die onze gebruikers samen met onze 
collega’s en vrijwilligers hebben doorgebracht. Vanzelfsprekend 
zullen we er in deze Zilverbode ruime mate aandacht aan geven. 
Vanaf vrijdag 17 maart starten we een feestweek waar iedere dag 
iets bijzonders te doen is. 

Het zal elkeen die langs de Dorpplaats passeert of een bezoek 
brengt aan de cafetaria zijn opgevallen dat er sinds enkele weken 
nogal wat beweging is aan de voorzijde van het woonzorgcentrum, 
een voorbode van wat er nog op ons afkomt… Een maand na 
het officiële jubileum van Villa Zilvervogel kunnen we immers 
eindelijk onze officiële feestelijke opening organiseren. We hebben 
vastgeklopt op vrijdag 21 april (professioneel netwerk) en zaterdag 
22 april (iedereen). Ook het Centrum voor dagverzorging zal in 
navolging van het 10-jarig bestaan dan kunnen bezocht worden. 
Alle info zal via het tv-infokanaal kunnen gelezen worden. We 
brengen alvast een voorproefje.

Op vrijdag 26 mei organiseren we dan een heuse dag van de buur. 
Zilvervogel Reninge engageert zich immers met het lokaal bestuur 
en verschillende partners om bij te dragen aan een zorgzame 
buurt. 

Het slagen van deze feestelijkheden kan enkel door de inzet van 
tientallen mensen, collega’s & vrijwilligers. Van deze laatste groep 
is er eind februari de week van de vrijwilliger doorgegaan. Dit 
hebben we niet ongemerkt laten passeren en ook in deze editie 
van Zilverbode krijgt dit de terechte extra aandacht. 

Veel leesplezier!

Jorgen
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We nemen afscheid van...

GEORGES VANDENDRIESSCHE
Op 5 januari namen we afscheid van 
Georges Vandendriessche. Hij verbleef op De 
Reningebroek en werd 94 jaar.

BRAEM MAURITS
Op 7 januari moesten we afscheid nemen van 
Braem Maurits. Hij verbleef bij ons op Het 
Hofland en was 95 jaar.

BEWONERSINFO

✞

JEANNINE LESSCHAEVE
Op 18 februari namen we afscheid van Jeannine 
Lesschaeve. Zij verbleef op De Landgraaf/Het 
Blommenbos en werd 83 jaar.

STEPHAAN CALLENS 
Op 18 februari overleed Stephaan Callens.  
Hij verbleef op De Elzenakker en was 72 jaar.

FRANÇOIS VANDERLINDEN
We namen op 28 februari afscheid van François 
Vanderlinden. François verbleef op het Hofland 
en werd 89 jaar.
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BEWONERSINFO

JOHANNA DECEUNINCK 
Op 2 januari mochten we Johanna Deceuninck 
verwelkomen op De Reningebroek. Johanna is 
afkomstig uit Torhout.

👋We verwelkomen...

WILLY HUYGHE
Eveneens op 2 januari kwam Willy Huyghe 
ons vervoegen op Het Blommenbos. Willy is 
afkomstig uit Lo.

ROGER CATTEEUW
Roger Catteeuw kwam op 13 januari bij ons 
terecht op Het Hofland. Roger is afkomstig uit 
Oost-Vleteren

ALCIE DEKNUDT
Alice Deknudt kwam op 12 januari bij ons 
aankloppen op de Reningebroek. Alice is 
afkomstig van Reninge.



5

BEWONERSINFO

Verjaardagen januari-februari

Medewerkers
1 maart Carine Vandenberghe

2 maart Romina Ghesquiere

3 maart Nathalie Hardy

6 maart Silvie Vanhoutteghem

8 maart Lieselot D'Hooghe

10 maart Clara Neyrinck

16 maart Myriam Feys

16 maart Rutger Woutters

21 maart Sharon Vandevyvere

7 april Marie-Claire Tylleman

7 april Mieke Pauwelyn

9 april Claudine Monkerhey

11 april Jade Van Stappen

14 april Patrick Roose

17 april Sofie Waeles

23 april Tessa Beauprez

25 april Lies Deschrevel

26 april Eveline Hauspie

26 april Christine Goethals

28 april Melissa Bevernage

🎂
Bewoners

4 maart Gabriel Vandewalle

13 maart Maria Devos

13 maart Melvyn Searston

15 maart Elza Dekien

25 maart Maria Desmyttere

28 maart Sonia Thielemans

30 maart Lucienne Werquin

4 april Renée Martroye

4 april Dionysia Vanhaute

8 april Christiane Bauters

24 april Gerarda Luyssen

24 april Simone Vanbecelaere

25 april Anastasie Goossens

28 april Simonne Bots
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ACTIVITEITEN

📷TERUGBLIK RENINGEBROEK 

MARIA LICHTMIS 
Op deze hoogdag kan een lekkere 
zelfgemaakte pannenkoek zeker niet 
ontbreken. Wat hebben ze gesmaakt!

CARNAVAL 
Op een dag zoals vandaag kunnen de 
bewoners genieten van een mooie stoet 
kinderen in feestelijke kledij. Één voor één 
toonde de kinderen hun meeste gekke 
bekken en kostuums aan de bewoners. 

VALENTIJN 
Tijdens de dag van de liefde werden de 
bewoners van Reningebroek getrakteerd 
op een heerlijke maaltijd! De namiddag 
gingen we al zingend in met verschillende 
liefdesliedjes, leve de liefde! 

BAKKEN 
Elke donderdag wordt er weer iets lekker 
op tafel getoverd door Elza en Christiane. 
Van een lekker flan tot een zachte 
speculoosmousse. Smullen maar! 
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

📷TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

VALENTIJN
Op Valentijn stond alles in het teken van 
de liefde. Zo werden de bewoners van 
Elzenakker-Braamakker verwend met een 
heerlijk menu en kon men in de namiddag 
genieten van een zangnamiddag in de 
cafetaria. 

NIEUWJAARSFEEST 
Om het nieuwe jaar af te trappen, 
werden de families uitgenodigd om 
een dessertbordje met koffie te komen 
eten op onze afdeling. Wat was het een 
gezellige bedoening! 

OPTREDEN GEERT 
Ter ere van een bewoonster haar 
verjaardag kwam Geert zingen op onze 
afdeling. Ambiance gegarandeerd! 

CARNAVAL
Zot doen doet geen zeer! Op carnaval 
zette we onze feesthoedjes op en 
trokken we gekke bekken! We konden 
ook genieten van de carnavalstoet van de 
lagere school. 
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📷

ACTIVITEITEN

VALENTIJN 
Omdat we warmte en liefde willen 
uitstralen op het Hofland , hebben we voor 
de gelegenheid ‘de paspop’ in een rood 
kleedje gestoken. Hiermee vestigen we de 
aandacht op Valentijn. 

KASTAARS 
De bewoners van het Hofland konden 
genieten van de aflevering van de 
uitreiking van de Kastaars. Dit werd hier 
ook feestelijk gevierd met een glaasje en 
een hapje. 

CERA-PROJECT 
Op 19 januari knipten we het lint door 
om het fotoproject van de Cera op 
het Hofland officieel in te huldigen. 
Alle bewoners konden genieten van 
een aperitiefmoment met bijhorende 
lekkernijen. 

DOMINO 
De bewoners op het Hofland worden 
uitgedaagd tijdens spelactiviteiten zoals 
domino. Het is er altijd heel gezellig!

TERUGBLIK HOFLAND
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TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS 📷

ACTIVITEITEN

GEBRUIKERSRAAD
Bij WZC Zilvervogel vinden we het van 
groot belang dat onze bewoners zich 
thuis voelen en volop zich kunnen jeunen. 
Daarom organiseren we maandelijks een 
gebruikersraad. waarbij we samen met 
onze bewoners bespreken hoe we ons nog 
meer kunnen 'jeunen. 

CARNAVAL 
Wat een feest was het op Landgraaf/
Blommenbos tijdens het carnaval! De 
festiviteiten waren in volle gang met een 
overvloed aan leuke activiteiten. Van een 
fotostand tot een heuse verkiezing van 
prinses en prins carnaval, er was voor 
ieder wat wils.

DRIEKONINGEN 
Onlangs hielden we onze jaarlijkse 
driekoningentaartviering, waarbij de 
spanning in de lucht hing. Wie zou er dit 
jaar de kroon dragen? Na een heerlijke 
smulpartij was het eindelijk tijd om de 
uitverkorene bekend te maken en tot 
grote vreugde van iedereen bleek Hendrik 
de gelukkige winnaar! 

GEDICHTENDAG
We hebben de dichter in onszelf 
losgelaten en ons steentje bijgedragen 
aan gedichtendag. Op de bijgevoegde foto 
zie je Patrick, die zijn creatieve ideeën 
heeft losgelaten op papier en daarmee 
een prachtig gedicht heeft helpen creëren. 
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ACTIVITEITEN

Activiteiten van iedere afzonderlijke woonvorm worden vermeld op ons tv-infokanaal  
of onze website: https://reninge.zilvervogel.be/Nieuws-en-activiteiten



2 & 20 MAART
Breiclub om 14u. Dit vindt plaats op de 
afdeling De Elzenakker. 
Iedereen is welkom!

6 & 24 MAART
Kaart en rummiclub om 14u in de 
cafetaria.

8 MAART
Internationale vrouwendag: 
verwennamiddag op alle afdelingen.

21 MAART
Werelddownsyndroomdag

23 MAART
Optreden van zanger Geert Samaey in de 
cafetaria om 14u45.

27 MAART TOT 31 MAART
Week van de Smaak.

27 MAART
Contactkoor op Het Hofland (voor 
bewoners met dementie) van 15u tot 16u.

29 MAART
Soep met babbeltjes (bij de gebouwen 
van de technische dienst in Reninge) 
van 10u tot 12u.

31 MAART
Eucharistieviering palmzondag: 
o 10u30 in de cafetaria voor  

De Reningebroek/ De Landgraaf/ 
Het Blommenbos/CDV

o 15u: in de zithoek op Elzenakker voor 
de bewoners van De Elzenakker/ 
De Braamakker/Het Hofland

Wat valt er te beleven in Zilvervogel Reninge?

J i j  d r a a g t  t o c h  o o k  o p  2 1 / 0 3  
t w e e  v e r s c h i l l e n d e  k o u s e n ?  

Wereld downsyndroom dag
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ACTIVITEITEN

3 & 20 APRIL
Breiclub om 14u Dit gaat door op de 
afdeling De Elzenakker. Iedereen is er 
welkom.

5 APRIL
Paaseierenraap.
Info volgt op ons tv-kanaal!

7 APRIL
Goede vrijdag: ”de kruisweg van Jezus”. 

11 APRIL
We vieren Pasen. Er wordt een 
dessertbuffet voorzien.  
(afdeling: CDV/De Landgraaf-Het 
Blommenbos/Reningebroek/ Hofland)

12 APRIL
Optreden: "Line dance” in de cafetaria om 
14u45.

13 APRIL
We vieren Pasen. Er wordt een 
dessertbuffet voorzien (woonvorm De 
Elzenakker/De Braamakker).

24 APRIL TOT 28 APRIL
Week van de Valpreventie.

24 APRIL
Schoenenverkoop Lato: in de cafetaria 
vanaf 14u.

24 APRIL
contactkoor op Het Hofland (voor 
bewoners met dementie) van 15u- tot 16u.

25 APRIL
kaart en rummiclub om 14u in de 
cafetaria.

25 APRIL 
Soep met babbeltjes bij Het Havenhuis 
tussen 10u en 12u.
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INTERVIEW

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

Ik heb 2 dochters en 1 kleinzoon Giovani.
Ik werkte eerst als secretaresse voor een burgemeester. Maar na een tijdje vond ik het 
saai en zocht ik ander werk. Door een collega werd ik erotische danseres, een hoogtepunt 
in mijn leven. Ik ging dansen in bars en bij mensen thuis, steeds op zelfgekozen muziek.
Ik heb dat 10 jaar gedaan, van mijn 35 tot mijn 45 jaar.

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

Mooie muziek en verre reizen zoals naar de Dominicaanse republiek, Thailand of Mexico.
Ik ging op reis naar warme landen om te rusten en te genieten van de zon 
Ik hou niet zo van kunst, maar ik lees nog graag de krant. 

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

Daar heb ik niet veel interesse voor. Ze doen ons te veel betalen en ze zouden wel wat 
redelijker mogen zijn.

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

Probeer zo veel mogelijk te genieten in het leven. Het is ook leuk om wijze raad die je zelf 
hebt opgedaan te kunnen doorgeven aan medebewoners. Zelf ben ik zeer positief en ik 
probeer steeds het hoofd koel te houden.

Vraag & antwoord
Interview met Mevrouw Linda Pieters, bewoonster De Landgraaf – Het Blommenbos

💬
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Cijfer van de maand

Dit is het aantal vrijwilligers waar we kunnen op rekenen in Zilvervogel Reninge!  
Zij dragen op talloze manieren bij om onze bewoner en zijn omgeving te laten jeunen. 
Een greep uit de mogelijke ondersteuning:

• Helpen breien met de bewoners
• Een praatje maken met de bewoners
• Bezorgen en ophalen van boeken
• Ophalen en terugbrengen van gebruikers van Villa Zilvervogel met het busje
• Ondersteuning bij spelletjes Rummikub
• Frietjes helpen bakken
• Meehelpen met het ontbijt/middagmaal/avondmaal
• Voorlezen
• Instaan voor de bediening in de cafetaria
• Een wandeling maken met de bewoners of begeleiding bij een uitstapje
• Hulp in het dorpsrestaurant of bij onze 'Soep met Babbeltjes'
• …

41

CIJFER
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BUURTZORG

♥

Tussen Reninge en Noordschote valt er die dag heel wat te beleven. Zo vindt het 
schoolfeest van VBS De Ladder uitzonderlijk plaats nabij woonzorgcentrum Zilvervogel 
Reninge. Street art artieste Sonja Mazereel zorgt die dag samen met een pak 
vrijwilligers letterlijk voor kleur in de straat. 

Het zal een dag worden waar IEDEREEN welkom is met allerlei animatie voor jong en 
oud waar beleving centraal staat. Naast de optredens van de kinderen zal er ook een 
optreden van ons eigen contactkoor plaatsvinden. 

Veel volk, dat is wat er nodig zal zijn om het project van Sonja Mazereel te doen 
slagen. Zij zal op de baan tussen Reninge en Noordschote verschillende tekeningen 
aanbrengen. Allemaal figuren in het teken van zorgzaamheid. Het is de bedoeling dat 
de inwoners die schilderen, maar daarvoor zijn dus heel veel helpende handen nodig.

We denken ook aan de minder mobiele mensen, want we voorzien een pendelbusje 
en sommige kunsteilanden zullen verhoogd worden zodat ook mensen in een rolstoel 
kunnen genieten van deze dag. Komen jullie ook? 

Zorgzaam Lo-Reninge organiseert op 
vrijdag 26 mei ‘Dag van de Buur’.
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VILLA ZILVERVOGEL

MARCEL FEYS
Marcel Feys wordt op zaterdag 18 maart 
85 jaar. Gelukkige verjaardag! 

Verjaardagen 🎂

DENISE ROMMENS
Op dezelfde dag viert ook Denise Rommens 
haar verjaardag, ze wordt 83 jaar!  
Proficiat Denise! 
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MARIA LOUWAEGE
Maria Louwaege verjaart een paar dagen 
later, zij viert haar verjaardag op dinsdag 
11 april! Dan wordt Maria 85 jaar. We 
wensen haar een gelukkige verjaardag!

GEORGETTE LERMYTE 
Op donderdag 20 april wordt Georgette 
Lermyte 89 jaar. Van harte proficiat! 

🎂

VILLA ZILVERVOGEL

SIMONNE D’HULSTER
Simonne D’Hulster verjaart op zondag 9 
april, ze wordt er 91! Proficiat Simonne! 

NATHALIE
Op vrijdag 3 maart verjaart onze kinesiste 
Nathalie, proficiat met jouw verjaardag!

In april zijn er 3 van onze vrouwelijke bezoekers jarig! 

•••
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VILLA ZILVERVOGEL

♥NIEUWS: FEESTELIJKE OPENING 
Zilvervogel Reninge
De werken aan de Dorpplaats zijn volop aan de gang om op tijd te klaar te zijn voor 
onze feestelijke opening Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april.

Op vrijdagavond 21 april wordt het professioneel netwerk uitgenodigd, op zaterdag 
22 april is iedereen welkom van 14u tot 17u! Via geleide wandelingen krijgt iedere 
bezoeker de kans om kennis te maken met het wonen, leven en werken in Zilvervogel 
Reninge waaronder het Centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel én om een blik 
te werpen achter de schermen zoals onze grootkeuken of de wasserij, Tegelijkertijd 
kan je gezellig iets komen eten of drinken in onze cafetaria. 



18

Wist je dat? ❓
Op zondag 19 maart zal het 10 jaar geleden zijn dat CDV Villa Zilvervogel de deuren 
opende, toen nog dagcentrum ‘Villa van Rin’. Hieronder zie je een paar foto’s van de 
beginjaren van ons dagcentrum, waaronder een bezoekster die ook al 10 jaar naar ons 
dagcentrum komt. ‘Waar is den tijd …’

In de beginjaren kwamen de bezoekers uit de nabije omgeving. Waar we aanvankelijk 
gestart waren met 2 bezoekers, bleek de groep al gauw snel uit te breiden. Met de 
nieuwbouw kon de groep groter worden en hebben we soms dagen van meer dan 15 
bezoekers.

Dankzij de bereidheid van onze chauffeurs, vrijwilligers vanaf het eerste uur, is het 
mogelijk om de bezoekers dagelijks op te halen en te begeleiden. Dit maakt dat meer 
bezoekers gebruik kunnen maken van de hulpverlening en zinvolle dagbesteding. 
Dagelijks wordt gezocht naar leuke, ontspannende activiteiten op maat en op vraag van 
de bezoekers, regelmatig voor een speciale aangelegenheid zoals Gedichtendag, Crea 
complimentendag of carnaval.

VILLA ZILVERVOGEL

Ons centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel bestaat 10 jaar! 
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Wist je dat? ❓
Er wordt veel aandacht gegeven aan het groepsgebeuren zoals met Nathalie van kiné 
of door het spelen van bijv. Rummicub maar ook voor individuele momenten wordt er 
ruimte voorzien.

VILLA ZILVERVOGEL

Door dagdagelijkse activiteiten aan te bieden proberen we zoveel mogelijk de 
zelfstandigheid van de bezoekers te stimuleren. We creëren een gezellige sfeer zodat 
iedereen zich thuis voelt en zich hier kan jeunen. Zoals altijd kunnen we rekenen op 
extra hulp van onze vrijwilligers, is het nu om bezoekers te gaan halen en terug te 
brengen of voor te lezen.

Ons 10-jarig bestaan zullen we feestelijk inzetten op vrijdag 17 maart met een receptie. 
In de week erna zullen er de hele week leuke activiteiten zijn om ons tinnen jubileum te 
vieren, je kan hiervoor een kijkje nemen op de activiteitenkalender. 
We kijken er allen naar uit!
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Vrijwilligersnieuws
NIEUWE VRIJWILLIGERS 

Danielle en Syvlia, we wensen jullie van harte welkom in ons team en willen jullie nu al 
bedanken voor jullie engagement!

VILLA ZILVERVOGEL

•••

♥

Danielle Bonné komt ondersteuning bieden 
bij verschillende soorten activiteiten. 

Sylvia Lottegier komt helpen met 
activiteiten zoals soep met babbeltjes, 
uitstappen, bakken,… 

VOLGEND VRIJWILLIGERSOVERLEG 

Ons volgend vrijwilligersoverleg staat gepland op donderdag 30 maart 2023 om 9u00.

Agendapunten zijn: 
• evaluatiemoment (vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties) rond het nieuw  
 systeem van planning activiteiten via de link 
• Luisteren naar noden en wensen vrijwilligers rond thema’s 
• Dag van de buur 
• Opendeurweekend Zilvervogel 
• Paaseierenraap 
• … 

Hebben jullie zelf ideetjes rond thema’s waar jullie bv. uitleg rond wensen of andere 
tips over wat we kunnen bespreken op de volgende vrijwilligersvergaderingen, geef dit 
zeker door aan Julie. Jullie inbreng is belangrijk. 
Hopelijk tot dan!
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VILLA ZILVERVOGEL

♥
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER: 25 FEBRUARI 2023 TOT 5 MAART 2023 

De Week van de vrijwilligers was het moment bij uitstek om de vrijwilligers in de schijn-
werpers te plaatsen. We willen hen namelijk van harte danken voor hun belangeloze inzet 
voor onze bewoners & gebruikers. 

Van hulp bij maaltijden tot het voorlezen in de mis, samen gezelschapsspellen spelen of 
breien met de bewoners, gebruikers van Villa Zilvervogel Reninge ophalen met de bus of 
de cafetaria bedienen. Dit alles draagt ertoe bij dat onze bewoners zich nog meer kunnen 
jeunen! Het is fijn als één groot team te kunnen samenwerken. Dankjewel in naam van 
alle collega’s, bewoners en bezoekers van Zilvervogel Reninge! 

Vrijwilligersnieuws
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Vrijwilligersnieuws

VILLA ZILVERVOGEL

♥
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VILLA ZILVERVOGEL

♥Kennismaking met vrijwilliger Bruno

Ik ben Bruno en woon sinds 2018 in Reninge.

Ik ben gehuwd met Annick en heb 2 zonen, Michel en Simon.
Ondertussen ben ik ook fiere opa of ‘padré’ zoals ze mij noemen, van mijn kleinzoon Neil.

Ik ga graag gaan fietsen of wandelen en kan daarbij enorm genieten van de natuur.

Een paar jaar geleden ben ik door gezondheidsproblemen moeten stoppen met mijn 
Zelfstandige activiteit, die ik samen met mijn vrouw en zoon deed. Om niet in een isolement 

terecht te komen deed ik enkele jaren vrijwilligerswerk in de Vleugels in Klerken.

Zilvervogel ligt op wandelafstand van mijn woning en daarom leek het mij ideaal om eens 
contact optie nemen om hier in Reninge vrijwilligerswerk te doen. Het warme onthaal en 
enthousiasme van Julie deden me direct besluiten om bij zilvervogel aan de slag te gaan.

Het respect en de waardering van de bewoners en medewerkers, het sociaal contact en 
het ‘mogen en kunnen’ meehelpen binnen de werking van zilvervogel  

zijn voor mij zeer waardevol.

Als vrijwilliger help ik 2 ochtenden bij het ontbijt in Blommenbos.
Op maandagnamiddag ben ik te vinden in de cafetaria.

Regelmatig help ik ook mee in het dorpsrestaurant en met ‘Soep met babbeltjes’.

Ik hoop nog lang hier vrijwilligerswerk te kunnen doen want dit geeft me een enorme 
voldoening en betrokkenheid bij zowel zilvervogel als in Reninge.
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteit

28
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteit

1
VM:
Soep

NM:
Oliebollenbak

2
VM:
Soep 

NM:
Oliebollenbak
Breiclub

3
VM:
Soep

NM:
Taalspel 

6
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit / Kaart- 
en Rummiclub

7
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteit

8
VM:
Soep  
+ frietjes maken

NM:
Verwennamiddag 
+ CREA

9
VM:
Soep

NM:
Vier op één rij

10
VM:
Soep

NM:
Cijferblokspel

13
VM:
Soep 

NM:
Bewegings- 
activiteit/
Breiclub

14
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit

15
VM:
Soep
+ frietjes maken 

NM:
Wafelbak
+ CREA

16
VM:
Soep

NM:
Peetjesbak

17
VM:
Soep

NM:
Receptie  
‘10 jaar CDV  
Villa Zilvervogel’

20
VM:
Soep

NM:
Volksspelen- 
namiddag

21
VM:
Soep
+ Aperitief 
10 jaar CDV

NM:
Wandelen bij 
mooi weer of 
welness bij 
slecht weer

22
VM: 
Soep 
+ frietjes maken

NM:
zangnamiddag 

23
VM: 
Soep

NM:
Fotonamiddag: 
thema 10 jaar 
CDV  
+ taart bakken 

24
VM:
Soep

NM:
Kaart- en  
Rummiclub

27
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit

28
VM:
Soep
Pudding maken

NM:
Bewegings- 
activiteit

29
VM:
Soep 
+ frietjes maken

NM:
Pannenkoekenbak
+ CREA

30
VM:
Soep

NM:
Smaakquiz

31
VM:
Soep
Viering Palm- 
zondag

NM:
Bingo

VILLA ZILVERVOGEL

Activiteiten maart 2023 🂡
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VILLA ZILVERVOGEL

Activiteiten april 2023 🂡
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

3
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteit

4
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteit

5
VM:
Soep
+ frietjes maken

NM:
Paaseierenraap

6
VM:
Soep 

NM:
Activiteit rond 
witte donderdag 
(Paternoster 
lezen)

7
VM:
Soep

NM:
Kruiswegviering

10

CDV GESLOTEN

11
VM:
Soep

NM: 
Paasdessert- 
buffet

12
VM:
Soep
+ frietjes maken 

NM:
Linedance

13
VM:
Soep

NM:
Lente-Paasquiz

14
VM:
Soep

NM:
Bingo

17
VM:
Soep 

NM:
Bewegings- 
activiteit/
Breiclub

18
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit

19
VM:
Soep
+ frietjes maken 

NM:
Sjoelbakken

20
VM:
Soep

NM:
Breiclub
Muzikaal pak  
of Zumba

21
VM:
Soep

NM:
Film  
+ Bakactiviteit

24
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit 
Schoenen- 
verkoop Lato

25
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteit
Kaart- en  
Rummiclub

26
VM: 
Soep
+ frietjes maken 

NM:
Groot Ganzen-
bord

27
VM: 
Soep

NM:
Valpreventie- 
quiz

28
VM:
Soep

NM:
Bingo

CDV gesloten
Maandag 10 april vieren we paasmaandag. Op deze feestdag is het dagcentrum 
gesloten. Dinsdag 11 april zijn we terug open.
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SFEERFOTO'S
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SPELLETJES

🎲Sudoku

9 8

3

3 8 7 5 6 9 2

5 4 7

7 1 8 9 2 3

6 1 8

9 6 3 8 5 1 4

9

4 2

SUCCES!
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