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VOORWOORD

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

Bij het verschijnen van deze editie van de Zilverbode 
is de lente intussen definitief ingezet. Dit is te merken 
aan de bedrijvigheid in onze buurt.  Landbouwers zijn 
massaal begonnen met het voorbereiden van hun 
akkers voor het zaaien of planten van hun gewassen. 
We konden intussen ook genieten van enkele zeer 
zonnige dagen waarbij bewoners & bezoekers van 
de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om buiten 
te gaan wandelen. Een tip die ik kan meegeven 
is de aprilvissenzoektocht die collega’s van Villa 
Zilvervogel hebben uitgestippeld n.a.v. 1 april. De 
ideale  gelegenheid om in de paasvakantie samen 
met kinderen en kleinkinderen te genieten van de 
buitenlucht!

Intussen hebben we in februari en maart jammer 
genoeg ook te kampen gehad met een groot aantal 
Covid-besmettingen. Het was een intense periode 
voor bewoners, familie en medewerkers.  Ik wil 
mijn bijzondere dank uitdrukken voor de collega’s 
en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze 
bewoners maar ook voor familie en bezoekers die 
zijn gekomen om de bewoner een hart onder de 
riem te steken.  Bezoek blijft belangrijk, ook als er 
besmettingen zijn. 

Dat er binnenshuis veel te beleven valt, zal u in deze 
Zilverbode kunnen ontdekken. Tijdens de laatste weken 
hebben we een variatie van activiteiten, groot en klein, 
georganiseerd waarvan velen konden genieten. 

Intussen kan ik u meegeven dat we samen met stad 
Lo-Reninge en heel wat partners ons project Zorgzaam 
Lo-Reninge aan het uitwerken zijn, voortbouwend op 
de huidige initiatieven: Soep met Babbeltje en ons 
dorpsrestaurant. Met Zilvervogel Reninge leven we 
immers in nauwe verbondenheid met onze buurt. Ik 
wens u veel leesplezier 
 
Jorgen
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We nemen afscheid van...

ESTHER DELVA
Op 5 maart namen we afscheid van 
Esther Delva. Esther verbleef op de 
Braamakker sinds november 2021 en 
werd 99 jaar. 

MARIE-THERESE FONTEYNE
Op 14 maart namen we afscheid van 
Marie-Therese Fonteyne. Marie-Therese 
verbleef op het Hofland sinds 2017 en 
werd 91 jaar.

ROGER BARBARY 
Roger Barbary verliet ons op 22 maart. 
Hij verbleef op het Hofland sinds  januari  
en werd 91 jaar.

BEWONERSINFO

✞

ROGER PACCO
Na 2 dagen moesten we helaas al 
afscheid nemen van Roger.
Hij verbleef met zijn echtgenote op de 
Braamakker en werd 84 jaar.
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BEWONERSINFO

GEORGES GURDEBEKE & 
JENNY HOLLEVOET
Georges Gurdebeke en Jenny Hollevoet 
verblijven samen op De Landgraaf en zijn 
afkomstig van Diksmuide.

YVES VANDAMME
Op 29 maart kwam Yves Vandamme ons 
vervoegen op het Blommenbos. Yves is 
afkomstig van Beernem. 

👋

CECILE VAN HECKE
Op 2 maart mochten we Cecile Van 
Hecke verwelkomen op de Landgraaf. 
Cecile is afkomstig van Diksmuide.

We verwelkomen...

GERMAINE DEWULF 
Op 1 maart mochten we Germaine Dewulf 
verwelkomen op de Reningebroek. 
Germaine is afkomstig van Lo-Reninge. 
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BEWONERSINFO

🎂Verjaardagen

MEDEWERKERS

7 april Sabine Creus

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

22 april Tamara Droogmans

23 april Tessa Beauprez

24 april Lindsay Van Eeckhoutte

25 april Lies Deschrevel

26 april Eveline Hauspie

26 april Christine Goethals

28 april Melissa Bevernage

28 april Martine Dekervel

29 april Tomas Vandamme

BEWONERS

3 april Patrick Vanhee | 68 j

4 april Denise Vanhaute | 96 j

8 april Felecien Van Belle | 85 j

24 april Simone Vanbecelaere | 90 j

25 april Sietje Goossens | 93 j

28 april Simonne Bots | 90 j

29 april Robert Aernoudt | 94 j

30 april Marc Hardy | 78 j
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ACTIVITEITEN

Onze traditionele activiteiten 
 
VETTE DINSDAG 
Op vette dinsdag konden de bewoners smullen van heerlijke oliebollen.  
Net zo lekker als op de kermis en het heeft hen gesmaakt!

🎭
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ACTIVITEITEN

COMPLIMENTENDAG 
Kan jij de boodschappen ontcijferen

🎭
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ACTIVITEITEN

🎭VROUWENDAG

Onze vrouwelijke bewoners werden nog wat extra in de watten gelegd 😉 
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📷

ACTIVITEITEN

TERUGBLIK RENINGEBROEK

Het weer wordt beter, dus de 
wandelingen worden weer opgestart om 
te genieten van de buitenlucht en de 
prachtige natuur.

We hebben het geluk om een stagiaire 
bij ons te hebben die leuke activiteiten 
organiseert voor onze bewoners zoals 
Bingo.

Het ruikt er altijd heerlijk op de 
Reningebroek. De geur van zelfgebakken 
cake, tiramisu en wafels is overheerlijk!

Soep maken, onze wekelijkse activiteit.

We maken de leefruimte lente klaar en 
verpotten en zaaien plantjes.
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Door alle corona-toestanden werden op 
het verjaardagsfeest voor niet alleen de 
jarigen van februari gevierd, maar ook de 
jarige bewoners van januari. 

Met de kroon op het hoofd, een lekker 
stuk taart, de schoolkinderen die als 
echte carnavalisten passeerden en een 
carnavalsquiz was de namiddag goed 
gevuld.

Creatieve workshop: Eens per maand 
wordt de creativiteit van de bewoners 
aangepord. Deze keer hebben we acryl 
pouring gedaan. De bewoners waren 
verrast van hun eigen resultaten. Hun 
werken zijn op de afdeling te bewonderen.

Gezelschapsspelen en genieten van de zon

Verwenmomentjes: massages, 
gezelschapsspelen, wandelen en verse 
frietjes maken.

TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS 📷

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

Niets gezelliger dan samen liedjes van 
vroeger zingen.

Ook wij deden mee aan de actie tegen 
pesten en plaatsten 4 stippen op onze 
hand.

Wat was maart een zonnige maand! Het 
was heerlijk vertoeven in de zon.

Een aperitief kan er altijd in, maar vooral 
het samen zijn is goud waard!

📷
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Medewerkers geven het beste van hunzelf 
in de moeilijke Covid-tijden.

TERUGBLIK HOFLAND 📷
Week van de smaak: Alle soorten 
smaken overlopen met de bewoners 
en uitgehangen, er werden activiteiten 
georganiseerd zoals een smaakquiz.

Terugblik: werpspel, tiramisu maken, contactkoor, carnaval en streekbierennamiddag, 
gymnastiek, levensloopspel, crea lente en paasbloemen decoreren.

ACTIVITEITEN
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VILLA ZILVERVOGEL

HENDRIK REYNAERT
Hendrik Reynaert is woonachtig te 
Merkem en komt elke dag.

MARCEL DEVREKER
Een beetje later mochten we ook Marcel 
verwelkomen. Marcel Devreker woont 
in Poperinge en komt de maandag- 
woensdag en vrijdag. 

SIMONNE VANDAMME
Ook Simonne Vandamme komt onze 
groep vergezellen op vrijdag. Simonne is 
afkomstig van Merkem.

We verwelkomen... 👋
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VILLA ZILVERVOGEL

SIMONNE D’HULSTER
We beginnen met Simonne, Simonne 
verjaart op zaterdag 9 april en viert dan 
haar 90ste verjaardag! Proficiat met 
jouw nieuwe voordeur!  

MARIA LOUWAEGE
Op maandag 11 april volgt Maria 
Louwaege met haar 84ste verjaardag, 
gelukkige verjaardag Maria!

GEORGETTE LERMYTE
Wat later in de maand vieren we nog 
de verjaardag van Georgette. Georgette 
wordt op woensdag 20 april 88 jaar, van 
harte proficiat!

GERARDA LUYSSENS
De feestelijke maand wordt afgesloten 
met Gerarda haar verjaardag. Gerarda 
viert haar 79ste verjaardag op zondag 
24 april. We wensen jou een gelukkige 
verjaardag!

Jarige bezoekers

In april zijn er 4 van onze vrouwelijke bezoekers jarig!

🎂
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Weetjes van de maand ❓
CDV GESLOTEN
Maandag 18 april vieren we 
paasmaandag. Op deze feestdag is het 
dagcentrum gesloten. Dinsdag 19 april 
zijn we terug open. 

MANTELZORGCAFÉ
Op 26 april gaat de 2de namiddag van 
het mantelzorgcafé door. Deze keer gidst 
Veerle Robert jullie door het aanbod 
van financiële tegemoetkomingen voor 
mensen met zorg.

GEBRUIKERSRAAD
Op donderdag 28 april is er terug 
gebruikersraad. Bij een lekker kopje koffie 
evalueren we de dagelijkse werking 
van het dagcentrum. Jullie kunnen hier 
suggesties, opmerkingen,… aanbrengen 
over alle aspecten (bv. maaltijden, 
activiteiten, vervoer, personeel, ….). 

Noot: wij staan altijd klaar om te 
luisteren voor jullie meningen, 
opmerkingen, suggesties en klachten. 
Op alle dagen, dus niet enkel tijdens de 
gebruikersraad. 

WANDELEN
Nu het wat zonniger en warmer wordt, 
kijken we terug uit om te gaan wandelen. 
We kunnen dit echter niet een maand op 
voorhand plannen, daarom staat dit ook 
niet in de activiteitenkalender.
Indien we gaan wandelen, worden jullie 
minstens een week op voorhand op de 
hoogte gebracht.

Lieve groet, Melissa.

VILLA ZILVERVOGEL
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

28
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteiten

29
VM:
Soep

NM:  
Bewegings-  
activiteiten

30
VM:
Soep

NM:
Crea Pasen

31
VM:
Soep + Appel- 
cakes bakken

NM:
Bingo -  
Crea Pasen

1
VM:
Soep

NM:
Aprilvissen- 
zoektocht

4
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

5
VM:
Soep

NM: 
Bewegings- 
activiteiten

6
VM:
Soep

NM:
Taalspel

7
VM:
Soep + fruit- 
salade maken

NM:
Rummicub

8
VM:
Soep

NM:
Kaarten

11
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteiten 

12
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

13
VM:
Soep

NM:
Kaarten

14
VM:
Soep

NM:
Muziekactiviteit

15
VM:
Soep

NM:
Peetjesbak

18

PAASMAANDAG
CDV GESLOTEN

19
VM:
Soep +  
Paasviering

NM:
Bewegings- 
activiteiten

20
VM: 
Soep maken

NM:
Paasdessert- 
buffet

21
VM:
Soep

NM:
Cijferblokspel- 
Modeshow

22
VM:
Soep

NM:
Vier op één rij

25
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

26
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

27
VM:
Soep

NM:
Volksspelen

28
VM:
Soep

NM:
Gebruikersraad

29
VM:
Soep

NM:
Memory

Activiteiten april 🂡
VILLA ZILVERVOGEL
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Activiteiten in de kijker: carnaval

In de laatste week van februari en de 
eerste week van maart werd er overal 
carnaval gevierd, dus ook bij ons! 

We waren druk in de weer met het 
maken van carnaval maskers, hiernaast 
zie je Simonne en Irène, onze 2 
vakvrouwen, bezig met het schilderen 
van de maskers. Het resultaat 
kan je hier bewonderen! Wat een 
kleurenpalet, wat een feest!

Om helemaal in de sfeer te komen 
van Carnaval werd er gekeken naar 
een carnavalstoet van Aalst op groot 
scherm en werd er een apéritief 
gedronken. Ambiance verzekerd!

🎭
VILLA ZILVERVOGEL
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ZORGZAME BUURT

Welkom in het dorpsrestaurant van Vleteren en Lo-Reninge.

Je kan er terecht voor een lekkere maaltijd én een gezellig samenzijn. 

Enkele keren per jaar organiseren we ook een leuke activiteit of komt een spreker 

een interessant thema toelichten.

In Vleteren gaat dit maandelijks door in dorpshuis ‘de Sceure’.

In Lo-Reninge opent WZC Zilvervogel Reninge 2x per maand de deuren.

Wie weet loop je een oude bekende tegen het lijf! 

Dorpsrestaurant
in Vleteren en Lo-Reninge

Dorpsrestaurant 
in Lo-Reninge

Wat
Het dorpsrestaurant ‘Hof ten Ijzer’ opent 1 keer per maand de deuren.
Je kan er terecht voor een lekkere maaltijd én een gezellig samenzijn.
Enkele keren per jaar organiseren we ook een leuke activiteit
of komt een spreker een interessant thema toelichten. 
Ook de zorgcoach is er aanwezig. Je kan bij haar terecht met al je zorgvragen.

Welkom in het dorpsrestaurant van Vleteren en Lo-Reninge.

Je kan er terecht voor een lekkere maaltijd én een gezellig samenzijn. 

Enkele keren per jaar organiseren we ook een leuke activiteit of komt een spreker 

een interessant thema toelichten.

In Vleteren gaat dit maandelijks door in dorpshuis ‘de Sceure’.

In Lo-Reninge opent WZC Zilvervogel Reninge 2x per maand de deuren.

Wie weet loop je een oude bekende tegen het lijf! 

Dorpsrestaurant
in Vleteren en Lo-Reninge

2022

🍴
Zilvervogel Reninge maakt werk van een zorgzame buurt in Reninge en Noordschote. 
Hiervoor hebben we subsidies toegekend gekregen van de Vlaamse overheid. Samen 
met Stad Lo-Reninge en andere partners blijven we inzetten op ontmoetingsmomenten 
zoals Soep met Babbeltjes en het Dorpsrestaurant. 

In de toekomst willen we ankerpersonen installeren die helpen zorgen voor verbinding 
tussen buurtbewoners en verbinding naar de zorgverleners die aan huis komen. Het is 
uiteindelijk de bedoeling actief kwetsbare inwoners op te sporen. 

SOEP MET BABBELTJES

Maandelijks soepmoment voor alle
inwoners van Lo-Reninge op 

verschillende locaties in Reninge. 
 

Kijk snel op de ommezijde 
om te weten waar we neerstrijken!

 

wzc Zilvervogel presenteert:

Kom mee uit je kot voor gratis soep en een
gezellige babbel met je buren!

Zorgzame buurt 
Reninge-Noordschote

Voor wie 
Alle 65-plussers zijn welkom, alsook mensen met beperking en langdurig zieken.

Waar en wanneer 
We verwelkomen jullie graag tussen 11.30 u. en 14 u.
• In de Sceure te Oostvleteren, Veurnestraat 4  

elke derde dinsdag van de maand.
• In de cafetaria van WZC Zilvervogel Reninge,  

OPGELET: tijdelijke ingang via Lostraat 3K  
elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

Prijs 
Je betaalt ter plaatse 9 euro per maaltijd. Daarvoor krijg je soep, 
een hoofdgerecht, een dessert, koffie en water of tafelbier bij het eten. 

Inschrijven 
Wil je ook komen eten? Schrijf je dan in, uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het 
dorpsrestaurant. Dit via:
Vanessa Soulliaert – 0473 52 23 92 – dorpsrestaurant@telenet.be 
Leen Maenhout (Vleteren) – 057 40 93 26 
WZC Zilvervogel Reninge – 057 40 90 90

Vervoer 
Contacteer Nestor Plus: 0473 33 34 33  
Samen zoeken we een oplossing!

DATA 2022 LO-RENINGE  
• 11 & 25 januari
• 8 & 22 februari
• 8 & 22 maart
• 12 & 26 april
• 10 & 24 mei
• 14 & 28 juni
• 13 & 27 september
• 11 & 25 oktober
• 8 & 22 november
• 13 & 27 december 

DATA 2022 VLETEREN
• 18 januari
• 15 februari
• 15 maart
• 19 april
• 17 mei
• 21 juni
• 20 september
• 18 oktober
• 15 november
• 20 december

V.U.: Zilvervogel Reninge, Dorpplaats 14, 8647 Reninge

Voor wie 
Alle 65-plussers zijn welkom, alsook mensen met beperking en langdurig zieken.

Waar en wanneer 
We verwelkomen jullie graag tussen 11.30 u. en 14 u.
• In de Sceure te Oostvleteren, Veurnestraat 4

elke derde dinsdag van de maand.
• In de cafetaria van WZC Zilvervogel Reninge,

OPGELET: tijdelijke ingang via Lostraat 3K
elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

Prijs 
Je betaalt ter plaatse 8,5 euro per maaltijd. Daarvoor krijg je soep, 
een hoofdgerecht, een dessert, koffie en water of tafelbier bij het eten. 

Inschrijven 
Wil je ook komen eten? Schrijf je dan in, uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het 
dorpsrestaurant. Dit via:
Vanessa Soulliaert – 0473 52 23 92 – dorpsrestaurant@telenet.be
Leen Maenhout (Vleteren) 057 40 93 26
Kaatje Gelein (Lo-Reninge) 057 40 90 93

Vervoer 
Contacteer Nestor Plus: 0473 33 34 33 
Samen zoeken we een oplossing!

DATA LO-RENINGE
• 14 september
• 28 september
• 12 oktober
• 26 oktober
• 9 november
• 23 november
• 14 december
• 28 december

DATA VLETEREN
• 21 september
• 19 oktober
• 16 november
• 21 december

V.U.: Zilvervogel Reninge, Dorpplaats 14, 8647 Reninge

SOEP MET BABBELTJES

AGENDA VOORJAAR 2022

 
MAART

Maandag 14/3: 10u-12u
Dorpplaats Reninge

 
APRIL

Woensdag 27/4: 10u-12u
Lostraat 3

 
MEI

Dinsdag 24/5: 19u30-21u
Locatie nog te bepalen

 
JUNI

 Zondag 19/6: 10u-12u
Markt Noordschote

 
Met steun van de Koning Boudewijnstichting 

en volgende partners:

V.U.: Zilvervogel Reninge, Dorpplaats 14, 8647 Reninge



19

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


