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We nemen afscheid van...

MARC HARDYT
Op 8 juni namen we afscheid van Marc Hardy. 
Marc verbleef op Het Hofland sinds mei 2020 en 
werd 78 jaar.

DIANA PLAISIR
Op 19 juni namen we afscheid van Diana Plaisir. 
Diana verbleef nog maar pas op Het Hofland en 
werd 74 jaar.

JEF VANDERFAEILLIE
Op 23 juni namen we afscheid van Jef 
Vanderfaeillie. Jef verbleef op de Landgraaf 
sinds november 2021 en werd 87 jaar.

BEWONERSINFOVOORWOORD

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

De zomer is in het land. Voor de schoolgaande kinderen en hun ouders valt de 
drukte van school en de (soms vele) hobby’s stil. Er start een periode waarin men 
uitstappen doet en reist, aan kampen of festivals deelneemt en waarin oudere 
tieners zich engageren voor een vakantiejob. Ook in Zilvervogel Reninge zal u kennis 
kunnen maken met jongeren die onze collega’s tijdens hun verlof vervangen. We 
kunnen ook dit jaar rekenen op enthousiaste jongeren die zich met hart en ziel 
zullen inzetten zodat iedereen zich kan blijven jeunen. 

Voor juli en augustus hebben we een extra dik nummer voorzien en introduceren 
we 2 nieuwe rubrieken: “cijfer van de maand” en een rubriek “vraag en antwoord”. 
Met de Zilverbode zijn we immers geïnteresseerd in het verhaal van mensen die 
hier wonen, leven én werken want van hun levenservaring, wijsheid kunnen we 
veel van opsteken. De spits wordt afgebeten met het getal 100 want we hebben 
binnenkort een honderdjarige bewoner! In de rubriek “vraag en antwoord” stellen 
we vier interessante vragen. Benieuwd naar de antwoorden, neem gerust een kijkje 
verderop de Zilverbode?

Voor de rest kan u in deze Zilverbode nagenieten van de mooie momenten die 
we samen op diverse manieren hebben beleefd, binnen en buiten, lezen hoe we 
hebben afscheid genomen van onze collega Martine die na meer dan 41 jaar zorg 
voor de bewoners officieel op pensioen is gegaan en wat er de komende periode te 
gebeuren valt. 

Om te eindigen nog een tip: vanaf volgende week vrijdag 8/7 gaat de kunst- en 
poëzieroute in Lo-Reninge terug officieel van start. Tijdens een wandeling langs 
deze routes kan u de stropoppen herkennen die we met bewoners en vrijwilligers 
van Zilvervogel Reninge samen met mensen uit de buurt hebben gecreëerd. 
U leest er meer over verderop ons magazine.

Ik wens u veel leesplezier!

Jorgen STAFKE HUYSMAN
Op 27 juni mochten we Stafke Huysman 
verwelkomen op de Reningebroek. Hij is 
afkomstig van Kuurne.

RENEÉ MASSIN 
Op 24 juni mochten we Reneé Massin verwel-
komen op Het Hofland. Reneé is afkomstig van 
Nieuwkerke. 

👋We verwelkomen...
•••



54

BEWONERSINFO BEWONERSINFO

🎂Verjaardagen

juli

3 juli Micheline Callens

4 juli Roger Titeca

4 juli Denise Geldof

10 juli Anna Sohier

10 juli Iolande Callewaert

13 juli Agnes Huyghe

13 juli Marie-Claire Ossieur

17 juli Irma Denduyver

24 juli Louis Castelein

24 juli Viviane Morael

26 juli Suzanna Ver Eecke

PROFICIAT

juli

15 juli Karien Engels

16 juli Heidi Delaplace

17 juli Bartel Verlinde

18 juli Nicole Ver Eenooghe

24 juli Sandrine Mittenaere

30 juli Marleen Mannens

30 juli Margot Vandeput

16 augustus Nadine Pattyn

20 augustus Yayo Maimouna

20 augustus Stéphanie Samson

21 augustus Sarah Gyselinck

21 augustus Jozefien Bruneel

22 augustus Jolien Fossaert

28 augustus Nadine Desodt

28 augustus Karine Waeles

30 augustus Turiet Plouvier

BEWONERS

augustus

1 augustus Urbain Vanhaverbeke

4 augustus Jeannette Bolle

5 augustus Leona Pinceel

7 augustus Christian Leire

8 augustus Christiane Demol

10 augustus Henriette Pieters

16 augustus Georges Gurdebeke

23 augustus Georges Vandendriessche

29 augustus Erna Phlypo

augustus (2)

6 augustus Nancy Rommens

7 augustus Julie Devloo

10 augustus Kylie Deketelaere

14 augustus Emily Crombez

15 augustus An Deschodt

augustus (1)

1 augustus Sandy Dequidt

3 augustus Régine Morlion

4 augustus Conny Dubois

4 augustus Charlotte Decae

4 augustus Sabine Monkerhey

5 augustus Melissa Dekindt

🎂
MEDEWERKERS
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TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS

ACTIVITEITEN

Wij bieden graag de kans aan onze bewoners om deel te blijven nemen aan het 
dorpsleven door er regelmatig op uit te trekken. De mannen op Landgraaf – Blommenbos 
gingen op cafébezoek in Noordschote voor een partijtje biljart. 

Op 16 juni kwam Johnny Clarysse ambiance brengen in onze cafetaria.  
Er werd heel wat meegezongen en meegedanst. 

TERUGBLIK OVERKOEPELENDE ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

TERUGBLIK RENINGEBROEK 

Ieper, een mooie stad en zo dichtbij. Een ideale uitstap om een leuke namiddag te 
beleven. Vooral Anna was blij om nog eens haar thuisstad te kunnen bezoeken. Een 
wandeling op de vestingen en daarna een terrasje in ’t Eilandje. 

De aanleg van onze petanquebanen was een goed idee want ze worden bij mooi 
weer gretig in gebruik genomen. Ook een dikke dankjewel aan vrijwilliger Lut om de 
bewoners een handje te helpen! 

📷📷

••• •••
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📷TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

Op Elzenakker/Braamakker kunnen de bewoners gebruik maken van ons panoramisch 
terras. Niets leuker dan een partijtje kaarten met een prachtig uitzicht over de broeken.

Zilvervogel kan rekenen op de trouwe vrijwilligers, wat zouden we doen zonder hen!
De bewoners kregen dankzij Annie en Henriette een heerlijke wellnessnamiddag. 

TERUGBLIK HOFLAND (1) 📷
We proberen altijd te zorgen voor een 
gezellige sfeer voor onze bewoners. 
Samen met hen maken we creatieve 
dingen die we nadien uithangen in 
de leefruimte(s). Tijdens de crea kan 
iedere bewoner zijn eigen gevoelens en 
emoties uiten. Meestal werken we rond 
een bepaald thema, momenteel is dit 
‘de zomer’. 

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN

••• De zomervakantie komt eraan en graag 
willen we onze afdeling in een zomers 
jasje steken. Om iedereen welkom 
te heten op ‘Hofland’ hebben onze 
bewoners zich met hart en ziel ingezet 
om een grote stroman te maken. Het 
was een gezellige sfeer in een wat 
grotere groep. De bewoners konden zich 
creatief uiten en vertelden ondertussen 
leuke anekdotes (het boerenleven…). 
Zoals te zien op de foto is de stroman 
nog niet helemaal afgewerkt. Ben je 
benieuwd hoe hij er nu uit ziet. Kom dan 
zeker een kijkje nemen aan de ingang 
van de afdeling ‘Hofland’. 

•••
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TERUGBLIK HOFLAND (2) 📷

Op 23 juni werd Martine Vandamme in de bloemetjes gezet om haar te bedanken 
voor haar jarenlange inzet als zorgkundige hier in huis. Martine begon in 1980 hier te 
werken en verzorgde elke bewoner met zoveel rust en geduld. Samen met de bewoners 
en medewerkers zongen we het liedje ‘oh Martine’ van Louis Neefs, maar met een 
aangepaste tekst. Daarna kon iedereen nog genieten van een kopje koffie en een 
heerlijk dessertbord. Martine, bedankt voor alles en geniet van je pensioen!

Wat valt er te beleven? 

 

Je kan je naam doorgeven door te mailen 
naar de diensten.

Dit kan ook voor andere momenten, 
mochten de geplande data niet lukken.

Hofland@zilvervogel.be
Reningebroek@zilvervogel.be
Braamenelzenakker@zilverbode.be
Landgraaf@zilvervogel.be
Blommenbos@zilvervogel.be

WANDELEN

Wij gaan bij goed weer wandelen. 
Vinden jullie het fijn om bewoners te 
begeleiden bij deze wandelingen?Er zijn 
wandelingen gepland op: 
 
o 7 juli
o 15 juli
o 26juli
o 16 augustus
o 24 augustus

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN

In juni gingen we terug op bezoek naar de Beleefboerderij ‘nabij de Zomerlinde’ in 
Alveringem. Daar konden de bewoners van het Hofland in interactie treden met 
verschillende boerderijdieren. Het in contact gaan met dieren heeft veel positieve 
effecten, het werkt kalmerend en maakt de bewoners met dementie alerter. Het brengt 
ook fijne herinneringen naar boven over hun eigen huisdieren. Iedere bewoner had een 
favoriet dier: ofwel kregen de koeien een heel verhaal te horen, ofwel werd het konijn 
enorm geknuffeld of kreeg de pony alle aandacht.

4 JULI
Op alle afdelingen receptie om 14u30. Kapster Celina biedt een glaasje aan voor haar 
huwelijk. Celina en haar echtgenoot komen langs.

5 JULI 
Franse namiddag in functie van Tour de France in de cafetaria voor alle bewoners om 14u30.

7 JULI
Breiclub op Elzenakker voor alle bewoners.

4 AUGUSTUS
breiclub op Elzenakker voor alle bewoners.

22 AUGUSTUS
In de namiddag optreden van Marino Punk in de cafetaria.

29 AUGUSTUS
Contactkoor in de cafetaria. 

•••
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Wist je dat?

Op 12/7 en 14/7 is kapster Celina in verlof.

❓

Op 21 juni 2022 hebben we in Zilvervogel 
al onze medewerkers in de bloemetjes 
gezet met “De dag van de medewerker”. 
Het is immers enkel dankzij de meer 
dan 300 medewerkers dat we met 
Zilvervogel in onze missie kunnen 
slagen. Ze werden bedankt met een 
originele attentie.

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

Ik heb veel gereisd van de noordpool tot de zuidpool, ook naar Afrika geweest en 5 
maal naar Kongo om te werken. Na de oorlog ben ik chefkok geweest in het leger. Ik 
heb 4 zonen en 1 dochter

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

Niet echt muziek, geen boeken gelezen
Mijn hobby was vroeger verzorger bij de koers en ben veel mee geweest op 
verplaatsing

Moest u de kans hebben om onze politieke leiders in het land te kunnen spreken. Wat 
zou u hen willen aanraden?
 
Ik trek dat mij niet aan, ze doen toch hun goesting

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

Profiteer van het leven. Ik ben vijftig jaar bakker geweest en moet mij nog een beetje 
aanpassen. Ik ben hier nog maar pas, ik ben tevreden doch nog niet met volle goesting. 
Doch ik laat alles op mij afkomen en zie wel.

WEETJES INTERVIEW

De start van de afbraak komt met rasse 
schreden dichterbij. Onlangs werd gas en 
water van de oude hoogbouw afgesloten. 
Halfweg juli wordt de oude brandcentrale 
verhuisd naar De Landgraaf en Het 
Blommenbos waarna ook de elektriciteit 
zal worden afgekoppeld. De eigenlijke 
afbraakwerken zijn voorzien na het 
bouwverlof (haflweg augustus). Dit 
betekent ook dat de containers die nu 
de verbindingsgang vormen met de 
hoogbouw zullen verdwijnen. 

Priester Christophe is in verlof van 
25/7/22 tem 14/8. In deze periode zijn er 
geen misvieringen.

Vraag & antwoord
Interview met Stafke Huysman, bewoner op de Reningebroek.

💬
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VILLA ZILVERVOGEL

HENDRIK REYNAERT
Op maandag 4 juli vieren we Hendrik 
Reynaert zijn verjaardag! Hij wordt er 75! 
Proficiat Hendrik! 

MARIA DEBRUYNE
Maria Debruyne verjaart in dezelfde 
week, maar dan op donderdag 7 juli. 
Maria viert haar 96ste verjaardag! Van 
harte gefeliciteerd!

Jarige bezoekers 🎂

CHRISTIANE HERBETÔT
In het weekend sluit Christiane Herbetôt 
de verjaardagsweek af. Zij verjaart op 
zaterdag 9 juli en viert dan haar 70ste 
verjaardag! Proficiat met joutw nieuwe 
voordeur, Christiane! 

INTERVIEW

CIJFER VAN DE MAAND

Op 17 juli wordt Irma Denduyver 100!!! We stelden haar eveneens enkele vragen.

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

Ik heb altijd eenvoudig geleefd. Niks bijzonders van ongevallen of ziektes meegemaakt
Veel gefeest met familie. 
Ik ben zeer trots op mijn 3 dochters ,6 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen die ik nog 
allemaal bij naam kan opnoemen.

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

Nu heb ik niet zoveel interesses meer. Vroeger hoorde ik graag meezingers.
Ik had geen tijd om boeken te lezen, alleen soms het dagblad. We moesten vooral veel 
sokken breien.

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

Ik trek mij dat niet veel meer aan. Ik kan mij geen zorgen meer maken over dingen 
waar ik niets kan aan doen. Voor het ogenblik interesseer ik mij vooral in mijn situatie 
waarin ik mij nu bevind.

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

Steeds levenslustig door het leven gaan en steeds dankbaar zijn. Pak het maar mee als 
je jong bent, als je ouder bent gaat het niet meer. Ik wil zoveel mogelijk positief blijven 
tegenover mijn familie, medebewoners en personeel.

100
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VILLA ZILVERVOGEL

Weetjes van de maand ❓

VILLA ZILVERVOGEL

TERUGGAVE MUTUALITEIT 
Elke bezoeker die naar het centrum voor dagverzorging komt (minimum 6u aanwezig) 
heeft recht op tegemoetkoming van de mutualiteit. Sommige bezoekers (vanaf bepaalde 
zorgnood) krijgen ook tegemoetkoming op het vervoer. Om teruggave te verkrijgen moet 
je uw maandelijkse factuur met kleefbriefje indienen bij uw mutualiteit. Voor meer info 
kun je steeds bij Julie terecht.

GEERT DEBAENE
Op zaterdag 13 augustus wordt Geert 
debaene 62 jaar. Dikke proficiat!

GRATIENNE DEMOEN
Een weekje later is het aan Gratienne 
Demoen, zij viert op zondag 21 augustus 
haar 67ste verjaardag. Proficiat 
Gratienne!

ALBERT DEBACKER
Albert Debacker sluit de 
verjaardagsmaand af, op maandag 29 
augustus wordt hij 89! Een dikke proficiat 
Albert! 

MARIA SPRIET
Ook Maria Spriet is jarig op 13 augustus. 
Zij mag 89 kaarsjes uitblazen! Van harte 
gefeliciteerd!

FEESTDAGEN = CDV GESLOTEN
Op donderdag 21 juli is het nationale feestdag. Op deze dag is het centrum voor 
dagverzorging gesloten. Vrijdag 22 juli zijn we wel open. Ook maandag 15 augustus is een 
feestdag, nl. O.L.V. Hemelvaart. Dan is het cdv gesloten. Op dinsdag zijn we weer open. 
Indien er iets moet geregeld worden van maaltijden thuis, geef dan een seintje aan Julie. 

🎂
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteiten

28
VM:
Soep

NM:  
Crea

29
VM:
Soep

NM:
Levensloopspel

30
VM:
Soep

NM:
Franse namiddag

1
VM:
Soep

NM:
Volksspelen

4
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

5
VM:
Soep

NM: 
Start Tour de 
France op groot 
scherm

6
VM:
Soep + zelf  
frietjes maken

NM:
Spel naar keuze

7
VM:
Soep

NM:
Bingo + Breiclub

8
VM:
Soep

NM:
Petanque of 
kegelspel binnen

11
VM:
Soep 

NM:
Bewegings-  
activiteiten

12
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

13
VM:
Soep 

NM:
Grote 
teerlingenworp

14
VM:
Soep

NM:
Vier op 1 rij

15
VM:
Soep

NM:
Cocktails +  
hapjes maken 

18
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

19
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

20
VM: 
BBQ

NM:
Cijferblokspel

21

CDV GESLOTEN

22
VM:
Soep

NM:
Quiz België

25
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

26
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten 

27
VM:
Soep

NM:
Memory

28
VM:
Soep

NM:
Muziekactiviteit

29
VM:
Soep

NM:
Groot  
Ganzenbord

Activiteiten juli 🂡UITSTAP
Op woensdag 24 augustus gaan we naar de grot in West-Vleteren. Iedereen is welkom.  
Je kan aan Melissa laten weten of je mee wenst te gaan. 

We doen ook een oproep naar begeleiders om mee te gaan. Verdere praktische 
informatie volgt nog. 

BBQ
In de maand juli en augustus is het volop zomer en daar hoort uiteraard een BBQ bij! In 
juli gaat de BBQ door op woensdag 20 juli. Eind augustus doen we dit nog eens opnieuw, 
maar dan op dinsdag 30 augustus. 

VILLA ZILVERVOGEL VILLA ZILVERVOGEL
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

1
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteiten

2
VM:
Soep

NM:  
Bewegings-  
activiteiten

3
VM:
Soep

NM:
Belevenistafel

4
VM:
Soep

NM:
Taalspelen

5
VM:
Soep

NM:
Bingo

8
VM:
Soep

NM:
Spel naar keuze

9
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteite

10
VM:
Soep 

NM:
Kaarten

11
VM:
Soep

NM:
Bingo

12
VM:
Soep

NM:
Uno

15

CDV GESLOTEN

16
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

17
VM:
Soep 

NM:
Bingo/
Cijferblokspel

18
VM:
Soep

NM:
Vier op 1 rij

19
VM:
Soep

NM:
Hoger/Lager 

22
VM:
Soep

NM:
Optreden 
Marino Punk

23
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

24
VM: 
BBQ

NM:
Uitstap naar 
grot

25
VM:
Soep

NM:
Groot
Ganzenbord

26
VM:
Soep

NM:
Muziekbingo

29
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

30
VM:
BBQ

NM:
Bewegings- 
activiteiten 

31
VM:
Soep

NM:
Spel naar keuze

1
VM:
Soep

NM:
Volksspelen

2
VM:
Soep

NM:
Bakactiviteit

🂡Activiteiten augustus ACTIVITEIT IN DE KIJKER: VADERDAG

Afgelopen maand werd Vaderdag gevierd. Er werd een streekbierennamiddag 
georganiseerd, iedereen kon een drankje naar keuze bestellen. 
Het was een leutige namiddag! Mannen weten waarom !

SFEERFOTO’S VILLA ZILVEROGEL

VILLA ZILVERVOGEL VILLA ZILVERVOGEL

•••
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ZORGZAME BUURT

ZORGZAME BUURTEN: STROPOPPEN

Naar jaarlijkse traditie wordt er met de inwoners van Lo-Reninge kunst gemaakt voor 
de kunst -en poëzieroute. Buurtbewoners werden uitgenodigd om hun eigen strocreatie 
te maken in WZC Zilvervogel voor een gratis workshop in samenwerking met de 
plaatselijke bloemist. De zelfgemaakte strocreaties zullen door de bewoners langs de 
route opgehangen worden aan huizen, in de voortuinen geplaatst worden,…

SPELLETJES
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SPELLETJES

🎲
SPELLETJES
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SPELLETJES

🎲
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


