De Zilverbode
Mei 2022

VOORWOORD
Geachte lezer, bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel,
familie, collega, vrijwilliger…
We zijn intussen beland in mei, het is de maand waar het zomerweer als eens durft
komen piepen maar waar ook koude dagen ons kunnen teisteren. Het is in ieder geval
de maand waar veel bloemen en bomen in pracht en praal staan, mei wordt niet voor
niets de bloeimaand genoemd.
Met het betere weer kunnen we ook meer en meer buiten genieten van de zon. Omdat
een mens veel deugd kan hebben van de buitenlucht en de zon proberen we die dan
ook op te zoeken en daarvoor doen we graag een oproep aan familie, kennissen om
samen met de bewoner, al is het maar kort, even naar buiten te gaan genieten van de
verse lucht en een goede portie zon.
Binnenkort zullen de afbraakwerken beginnen van de hoogbouw. Na meer dan 40
jaar de woonplaats en werkomgeving te zijn geweest van respectievelijk bewoners en
collega’s valt het doek nu definitief. Nog regelmatig krijg ik reacties van bezoekers uit
het binnenland die verwijzen naar dit majestueuze gebouw. Het zadeldak valt immers
op voor wie Reninge nadert als men vanuit de richting Noordschote komt.
in de plaats komt een parking gelegen in een groene omgeving. Finaal zullen we dan
onze eigenlijke officiële inkom plechtig in gebruik kunnen nemen. We zullen er in ieder
geval een mooi moment van maken.
In de vorige Zilverbode heb ik het al aangegeven dat ons project Zorgzaam Lo-Reninge
wordt uitgebouwd. In deze editie stellen we even onze buurtzorgcoördinator Lien voor
die sinds enkele weken onze collega is geworden en samen met veel geëngageerde
partners dit project vorm geeft.
Covid is intussen niet helemaal verdwenen maar we gaan er op een behoedzame wijze
mee om en zorgen dat het ons wonen en leven niet overheerst. We mogen trouwens
in de eerstvolgende week nieuwe info verwachtende zijn van het Agentschap Zorg &
Gezondheid. U wordt in ieder geval heel snel op de hoogte gebracht.
In deze Zilverbode zal u naast een overzicht van voorbije activiteiten ook kennis maken
met een “wist je dat”-rubriek waarin u interessante weetjes kan nalezen.
Ik wens u veel leesplezier
Jorgen
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BEWONERSINFO

We nemen afscheid van...

✞

GERARD MILLECAM

Op 2 april namen we afscheid van Gerard
Millecam. Gerard verbleef op Het Hofland
sinds juni 2021 en werd 89 jaar.

JENNY HOLLEVOET

Op 6 april namen we afscheid van Jenny
Hollevoet. Jenny verbleef nog maar
net op de Landgraaf samen met haar
echtgenoot en werd 83 jaar.

JEAN-LUC DENNEKIN

Jean-Luc Dennekin verliet ons op 12 april.
Hij verbleef op de Braamakker sinds
januari 2021 en werd 67 jaar.

ROGER CARTON

Op 17 april namen we afscheid van
Roger Carton. Roger verbleef op het
Hofland en kwam bij ons wonen in 2019
samen met zijn echtgenote Godelieve.
Hij werd 95 jaar.

ROZA VERDONCK

Op 14 april namen we afscheid van
Roza Verdonck. Roza verbleef op de
Braamakker sinds 2020 en werd 89 jaar.
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BEWONERSINFO

SUZANNE PAGE

✞

Suzanne Page verliet ons op 19 april. Ze
verbleef op het Hofland sinds 2015 en
werd 83 jaar.

•••

We verwelkomen...

👋

JEANNETTE BOLLE

Op 28 maart mochten we Jeannette
Bolle verwelkomen op de Braamakker.
Jeannette is afkomstig van Torhout.

ROGER SEYS

Op 11 april mochten we Roger Seys
verwelkomen op de Elzenakker. Roger is
afkomstig van Ieper.

IRMA DENDUYVER

Irma Denduyver heeft haar intrek
genomen op De Reningebroek op 21
april en is afkomstig van Torhout.
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BEWONERSINFO

🎂

Verjaardagen
BEWONERS

MEDEWERKERS

3 mei

Stefaan Deraedt

5 mei

Jozefien Penet

7 mei

Ferdinand Baelen

11 mei

Joseline Capoen

7 mei

Georgette Demeulenaere

16 mei

Evelien Fertein

7 mei

Roger Commeyne

17 mei

Suzanne Woussen

10 mei

Gertrude Werquin

17 mei

Sandy Rommens

12 mei

Patrick Viane

20 mei

Bryan Kluits

12 mei

Jeanne Dehaudt

24 mei

Evelyne Logghe

17 mei

Alice Declerck

19 mei

Georgette Moerman

22 mei

Maria Lingier

29 mei

Paula Verdonck

PROF

ICIAT
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ACTIVITEITEN

Overkoepelende activiteiten
PAASDESSERTBUFFET

MODESHOW
Op 21 april was er nog eens een kledijverkoop en modeshow.
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🎭

ACTIVITEITEN

🎭
ÉÉN JAAR NIEUWBOUW
Eén jaar geleden namen we onze intrek in de nieuwbouw. Dit konden we niet zomaar
laten voorbijgaan, we dronken een aperitief en hielden een klein feestje.
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ACTIVITEITEN

📷

TERUGBLIK RENINGEBROEK

Met hulp van Marnix hebben onze
bewoners samen bloemen gepland.
Marnix gaat naar het centrum voor
dagondersteuning De Seizoenen in Lo.

Samen heerlijke fruitsalade maken

Gezellig tafelen met Pasen

Wandelen onder een deugddoende
lentezon.

AN
G V ST:
U
R
TE EWEE R
OO
GG
WE TACTK
CON

Na een lange stilte omwille van
Covid-19, starten we terug met het
‘geheugen- of contactkoor’. Met dit
initiatief willen we dementie positief
in de kijker zetten en bewoners
de kans geven om via muziek met
vrienden of familie te communiceren.
Het contactkoor vindt plaats elke
laatste maandag van de maand in
de cafetaria. De eerste sessie is op
30 mei van 14u15 tot 16u15. Na een
uurtje zingen kunnen we gezellig
nagenieten van een kopje koffie.
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ACTIVITEITEN
TERUGBLIK LANDGRAAF/BLOMMENBOS

📷

Onze vrouwen mochten nog eens
genieten van een verwennamiddag.
Glaasje lekkers, zelfgemaakte cake,
voetbadje, voet- en/of handmassage,
nagels lakken.

Onze mannen zagen het met jaloerse
ogen aan (behalve dat nagels lakken ).

😉

Dus trakteerden we hen enkele dagen
later.

Met draad, papier en plakband gingen
we aan de slag om onze paasversiering
te maken.

Het maakt onze woonvorm weer een
stukje mooier.
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ACTIVITEITEN
TERUGBLIK ELZENAKKER/BRAAMAKKER

Streekbierennammidag

📷

Zonnige namiddag

TERUGBLIK HOFLAND
Het Hofland ging op uitstap naar de beleefboerderij ‘Nabij de Zomerlinde‘ in Alveringem
waar de bewoners met dementie in interactie konden gaan met de dieren op de
boerderij. Ze genoten allemaal!
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ACTIVITEITEN

Wat valt er in mei te beleven?



Op 10 mei is er Moederdagontbijt en
in de namiddag een optreden met
accordeonmuziek.

5 mei en 16 mei: breiclub. Dit gaat door in
de zithoek van Elzenakker. Iedereen is er
welkom.

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Internationale Dag van de
Verpleging. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage
van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.
De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van
de beroepstrots.
Wij danken al de verpleegkundigen voor hun dagelijkse inzet!
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WEETJES

❓

Wist je dat?

Wist je dat? Er een mooie krans hangt
tegen de muurt bij de liften? Deze werd
gemaakt door Hilde Devooght, collega
van De Braamakker- De Elzenakker. (zie
foto krans)

Wist je dat? Je een personeelsbord kan
terugvinden op Het Hofland? Je kan nu
eindelijk een gezicht plakken achter die
mondmaskers
Van alle medewerkers
werd er een foto genomen waarbij
hun naam vermeld staat. Met speciale
dank aan Stéphanie voor de creatieve
uitwerking. (zie foto bord Hofland)

😉

Wist je dat? We sterk investeren in
vorming voor onze collega’s omdat we
zo goed mogelijke zorg en begeleiding
willen aanbieden? Zo zijn er reeds
vormingen doorgegaan voor alle
nieuwe medewerkers en een vorming
voor verpleegkundigen en staan nog
vormingen gepland om oplossingsgericht
te gaan werken (zei foto opleiding
nieuwe medewerkers)
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VILLA ZILVERVOGEL

🎂

Jarige bezoekers
HENDRIK

Op maandag 2 mei is het de verjaardag
van Hendrik. Hendrik wordt dan 79 jaar.
Wij wensen jou een gelukkige verjaardag!
Proficiat!

AGNES

Zaterdag 7 mei is het aan Agnes, zij
wordt op haar beurt 83 jaar! Proficiat
met jouw verjaardag!
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VILLA ZILVERVOGEL

Weetjes van de maand
MOEDERDAG: ZONDAG 8 MEI

❓

FEESTDAGEN = CDV GESLOTEN
Op de brugdag vrijdag 27 mei zijn we wel
open.

CENTRUM VOOR DAGVERZORGING CONTACTEREN
Tijdens de weekdagen (maandag-vrijdag) tussen 8u30-17u00 belt u best naar het
nummer 057/40.90.96. Dan komt u oproep direct toe in het centrum voor dagverzorging.
Indien u geen antwoord krijgt, kunt u steeds iemand bereiken op het algemeen
nummer van het woonzorgcentrum 057/40.90.90, zij nemen de boodschap aan en
geven die door aan de collega’s van het centrum voor dagverzorging
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VILLA ZILVERVOGEL

🂡

Activiteiten mei
MAANDAG
2
VM:

Soep

NM:

Bewegingsactiviteiten

DINSDAG
3
VM:
Soep
Crea
Moederdag
NM:
Bewegingsactiviteiten

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

4
VM:
Soep

5
VM:
Soep

NM:
Pudding maken
voor vieruutje
Kaarten

NM:
NM:
Verwennamiddag Taalspel
moederdag
Breiclub

6
VM:
Soep

9
VM:
Soep

10
VM:
Soep

11
VM:
Soep

12
VM:
Soep

13
VM:
Soep

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Spel naar keuze

NM:
Vier op één rij

NM:
Petanque of
kegelspel

16
VM:
Soep

17
VM:
Soep

19
VM:
Soep

20
VM:
Soep

NM:

NM:
Bewegingsactiviteiten

18
VM:
Soep + appelcake bakken
(wereldbakdag)

NM:
Groot Ganzenbord

NM:
Spel naar keuze

25
VM:
Soep + frietjes
zelf snijden

26

27
VM:
Soep

NM:
Wandelen/spel
naar keuze

CDV GESLOTEN

2
VM:
Soep
Crea Zomer

Bewegingsactiviteiten
Breiclub

NM:
Volksspelen

23
VM:
Soep

24
VM:
Soep

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Bewegingsactiviteiten

30
VM:
Soep

31
VM:
Soep

1
VM:
Soep

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Bewegingsactiviteiten

NM:
Quiz

FEESTDAG O.L.H.

NM:
Muziekactiviteit

NM:
Hoger-Lager

3
VM:
Soep
NM:
Bingo
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VILLA ZILVERVOGEL
ACTIVITEIT IN DE KIJKER: APRILVISSENZOEKTOCHT IN RENINGE
Het Centrum voor Dagverzorging Villa Zilvervogel in Reninge stak samen met hun
bezoekers en collega’s een wandelzoektocht in elkaar. Wandelen is gezond, maar
lachen is dat ook! Die combinatie leidde tot ‘De aprilvissenzoektocht’.
Samen met de bezoekers van het dagcentrum hebben we de aprilvissen ingekleurd,
uitgeknipt en gelamineerd. Vanaf 1 april en dat de hele maand lang kon iedereen,
zowel mensen uit de buurt als bezoekers, de tocht wandelen. Op 12 plaatsen kwamen
de wandelaars een aprilvis tegen met daarbij een mopje. De bordjes bleven een
maand staan.
Dankjewel aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen!
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VILLA ZILVERVOGEL

LIEN VERVISCH IS GESTART
ALS BUURTZORGCOÖRDINATOR
Ik ben Lien Vervisch. Ik werk sinds
half april als buurtzorgmedewerker in
WZC Zilvervogel. Ik help Evelien ook
op de sociale dienst van het WZC. Het
Dorpsrestaurant, Soep met babbeltjes,
en het mantelzorgcafé, daar steek ik
graag verder mijn schouders onder.

👋

Op 20 mei is er een startdag gepland
van het project “zorgzaam Lo-Reninge”.
Dan vieren we “dag van de buur”. In
Reninge en Noordschote vieren we heel
die dag feest op verschillende locaties.
Iedereen is welkom!
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SPELLETJES
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🎲

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

