De Zilverbode
Februari - Maart 2022

VOORWOORD
Geachte lezer,
beste bewoner,
bezoeker van Villa Zilvervogel,
familie, collega, vrijwilliger…
Met enige vertraging kunnen we de nieuwste editie van Zilverbode aanbieden, en dit in
een nieuw kleedje. Door de uitbraak van Covid bij bewoners en collega’s hebben we de
editie februari en maart gebundeld in één editie. Zoals de vorige keer aangegeven zal u
merken dat de Zilverbode nu meer beeld met tekst combineert en de klemtoon legt op
nieuws. We willen met foto’s vooral de sfeer weergeven van de vele mooie momenten
die bewoners, collega’s, vrijwilligers… samen beleven.
Er zijn hierbij in verhouding minder foto’s van individuele bewoners terug te vinden
dan vroeger. Daar bewoners in de gebruikersraden aangeven dat ze de vele foto’s wel
smaken, zullen we dit op een andere manier realiseren. Zo zal iedereen binnenkort van
de vele foto’s kunnen genieten op ons tv-kanaal, zichzelf herkennen en nagenieten van
het fotomoment. Vanaf maart zullen de foto’s te bekijken zijn in de namiddag op het
tv-kanaal. Welke specifieke dagen dit zullen zijn, dat wordt nog gecommuniceerd.
In deze Zilverbode leggen we bovendien niet enkel de nadruk om activiteiten die men
als groep heeft beleefd maar willen we ook wijzen op warme individuele momenten die
collega’s met bewoners hebben beleefd.
Ik wens u alvast veel leesplezier met De Zilverbode van februari-maart 2022!
Jorgen
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BEWONERSINFO

We nemen afscheid van...

✞

WILLY MAEYAERT

Op 13 januari namen we afscheid van
Willy. Willy werd 98 jaar en verbleef op
de Braamakker sinds 15/01/2021.

JACQUELINE MUYLLE

Op 21 januari namen we afscheid van
Jacqueline. Ze werd 83 jaar en verbleef
op het Hofland met haar partner
François sinds september 2021.

WALTER TEMPELAERE

Op 27 januari namen we afscheid van
Walter. Hij werd 74 jaar en verbleef op de
Landgraaf sinds 2010.

JEANNE LEMAHIEU

Op 30 januari namen we afscheid
van Jeanne. Jeanne verbleef op de
Elzenakker sinds 2015 en werd 93 jaar.

GERARD DEWAELE

Op 9 februari namen we afscheid van
Gerard. Hij werd 97 jaar en verbleef op
Het Hofland sinds 2019.
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BEWONERSINFO

✞

CYRIEL NOTERDAEME

Op 11 februari namen we afscheid van
Cyriel. Hij verbleef op de Reningebroek
sinds januari 2020 en werd 91 jaar.

CECILE DESCHOEMAEKER

Op 11 februari namen we afscheid van
Cecile. Cecile werd 86 jaar en verbleef op
de Reningebroek sinds 2018.

•••

We verwelkomen...
ROGER BARBARY

👋

Op 10 januari mochten we Roger
verwelkomen op Het Hofland. Roger is
afkomstig van Woumen.

ODETTE VANDENBUSSCHE
Op 20 januari mochten we Odette
verwelkomen op De Reningebroek.
Odette is afkomstig van Alveringem.
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BEWONERSINFO

ANDREA VIERSTRAETE

👋

Andrea mochten we op 17 januari
verwelkomen op De Landgraaf. Andrea is
afkomstig van Torhout.

ESTHER DELVA

Esther mochten we op 4 februari op
De Elzenakker verwelkomen. Esther is
afkomstig van Lo-Reninge.

STEPHAAN CALLENS

Stephaan mochten we op De Elzenakker
verwelkomen op 7 februari. Stephaan is
afkomstig van Ieper.

PAULA INGELBRECHT

Op 8 februari kwam Paula wonen op De
Reningebroek. Paula is afkomstig van
Ichtegem.

HERMAN SENESAEL

Op 20 januari mochten we Herman
verwelkomen op Het Blommenbos.
Herman is afkomstig van Beernem.
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BEWONERSINFO

🎂

Verjaardagen
MEDEWERKERS

BEWONERS

3 februari

Marlies Deman

3 februari

Jean-Luc Dennekin | 67 j

6 februari

Wulleman Delphine

6 februari

Isabelle Pillaert | 84 j

10 februari

Kelly Leys

10 februari

Richard Maeckelberg | 95 j

11 februari

Hilde Devooght

15 februari

Albert Devos | 71 j

12 februari

Sophie Bertels

16 februari

Agnes Talpe | 93 j

15 februari

Els Vaneechoutte

17 februari

Michel Morlion | 89 j

17 februari

Kimberly Dickmeis

24 februari

Louis Delhaute | 74 j

22 februari Régine Gesquiere

26 februari

Dirk Debuysere | 76 j

27 februari

3 maart

Marnix Van Hoecke | 58 j

28 februari Davina Crombez

13 maart

Maria Devos | 87 j

1 maart

Carine Vandenberghe

13 maart

Melvin Searston | 78 j

2 maart

Romina Ghesquiere

15 maart

Linda Pieters | 62 j

3 maart

Nathalie Hardy

15 maart

Roger Carton | 95 j

6 maart

Silvie Vanhoutteghem

15 maarti

Elza Dekien | 95 j

10 maart

Clara Neyrinck

23 maart

Godfried Vanquathem | 77 j

16 maart

Myriam Feys

25 maart

Marie-Therese Desmyttere | 91 j

16 maart

Rutger Woutters

27 maart

Stephaan Callens | 72 j

29 maart

Stijn Vaneygen

28 maart

Sonia Tielemans | 77 j

30 maart

Lucienne Werquin | 96 j
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Ria Vanbeveren

ACTIVITEITEN

Onze traditionele activiteiten
in het voorjaar

🎭

MARIA LICHTMIS

Zoals ieder jaar houden we de traditie van Maria Lichtmis in ere. Naast een eredienst
met EH Christophe wordt dit gevierd met lekkere pannenkoeken. Wist je trouwens dat
de vorm en kleur van de pannenkoeken worden gezien als een verwijzing naar de zon
en dus naar het licht (en dat licht is Christus) en dat dit altijd exact 40 dagen valt na 25
december?

•••
CARNAVAL

Zonder versiering geen carnaval. Samen gaan we aan de slag om onze leefruimtes
ludiek in te richten.
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ACTIVITEITEN
VALENTIJN
Op 14/02 kleurde Zilvervogel helemaal rood dankzij de prachtige versieringen die onze
bewoners maakten.

Individuele momenten
Om van Zilvervogel Reninge een echte thuis te maken is er naast de groepsactiviteiten
ook plaats voor individuele momenten met bewoners. Een leuk gesprek, een huisdier
knuffelen, een spel spelen, samen knutselen, ramen poetsen of extra aandacht voor
nagelverzorging.
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ACTIVITEITEN

📷

TERUGBLIK DE RENINGEBROEK

In Reningebroek genieten we van een lekker drankje, is het nu aperitief, een lekker
biertje of een ouderwetse “dreupel” met lukken.

•••
TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS

Gezellig samen het groot ganzenbord
spelen, met superpion Els

We spelen het ‘raak-Vera-spel’
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ACTIVITEITEN
TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

📷

NIEUWJAARSFEEST
Foto 1: Nieuwjaarsfeest waar iedereen zijn
mignonnette Côte d’or cadeau ontvangen heeft,
hoort er natuurlijk ook het voorlezen van een
nieuwjaarsbrief bij. Tijdens het luisteren genieten
de medebewoners ook van de zelfgebakken
lukken & een druppel bij de koffie mocht ook
zeker niet ontbreken bij het nieuwjaarsfeest.

Foto 2: Bij het inzetten van het nieuwe jaar
mag de breiclub zeker niet ontbreken.

Foto 3: Na de intensieve feestdagen is het zeker
ook eens leuk om te genieten van een gezellige –
rustige spelnamiddag met de vertrouwde kaarten,
een bingo spelen.

Foto 4: De wekelijkse routines mogen niet
vergeten worden in het nieuwe jaar van 2022, de
traditionele kaartingsnamiddag op Braamakker.
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ACTIVITEITEN
TERUGBLIK HOFLAND
VOGELS SPOTTEN

📷

Het Hofland heeft een weids zicht op onze Reningse broeken wat als
vogelrichtlijngebied behoort tot de IJzervallei. Duizenden vogels komen er jaarlijks
samen. De gelegenheid om ze te spotten.

•••
PAPRIKASOEP MAKEN
Omdat huishoudelijke taken zoals koken en bakken heel herkenbaar zijn voor bewoners
met dementie, konden de bewoners van het Hofland samen kokerellen en lekkere
paprikasoep bereiden. Tijdens de kookactiviteit werden herinneringen van vroeger over
het huishouden terug opgehaald, wat tot leuke gesprekken leidde.
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ACTIVITEITEN

✎

GEDICHTENDAG
De rollator
O rollator als ik jou niet had
Dan kon ik niet meer alleen op pad
O rollator als ik jou niet bezat
Dan zat ik voortdurend op mijn gat
O rollator wat fijn dat je bestaat
Je bent mijn steun en toeverlaat
Je gaat overal met mij naartoe
En ben ik onderweg een beetje moe
Dan zet ik mij even op jouw plankje neer
En na een poosje rusten gaat het wel weer
Met zware tassen sjouwen is nu voorbij
Die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij
Je overheerst het beeld op pleinen en straten
En onderweg even rustend met iemand praten
Wel even de rem vastgetrokken
Anders komen er zeker brokken
Even eruit, dan hoef je niemand tot last te zijn
Dat gevoel van zelfstandigheid is erg fijn
En je hoeft je er echt niet voor te schamen
Iedere gebruiker kan dat beamen
De uitvinder van de rollator, ons aller vriend
Heeft de hoogste onderscheiding verdiend
Als je dus niet meer alleen kunt gaan en staan
Schaf dan maar snel een rollator aan

12

ACTIVITEITEN
WEEK VAN VRIJWILLIGER 2022: 27 FEBRUARI TOT 6 MAART 2022
Week van de vrijwilliger, het moment
bij uitstek om de vrijwilligers in de
schijnwerpers te plaatsen. Het was
alweer geen gemakkelijke periode door
de coronacrisis, ook niet voor onze
vrijwilligers. Toch blijven ze onbaatzuchtig het beste van zichzelf geven.
We kunnen niet genoeg zeggen hoe
dankbaar we onze vrijwilligers zijn
voor al hun hulp en inzet. Aan alle
vrijwilligers, mantelzorgers en diegene
die er zijn voor onze bewoners en
bezoekers, een welgemeende dankjewel,
we bewonderen jullie veerkracht, jullie
onvoorwaardelijke inzet en jullie kracht
om door te gaan!

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Dankjewel in naam van alle collega’s, bewoners en bezoekers van Zilvervogel Reninge!

VLAAMS
STEUNPUNT
VRIJWILLIGERSWERK
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INFRASTRUCTUUR

Stand van zaken bouwwerken

🏢

DE LANDGRAAF & HET BLOMMENBOS

De bewoners van De Landgraaf en Het Blommenbos verblijven intussen 2 maanden in
hun nieuwe stek en blijken zich daar goed te jeunen. We zijn nog blijven werken aan
de doorgang tussen de gebouwen, de montage van een douche en er zijn bijkomende
pictogrammen gehangen voor de brandveiligheid.

OPROEP

We zoeken nog naar een originele
naam voor de ontmoetingsruimte in De
Landgraaf Het Blommenbos. Heb je een
idee? Bezorg deze aan Evelien van de
sociale dienst of mail het voorstel naar
e.fertein@zilvervogel.be

DE OUDBOUW

De hoogbouw is intussen bijna volledig
leeggemaakt. In de loop van het voorjaar
zal de afbraak starten. De voorbereiding is
bezig.
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VILLA ZILVERVOGEL

Weetjes van de maand

❓

Op het nieuwjaarsfeest kregen alle gebruikers een nieuwjaarsgeschenkje. Ook de
gasten die niet aanwezig waren, kregen een doosje Mignonnettes Chocolade.
Op zaterdag 19 maart bestaat CDV Villa Zilvervogel 9 jaar en dat vieren we!

Vrijdag 18 maart houden we een streekbierennamiddag. Op voorhand zal je kunnen
kiezen uit een streekbiertje of een glaasje wijn. We klinken op nog vele jaren!
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VILLA ZILVERVOGEL

We nemen afscheid van...
WALTER CARETTE

✞

Op 15 januari 2022 namen we afscheid
van Walter Carette. Hij werd 83 jaar.
Walter kwam sinds september 2014 elke
weekdag naar het centrum voor CDV Villa
Zilvervogel. Walter, je zal gemist worden
in ons midden.

We verwelkomen...
GEORGETTE

👋

Georgette komt sinds februari naar het
dagcentrum en is woonachtig te Merkem.
Ze komt de maandag, woensdag en
vrijdag. Welkom Georgette!

🎂

Jarige bezoekers
ANTOON VERRAES

Op maandag 14 februari, wordt Antoon
Verraes 77 jaar!

ROGER CATTEEUW

Op maandag 21 februari verjaart Roger
Catteeuw, hij wordt er 81!
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VILLA ZILVERVOGEL

JEROME LEURIDAN

🎂

Ook Jerome Leuridan viert op 28 februari
zijn 80ste verjaardag, Proficiat!

MARCEL

Op vrijdag 18 maart viert Marcel zijn
84ste verjaardag! Gelukkige verjaardag!

Jarige vrijwilligers & medewerkers
GRATIEN

Gratien verjaart op dinsdag 22 februari,
Proficiat Gratien.

NATHALIE

Op donderdag 3 maart verjaart onze
kinesiste Nathalie, proficiat met jouw
verjaardag!
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VILLA ZILVERVOGEL

Terugblik
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📷

VILLA ZILVERVOGEL

🂡

Activiteiten maart
MAANDAG

DINSDAG
1
VM:
Soep Apéro Carnaval Pudding maken
NM: Bewegingsactiviteiten

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

2
VM:
Soep

3
VM:
Soep

4
VM:
Soep

NM:
Kaarten

NM:
Praatnamiddag
a.d.h.v. vragenmix

NM:
Uno of taalspel

7
VM:
Soep

8
VM:
Soep

9
VM:
Soep

10
VM:
Soep

11
VM:
Soep

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Bewegingsactiviteiten –
Verwennamiddag vrouwen

NM:
Crea Lente +
kaarten

NM:
Vier op een rij

NM:
Volksspelen

14
VM:
Soep

17
VM:
Soep

18
VM:
Soep

NM:

15
16
VM:
VM:
Soep +
Soep
spaghetti maken
NM:
NM:
Hoger-Lager
Bewegingsactiviteiten /
Crea Lente

NM:
Woorden raden

NM:
9 jaar CDV:
Streekbierennamiddag

21
VM:
Soep

22
VM:
Soep

23
VM:
Soep maken

24
VM:
Soep

25
VM:
Soep

NM:
NM:
BewegingsBewegingsactiviteiten
activiteiten &
pannekoekenbak

NM:
Lentequiz

NM:
Cijferblokspel

NM:
Waar of niet
waar?

28
VM:
Soep

29
VM:
Soep

30
VM:
Soep

31
VM:
Soep

1
VM:
Soep

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Muziekactiviteit

NM:
Bingo

NM:
Aprilviszoektocht

Bewegingsactiviteiten
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VILLA ZILVERVOGEL

Activiteiten in de kijker
Op 27 januari vierden we gedichtendag.
Gedichtendag is sinds 2000 een
jaarlijks poëziefeest in Nederland en
Vlaanderen, op de laatste donderdag
van januari. Sinds 2013 is de
Gedichtendag de eerste dag van de
Poëzieweek.
In het dagcentrum hebben we
onderstaande uitdrukking gekozen die
past bij onze visie. We luisteren naar
onze bezoekers en proberen het zoveel
mogelijk naar hun zin te maken en hen
vooral te laten genieten van hun dag
bij ons!
Met collagetechnieken wilden we deze
mooie uitdrukking er laten uitspringen
om het tot zijn recht te laten komen.
Iedereen helpt mee om met stukjes
van tijdschriften het bord te beplakken.

“JE KUNT
ALLEEN TIJD
VERSPILLEN ALS JE
VERGEET ERVAN TE
GENIETEN”

Hierboven zie je Maria, Gerarda en Simonne met veel enthousiasme het kunstwerk
creëren. Het resultaat kan je links bovenaan bewonderen.
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VILLA ZILVERVOGEL

Valentijnsdag in de kijker

❤

Op maandag 14 februari
werd Valentijn gevierd in het
dagcentrum. Naar aanleiding van
deze dag werd er al creatief aan
de slag gegaan met deksels en
servetten. Benieuwd naar het
resultaat? Dat zie je op volgende
foto’s, maar het zit hem in de
details.

Ook werden er gebakken met
liefde en dat was er duidelijk aan
te zien!

Kortom werd CDV Villa Zilvervogel
die dag omgetoverd in Resto
Romantiek. Er werd ook een lekker
aperitief gedronken en hapjes
gesmuld. Dit werd vervolgd met
een lekkere menu. Zoals men al
eens durft zeggen, de liefde gaat
door de maag. Deze keer was dit
ook niet anders!

Iedereen ging met een liefdevolle
blik en een leuke dag achter
de rug, terug naar huis. Deze
themadag was voor iedereen
geslaagd
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ZORGZAME BUURT

🍴

Zorgzame buurt
Reninge-Noordschote

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.

Dorpsrestaurant
Dorpsrestaurant
in
Vleteren
en Lo-Reninge
Dorpsrestaurant
in Lo-Reninge

wzc Zilvervogel presenteert:

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

SOEP MET BABBELTJES
AGENDA VOORJAAR 2022
MAART
Maandag 14/3: 10u-12u
Maandelijks soepmoment voor alle
Dorpplaats Reninge

inwoners van Lo-Reninge op
verschillende locaties
in Reninge.
APRIL
Woensdag 27/4: 10u-12u

3
Kijk snel op deLostraat
ommezijde
om te weten waar we neerstrijken!
MEI
Dinsdag 24/5: 19u30-21u
Locatie nog te bepalen
JUNI
Zondag 19/6: 10u-12u
Markt Noordschote

in Vleteren en Lo-Reninge

Voor wie
Alle 65-plussers zijn welkom, alsook mensen met beperking en langdurig zieken.
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.
Waar en wanneer
•
In de Sceure te Oostvleteren, Veurnestraat 4
We verwelkomen jullie graag tussen 11.30 u. en 14 u.
elke derde dinsdag van de maand.
•
In de Sceure te Oostvleteren, Veurnestraat 4
•
In de cafetaria van WZC Zilvervogel Reninge,
elke derde dinsdag van de maand.
OPGELET: tijdelijke ingang via Lostraat 3K
•
In de cafetaria van WZC Zilvervogel Reninge,
elke tweede en vierde dinsdag van de maand.
OPGELET: tijdelijke ingang via Lostraat 3K
Prijs
elke tweede en vierde dinsdag van de maand.
Je betaalt ter plaatse 9 euro per maaltijd. Daarvoor krijg je soep,
een hoofdgerecht, een dessert, koffie en water of tafelbier bij het eten.
Prijs
Je betaalt ter plaatse 8,5 euro per maaltijd. Daarvoor krijg je soep,
Inschrijven
een hoofdgerecht, een dessert, koffie en water of tafelbier bij het eten.
Wil je ook komen eten? Schrijf je dan in, uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het
dorpsrestaurant. Dit via:
Inschrijven
Vanessa Soulliaert – 0473 52 23 92 – dorpsrestaurant@telenet.be
Wil je ook komen eten? Schrijf je dan in, uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het
Leen Maenhout (Vleteren) – 057 40 93 26
dorpsrestaurant. Dit via:
WZC Zilvervogel Reninge – 057 40 90 90
Vanessa Soulliaert – 0473 52 23 92 – dorpsrestaurant@telenet.be
Leen Maenhout (Vleteren) 057 40 93 26
Vervoer
Kaatje Gelein (Lo-Reninge) 057 40 90 93
Contacteer Nestor Plus: 0473 33 34 33
Samen zoeken we een oplossing!
Wat Vervoer
Het dorpsrestaurant
‘Hof ten
Ijzer’0473
opent33
1 keer
per maand de deuren.
Contacteer Nestor
Plus:
34 33
JeWelkom
kanSamen
er terecht
voor dorpsrestaurant
een
maaltijd énvan
eenVleteren
gezellig samenzijn.
zoeken
we lekkere
een oplossing!
in
het
en Lo-Reninge.

2022

Enkele keren per jaar organiseren we ook een leuke activiteit
of komt
een spreker
een interessant thema toelichten.
DATA
2022
LO-RENINGE
DATA
2022
VLETEREN
Welkom
in het
dorpsrestaurant
van
Vleteren
en
Lo-Reninge.
Ook deJe
zorgcoach
is er aanwezig.
Je kan bij
haar terecht
al je zorgvragen.
kan er terecht
voor een lekkere
maaltijd
én eenmet
gezellig
samenzijn.

• 11 & 25 januari

• 18 januari

Enkele
per
jaar organiseren we ook een leuke activiteit
of
komt een spreker
DATA
LO-RENINGE
VLETEREN
• Je
8keren
&kan
22
•gezellig
15 februari
erfebruari
terecht voor een lekkere maaltijd én eenDATA
samenzijn.
een interessant thema toelichten.
• 21
september
• 14
8keren
&september
22per
maart
15 of
maart
Enkele
jaar organiseren we ook een leuke activiteit
komt een spreker
Vleteren
dit maandelijks door in dorpshuis
Sceure’.
• 19‘de
oktober
• 28
september
12 In
&
26 april gaat
april
een interessant thema toelichten.
In
opent WZC Zilvervogel Reninge 2x per
maand
de deuren.
• 16
november
• Lo-Reninge
12
oktober
10 &
mei
17
mei
In 24
Vleteren
gaat dit maandelijks door in dorpshuis
‘de
Sceure’.
weet loop je een oude bekende tegen
hetdecember
lijf!
•In26
oktober
• 21
14
&
28 Wie
juniopent
juni
Lo-Reninge
WZC Zilvervogel Reninge 2x per maand
de deuren.

•
•
•
•

9
13november
& 27 september
• 20
Wie weet loop je een oude bekende tegen
hetseptember
lijf!
23
november
11 &
25 oktober
• 18 oktober
14
8 &december
22 november
• 15 november
28
december
13 &
27 december
• 20 december

Met steun van de Koning Boudewijnstichting
en volgende partners:
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V.U.: Zilvervogel Reninge, Dorpplaats 14, 8647 Reninge
V.U.: Zilvervogel Reninge, Dorpplaats 14, 8647 Reninge

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

SPELLETJES

🎲
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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

