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VOORWOORD

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

Met deze Zilverbode hebben we terug gevarieerd nieuws in petto.  Naast een korte terugblik 
richten we onze aandacht op enkele initiatieven die het wonen en leven in Zilvervogel 
Reninge boeiend maakt voor alle bewoners. 

Het mooie weer nodigt ons om te beginnen allen uit om meer naar buiten te gaan en te 
genieten van een gezonde buitenlucht.  Tegelijkertijd zorgt het voor meer beweging. Door te 
gaan wandelen met familie, vrijwilligers, collega’s versterkt het ook de verbondenheid tussen 
mensen. 

Voorts speelt ook muziek een centrale rol in het wonen en leven.  Het is reeds lang geweten 
dat muziek een heilzame invloed heeft op veel zaken.  We investeren daarom ook veel in 
zingen in en buiten de woonvorm, en kunnen we niet alleen genieten van een zanger maar 
vooral ook zelf zingen. 

Je zal verder ook meer te weten komen over hoe we zorgen voor een gezond leven, via ons 
fruitproject maar ook via het inrichten van een aangename woonomgeving voor bewoners 
met dementie en een goede hygiëne.

Ik wens u veel leesplezier

Jorgen
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We nemen afscheid van...

RACHEL DULST
Op 3 mei namen we afscheid van Rachel 
Dulst. Rachel verbleef op De Reningebroek 
sinds april 2021 en werd 85 jaar. 

LOUIS DELHAUTE
Op 11 mei namen we afscheid van 
Louis Delhaute. Louis verbleef op Het 
Blommenbos sinds 2002 en werd 74 jaar..

MONIQUE LEURIDAN
Monique Leuridan verliet ons op 22 mei. 
Monique verbleef op de Reningebroek 
sinds 2018 en werd 90 jaar.

BEWONERSINFO

✞

•••

👋We verwelkomen...

ANNA PYCK
Op 6 mei mochten we Anna Pyck 
verwelkomen op de Reningebroek. Anna is 
afkomstig van Ieper.
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BEWONERSINFO

👋

DIANA DELACLUYSE
Diana Delacluyse kwam het Hofland 
vervoegen op 19 mei. Diana is afkomstig 
van Torhout.

MARINA MEYHUYS
Eveneens op 30 mei kwam Marina 
Meyhuys wonen op de Reningebroek. 
Marina is afkomstig van Zedelgem. 

RAPHAEL VERMEERSCH  
& DIANA GEVAERT
Op 12 mei mochten we Raphael 
Vermeersch en Diana Gevaert 
verwelkomen op de Landgraaf. Ze zijn 
afkomstig van Torhout.

LILIANE CALLANDT 
Op 30 mei kwam Liliane Callandt ons 
vervoegen op Het Hofland. Liliane is 
afkomstig van Koekelare.
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BEWONERSINFO

🎂Verjaardagen

MEDEWERKERS

2 juni Tineke Dolfen

5 juni Louise Vergaerde

10 juni Martine Vandamme

19 juni Xenia Derieuw

21 juni Virginie Langsweirdt

22 juni Judith Geldof

24 juni Stefanie Vanbelle

26 juni Peter Vermeersch

30 juni Katrien Derde

BEWONERS

1 juni Josianne Beddeleem

6 juni Yvette Callewaert

7 juni Miriam Oste

19 juni Laura Damman

20 juni Ivonne Sioen

21 juni Gaspard Lanszweert

21 juni Angelika Becker

22 juni Martha Platteau

23 juni Gilbert Ameloot

25 juni Jacqueline Gadeyne

25 juni Germaine dewulf

28 juni Herman Senesael

PROFICIAT
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Overkoepelende activiteiten

UITSTAP GROT WEST-VLETEREN

ACTIVITEITEN

🎭

Het mooie weer in de lentedagen van mei is dé gelegenheid om er op uit te trekken naar 
de grot van West-Vleteren. Na een bezinningsmoment in de grot wordt er genoten van een 
lekker drankje “In de Vrede”, waar iedereen, eventueel met een echte Trappist, de vrede in 
zichzelf kan terugvinden.

Naar aanleiding van Moederdag werd een 
fantastisch ontbijt georganiseerd, met 
alles er op en eraan. En zo te zien was het 
lekker ontbijten in een gezellige sfeer. 

MOEDERDAGONTBIJT

Onze vaste accordeonist zorgde voor 
een gezellige namiddag en gezellig 
samenzijn.

ACCORDEONMUZIEK
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK RENINGEBROEK 

We kunnen rond ons woonzorgcentrum mooie wandelingen maken en zijn dan ook 
altijd welgekomen bij onze buren van l’Heritage waar lekker zelfgemaakt ijs altijd in de 
smaak valt.

In Zilvervogel Reninge wordt er graag wat ambiance gemaakt, een dansje (en af en toe 
een streekbier 😉) horen er dan natuurlijk ook bij…

📷
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📷TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS

Ieder laat zijn creativiteit uit zijn vingers 
komen en de resultaten zijn weer het 
bekijken waard.

Onze jarigen van mei hebben we 
gevierd met een goed glas bier of een 
limonadeke. 

Onze winnaars van de spelletjes in 
de maand mei kregen hun medaille. 
Goud ging naar Antoinette, zilver 
naar Georgette en brons naar Urbain. 
Proficiat!

‘Vragen staat vrij’ zorgde ervoor dat ieder 
zijn lievelingsliedje kon horen en een 
dansje kon placeren.

ACTIVITEITEN
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TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER 📷

Genieten van het mooie weer  
op ons terras.

Spel : wie ben ik?

Themadag mei: de bewoners smullen van verse frietjes met preparé die ze zelf hebben 
gemaakt.

ACTIVITEITEN
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TERUGBLIK HOFLAND 📷

Muziek en dans blijft een belangrijk 
medium om contact te maken met onze 
bewoners met dementie. 

De medewerkers organiseerden ‘Café 
‘Goed geluk’ en Zuster Lu zorgde voor 
de ambiance. Wist je dat Zuster Lu een 
zangeres is en een eigen CD heeft?  

Het is een plezier om hun ogen te zien 
stralen bij het horen van hun favoriete 
muziek.

ACTIVITEITEN
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Wat valt er in mei te beleven?  

 

OPTREDEN

Op 16 juni komt Johnny Clarysse 
optreden in de namiddag in de cafetaria.

BREICLUB

2 juni: breiclub op Elzenakker: alle 
bewoners zijn welkom in breiclub 
 
20 juni: breiclub op Elzenakker: alle 
bewoners zijn welkom

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
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Wist je dat?

Wist je dat? In Zilvervogel Reninge  
zijn  we volop bezig met het project 
“verbindende communicatie”. 
Verbindende communicatie is een wijze 
van denken, doen en communiceren die 
ons bewust doet stilstaan bij het effect 
van onze communicatie.
Via onze werkgroep ondersteunen we 
alle collega’s om samen, open, warm en 
op een creatieve manier verbindend te 
communiceren.

❓

Wist je dat? De schuifdeur van de ingang 
naast het onthaal kan gebruikt worden 
om te gaan wandelen met de bewoner. 
Dit is gemakkelijker te gebruiken met 
een rolwagen.

MEER FRUIT!

Naar aanleiding van de bevraging bij de 
bewoners werd duidelijk dat er meer 
fruit op de woonvorm wordt gevraagd.
Vanaf juni brengen de keukenmede-
werkers wekelijks op dinsdag een 
fruitmand op de woonvormen. De 
medewerkers op de woonvormen  zullen 
als goede huismoeder/vader dit bedelen 
bij de bewoners die fruit wensen. Het 
fruit wordt voorbereid (= schillen en in 
stukken snijden) voor de bewoners die 
dit zelf niet kunnen. 

WEETJES
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Wist je dat? We terug het contactkoor
opstarten voor personen met dementie en
hun familieleden?

Wat is een contactkoor?
Dit is een koor dat is samengesteld uit 
personen met dementie
en hun mantelzorgers.

Waarom is dit zo bijzonder?
Muziek blijkt een positieve invloed te 
hebben op mensen met dementie. We 
ondervinden dagdagelijks dat bewoners 
volledig kunnen opgaan in muziek en bij 
het zingen van liedjes van vroeger.

Het is ook een sociaal gebeuren waarbij 
er door middel van muziek sociaal contact 
wordt gestimuleerd.

Zingen spreekt een deel van het 
geheugen aan dat nog intact is bij 
personen met dementie. Vaak komen 
naar aanleiding van de muziek allerlei 
herinneringen, verhalen en emoties los.
 

Met het contactkoor willen we dementie 
op een positieve manier in de kijker 
zetten. Samen zingen haalt aangename 
herinneringen op en beïnvloedt op 
een positieve manier het gevoel van 
eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Vanwaar de naam van ons koor:  
‘De Stem-Band’?
Je stem en je stembanden heb je Je 
stem en je stembanden heb je nodig om 
te kunnen zingen. Door te zingen ontstaat 
er een unieke band tussen de persoon 
met dementie en hun mantelzorgers.
 
We willen jullie, als familieleden en 
mantelzorgers dan ook, na een tijdje 
stil te hebben gelegen, terug graag 
uitnodigen om samen met ons een uurtje 
te komen meezingen.
Het contactkoor gaat iedere laatste 
maandagnamiddag van de maand door. 
We zingen van 14u30 tot 15u30 waarna 
we nog wat bijpraten bij een kopje koffie. 
Het contactkoor gaat normaal gezien door 
in de cafetaria.

We willen jullie, als familieleden en 
mantelzorgers dan ook, na een tijdje 
stil te hebben gelegen, terug graag 
uitnodigen om samen met ons een 
uurtje te komen meezingen. 

Het contactkoor gaat iedere laatste 
maandagnamiddag van de maand 
door. 

We zingen van 14u30 tot 15u30 
waarna we nog wat bijpraten bij een 
kopje koffie. Het contactkoor gaat 
normaal gezien door in de cafetaria.

WEETJES
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WEETJES

Wist je dat? Een collega van Woumen, 
Cindy Pieters, ons tijdelijk ondersteuning 
komt geven ifv preventie en bescherming 
op het werk. 

Zo heeft ze onlangs een oefening 
georganiseerd m.b.t. brandveiligheid. 

Zo worden de collega’s getraind om juist 
te reageren bij brand. 

Verschiet dus niet als je eens een collega 
met een blustoestel ziet rondlopen 😉

HET SJIP-PROJECT

Met een aantal woonzorgcentra is 
een samenwerking met het Jan 
Yperman ziekenhuis opgezet omtrent 
infectiepreventie -en bestrijding, het 
SJIP-project. 

We kunnen hierbij rekenen op de 
deskundigheid van Naomi D’Hondt, 
verpleegkundig ziekenhuishygiëniste. 

Zij komt hiervoor regelmatig bij ons ter 
plaatse. Zo zal zij de komende periode 
nagaan of alle collega’s op de werkvloer 
de basisrichtlijnen omtrent handhygiëne 
volgen. 

Met een speciaal toestel wordt ook 
getest of de collega’s op een goede 
manier de handen ontsmetten.

•••
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WEETJES

CERA-PROJECT IS GOEDGEKEURD! 

We kunnen met trots meedelen dat we 
de goedkeuring kregen voor de onder-
steuning van een nieuw project van CERA

Dit project houdt in dat we de omgeving 
voor personen met dementie op het 
Hofland zullen aangenamer maken d.m.v. 
muurfolies met print met natuurbeelden. 
 
Zo maken we de omgeving voor 
personen met dementie op die manier 
herkenbaarder en rustgevender. 

Dit zullen we doen d.m.v. een 
fotowedstrijd waarbij elke (hobby-)
fotograaf de kans geven mooie beelden 
in te dienen.

BOUW: VOORBEREIDENDE WERKEN

In de weken van 6/6, 13/6 en 20/6 
gebeuren er werken ter voorbereiding 
van de afbraak van de hoogbouw. 

Het gaat onder meer over de 
brandcentrale, het leeghalen van de 
zolder, afnemen van toestellen die 
zorgen voor draadloze verbinding, 
afkoppelen van het water en gas…. 

n de daaropvolgende fase gebeurt er 
een ontmanteling binnen het gebouw. 

•••
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DAG VAN DE BUUR

Op 20 mei hadden we binnen het project “Zorgzaam Lo-Reninge” onze allereerste ‘dag 
van de buur’.We hielden een groot buurtfeest in Noordschote en Reninge voor de buren 
en dankzij de hulp van heel wat buren. Ondanks het slechte weer hadden we een leuke 
opkomst.  Bedankt aan de aanwezigen. Hier alvast enkele sfeerbeelden. 

ZORGZAME BUURT

Ook met Zilvervogel Reninge en Villa 
Zilvervogel zullen we blijven helpen 
bouwen aan de zorgzaamheid in de buurt!
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VILLA ZILVERVOGEL

NELLY DESMET
Op Woensdag 1 juni wordt Nelly Desmet 
92 jaar, we wensen haar een dikke 
proficiat met haar verjaardag! 

ANDRÉ DEMEY
Een weekje later is het de beurt aan 
André Demey, hij viert zijn 82ste 
verjaardag op vrijdag 10 juni.
Proficiat André! 

Jarige bezoekers 🎂

SIMONNE VANDAMME
Op het einde van de maand vieren we 
Simonne Vandamme haar verjaardag. 
Op woensdag 29 juni wordt ze 92 jaar, 
gelukkige verjaardag Simonne! 
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VILLA ZILVERVOGEL

Weetjes van de maand ❓

TEAM CDV

Emily Crombez is in zwangerschapsverlof. We wensen 
jou een fijn verlof toe!

Kylie Deketelaere vervangt Emily 1 dag per week in het 
centrum voor dagverzoring. Kylie is ook werkzaam in de 
mobiele equipe van het woonzorgcentrum.
Welkom in ons team Kylie! 

FEESTDAGEN = CDV GESLOTEN

Op maandag 6 juni is het pinkstermaandag, dan is het 
dagcentrum gesloten. 

Vanaf dinsdag zijn we terug open. 

VADERDAG

Voor Vaderdag wordt er op maandag 13 juni 
een streekbierennamiddag georganiseerd in het 
dagcentrum. 

Bij mooi weer wordt er ook Petanque gespeeld!  
We wensen alle mannelijke bezoekers in ons 
dagcentrum een mooie Vaderdag toe!
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VILLA ZILVERVOGEL

DAG VAN DE MANTELZORG 

In België zijn er heel veel mensen die voor een ander zorgen. Ze zorgen dag in dag uit 
voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Maar zorgen ze ook voor zichzelf? 
Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen 
richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar 
dat is het niet.

Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de 
Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor 
hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. 
 
Er zijn veel mantelzorgverenigingen die zich inzetten voor de mantelzorgers. Een van 
die verenigingen is Samana. 

Wil je meer informatie rond mantelzorg bij Samana: 
www.samana.be/website-vlaams-expertisepunt-mantelzorg

Op dag van de mantelzorger: 23 juni 2022 willen we alle mantelzorgers van de 
bezoekers van het cdv uitnodigen voor een lekker potje koffie en gebak. 
We vragen wel om vooraf te laten weten of je erbij kunt zijn of niet. 
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VILLA ZILVERVOGEL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

30
VM:
Soep

NM: 
Bewegings-  
activiteiten

31
VM:
Soep

NM:  
Bewegings-  
activiteiten

1
VM:
Soep

NM:
Quiz

2
VM:
Soep
Crea Zomer

NM:
Muzikaal pak
Breiclub

3
VM:
Soep

NM:
Bingo

6
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

7
VM:
Soep

NM: 
Bewegings- 
activiteiten

8
VM:
Soep

NM:
Muziekactiviteit 
+ spelletjes

9
VM:
Soep

NM:
Lingo

10
VM:
Soep

NM:
Pannekoekenbak

13
VM:
Soep 

NM:
Vaderdag- 
activiteit

14
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

15
VM:
Soep 

NM:
Bingo

16
VM:
Soep

NM:
Johnny Clarisse

17
VM:
Soep

NM:
Wafels bakken

20
VM:
Soep + Crea- 
activiteit ZOMER

NM:
Bewegings
Activiteiten  
+ Breiclub

21
VM:
Soep

NM:
Bewegings-  
activiteiten

22
VM: 
Soep

NM:
Spel naar keuze

23
VM: 
Soep 

NM:
Cijferblokspel

24
VM:
Soep

NM:
Peetjesbak

27
VM:
Soep

NM:
Bewegings- 
activiteiten

28
VM:
Soep

NM:
Petanque 

29
VM:
Soep

NM:
Volksspelen

30
VM:
Soep

NM:
Bingo

1
VM:
Soep

NM:
Uno

Activiteiten mei 🂡
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ACTIVITEIT IN DE KIJKER: MOEDERDAG

Afgelopen maand werd Moederdag gevierd. Zonder dat ze het zelf wisten, werkten de 
vrouwelijke bezoekers mee aan hun eigen kaartje. Want creatief zijn onze mama’s wel!

VILLA ZILVERVOGEL

VERWENNAMIDDAG

Op donderdag 5 mei was er ook een verwennamiddag, waar onze heren ook van mee 
profiteerden! En groot gelijk hadden ze!
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SPELLETJES

🎲
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SPELLETJES

🎲

OPLOSSING:



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


