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Beste bewoner,

De voorbije maanden zijn voor ons allen moeilijk geweest. Het isolement met het gemis 
van geliefden en de angst voor besmettingen heeft ons weken in de greep gehouden. Zoals 
velen van jullie ons zegden “Het is slechter of in den oorlog”

En eigenlijk leek het bij momenten een beetje oorlog. Het verhuizen van kamer en van 
wooneenheid waren voor betrokken bewoners een pijnlijke ervaring bij de opstart van de 
COVID afdeling. 

Het personeel stond ervan te kijken hoe elkeen moedig deze periode doorstond en de vaak 
terugkerende isolatie en testen rustig onderging. Bedankt daarvoor. 
We zijn opgelucht dat de mensen die besmet waren, meestal met milde symptomen de 
ziekte zijn doorgekomen. In de assistentiewoningen betreuren we het overlijden van een 
bewoner. We bese� en echter dat het verwerkingsproces en de nasleep van de COVID periode 
aandacht vraagt zowel bij medewerkers, familieleden als bewoners. In dit verband zullen 
dan ook praatgroepen worden georganiseerd. Hier kunnen we samen bespreken hoe we 
de periode hebben ervaren. Wat liep goed en wat kon beter, welke gevoelens hebben we 
ervaren..

Deze week zijn de kamerbezoeken opgestart. We zijn blij dit stapje te kunnen nemen.  Een 
nieuwe fase in de versoepeling van de maatregelen. Een bijkomende mogelijkheid om naast 
de babbelbox familie te ontmoeten in de private ruimte. En hier blijft het niet bij.

Ook de komende weken gaan we verder met de versoepeling en worden nieuwe acties 
gepland. Na goedkeuring door onze CRA (dr. Baert Michiel) kunnen we vanaf volgende 
week terug buitenshuis een wandeling maken. Dit kan, samen met een familielid, mits het 
respecteren van volgende afspraken.

- De bewoner draagt een sto� en mondmasker, de persoon die de rolwagen duwt een 
chirurgisch mondmasker.
- Elke wandeling duurt +/- een uur. Tijdens de wandeling wordt er niets gegeten of 
gedronken. Na de wandeling krijgt u de mogelijkheid om iets te drinken in het cafetaria 
samen met u familielid. Water wordt gratis voorzien.
In het cafetaria zit iedereen op veilige afstand.

Bovendien voorziet ons animatieteam ook een boeiend zomerprogramma. Binnen “ de 
bubbel” uiteraard en voor elk wat wils.

Ook de opstart van de afbraakwerken is een feit. We staan voor jaren van bouwwerken 
en zien uit naar de vervangingsnieuwbouw. De tussentijdse werkzaamheden bieden een 
boeiend spektakel waar velen onder u ongetwijfeld de werkzaamheden volgen.
Hebt u vragen, aarzel niet om ons te contacteren.
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Gedicht

Blijven ademen

Ze zijn gemiddeld boven de tachtig jaar,
mensen die verblijven 
in onze woonzorgcentrum.
Sommigen zijn nog redelijk
te been en goed bij hun verstand,
zoals ze dat zelf zeggen,
maar de meesten zijn zwaar
hulpbehoevend en in hun 
hoofd doemt de mist op.
Het is hun laatste rechte lijn
waarin het gemis groter is
dan het genot.
Wat hen in leven houdt,
is de nabijheid van hun kinderen
en kleinkinderen,
de nakende geboorte van dat
eerste achterkleinkind.
Ontzeg hen dat contact en je
koppelt hen af van hun zuurstofmasker.
Sinds het begin van corona,
nu enkele maanden geleden,
leven ze in ademnood
zij die het vandaag nog kunnen navertellen.
Aan de muur hangen hun herinneringen
een boom met vele takken.
Dat is waar zij voor elke dag opstaan.

Claire Van� eteren ©

Kabouter

Stilletjes ligt hij daar,
rustig met de armen,
onder zijn hoofd.

Hij geniet van de zonnestralen,
zijn ogen dicht,
een grasspriet in zijn mond.

Net beland in luilekkerland.
De zachte bries, doet hem
alles vergeten.

Zijn oren zijn verstopt
met de zachte muziek 
van zijn cd speler.

Zijn examentas ligt,
mijlenver weggeschopt,
tussen het gras goed verstopt.

De boekenwormen vreten
aan zijn bladen en de
woorden vallen eraf, 
maar dat kan hem niet schelen,
hij is net kabouter Plop.

Claire Van� eteren ©
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Terugblik 
De voorbije periode gooide corona 
roet in het eten. Activiteiten werden 
geannuleerd, de overkoepelende 
werking viel weg,... .
Het was een aanpassing voor iedereen, 
maar desondanks slaagden we erin om 
veel leuke momenten te beleven. 

Optredens CC de Steiger
CC de Steiger zorgde voor enkele 
optredens.
Ben Hamers kwam optreden in de 
binnentuin. Vanop de balkons en 
terrassen kon ieder vanuit ‘hun bubbel’ 
meegenieten van de leuke muziek. 
De weergoden waren ons gunstig 
gezind, de stemmen werden opgewarmd 
en de benen los gegooid.

Veel hapjes en drankjes
De coronakilo’s... een fenomeen waar 
veel van onze bewoners ook mee te 
kampen hebben. We genoten hier en 
daar extra van een aperitie� e of een 
gebak. Ook al dat lekkere eten konden 
we smaken. 
We werken volop aan de conditie door in 
te zetten op beweging, die kilo’s zullen 
wel snel weer verdwijnen! 

Enkele weken later kwamen ook de 
Thierry’s langs. 
Met hun instrumenten in de hand liepen 
ze al zingend van terras naar terras, 
zodat alle bewoners opnieuw konden 
meezingen op de deuntjes van gekende 
liederen. 
Een geslaagde namiddag, voor herhaling 
vatbaar!
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Moederdag en vaderdag
Moeder- en vaderdag lieten we ook niet 
zomaar aan ons voorbij gaan. 
Op moederdag kwamen heel wat 
familieleden langs voor een raambezoek. 
Op vaderdag konden de famileleden 
langskomen in de babbelbox. 
De bewoners ontvingen tal van 
leuke geschenken en ook vanuit het 
woonzorgcentrum werd een attentie 
voorzien. 

Raamcontacten en terrasbezoek
Waar we anders een open huis zijn, 
waar een continue drukte heerst, was 
het nu met momenten heel stil in het 
woonzorgcentrum. 
Dagelijkse bezoekjes maakten plaats 
voor raamcontacten en terrasbezoek. 
Ook de babbelbox werd druk gebruik 
van gemaakt. 

Volg ons zeker ook op facebook 
voor meer leuke foto’s!
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Bewonersnieuws 

We nemen afscheid van...

We verwelkomen...

De voorbije maanden verwelkomden we volgende bewoners in onze 
woonzorgcentrum:

- Raymonde Ghesquire (Myrthe)
- José Segers (Parel)
- Roger Coeman (Sterre)
- Marie- Therese Behaegle (Myrthe)
- Eric Werbrouck (Zonne)

De voorbije maanden namen we opnieuw afscheid van enkele bewoners:

- Julia Mestdag (Sterre)
- Jeanne Deman (Orchidee)
- Willy Vandenbussche (Sterre)

Op onze website rekkem.zilvervogel.be ontdek je ook de menu van de komende we-
ken, een terugblik op de activiteiten a.d.h.v. fotoreportage, een aankondiging van de 

activiteiten, de digitale versie van deze bewonerskrant,bewoners- en personeels-
nieuws,... 
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Bewonersnieuws

Juli

Oase

30/07 Monique Vandenbulcke (89)

Sterre

31/07 Mariette De Rycke (95)

Zonne

25/07 Blanche Wyseur (88)

Orchidee

05/07 Laurette Favere (91)

12/07 Lidia Vertichel (94)

26/07 Denise De Langhe (91)

Parel

07/07 Monique Wyseur (79)

23/07 Suzanne Radé (94)

26/07 Anna Pollie (89)

augustus

Myrthe

30/08 Raymonde Ghesquire (88)

Orchidee

06/08 Hilaire Vandemaele (82)

09/08 Yvonne Dosy (91)

26/08 Rita Olieux (81)

Oase

23/08 Robert De Vliegher (89)

Parel

06/08 Flora Coeman (97)

14/08 Adolf Amerlinck (82)

15/08 André Loosvelt (97)

20/08 José Segers (73)

Zonne

09/08 Eric Werbrouck (81)

14/08 Mariette Bots (92)

Sterre

02/08 Ginette Vanacker (84)

14/08 Marie-José Sabbe (84)

Jarige bewoners
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Personeelsnieuws

juli

03/07 Silke Vlaeminck - Oase (27) 

04/07 Morain Holvoet - Zonne (59)

11/07 Olga Six - hoteldienst (51)

13/07 Annick Odent - Parel (53)

16/07 Lieze Fontaine - Orchidee (30)

28/07 Anja Naert - Myrthe (50)

29/07 Nathalie Grimonprez - 
hoteldienst (52)

30/07 JuIie Saelens - Oase (24)

augustus

03/08 Kathleen Vandewinckele - Parel 
(58)

09/08 Veva Lietaer - hoteldienst (60)

10/08 Martine Vannoorden - nacht (58)

10/08 Elisabeth Farezijn - Orchidee 
(35)

20/08 Matshi Esalo - Orchidee (40)

21/08 Nathalie Detandt - Parel (31)

21/08 Stephanie Detandt - Parel (31)

22/08 Deborah Buysens - Parel (31)

25/08 Greet Buckens - nacht (45)

27/08 So� e Couckuyt - sociale dienst 
(43)

28/08 Annemie Wittevrongel - nacht 
(62)

31/08 Rong Zhou - Orchidee (57)

Jarige personeelsleden
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De kleine Oase
Halverwege maart, het coronavirus brak uit, de deuren van het woonzorgcentrum 
gingen toe. 
Wat was dit raar, geen groepsactiviteiten meer, geen bezoek meer en een lege zithoek. 

Gelukkig zijn we op de Kleine Oase niet bij de pakken blijven zitten. 
We probeerden er het beste van te maken door regelmatig te videochatten met de 
familie en door individuele activiteiten aan te bieden op de kamer. 
Dit was de enige manier om het vuile coronabeest buiten te houden. 

Om de bewoners op te � euren hebben we er op een vrijdagnamiddag een echte 
feestnamiddag van gemaakt. 
Het was een Spaanse namiddag met een privéoptreden in aangepaste klederdracht op 
de kamer, met Spaanse muziek en niet te vergeten een lekkere sangria met vers fruit. 
Het was mooi om te zien hoe elke bewoner er met volle teugen van genoot. De lach op 
hun gezicht, daarvoor doen we het! 
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De Zonne
De voorbije maanden kregen we allen te kampen met de corona-tijd!
Niet gemakkelijk voor onze bewoners!
Op de Zonne probeerden we  dagelijks onze zinnen te verzetten met allerhande 
activiteiten en verwennerijen.
En aperitie� e, een lekkere smoothie, wat bewegen met gymnastiek, bingo, planten 
van terrasbloemen, ons haar laten verzorgen, handverzorging, knutselen, …

Een geschenkje van de familie en de vele dank u wels, deden ons echt deugd!
Op de afdeling kregen we extra hulp van Linda , waarvoor hartelijk dank.
We verveelden ons niet!
Gelukkig kunnen we nu al wat familie terugzien na de quarantaine .

Eric is een nieuwe bewoner op onze woonvorm, hartelijk welkom!

De grote vakantie staat voor de deur en we kunnen genieten van het mooie weer op 
onze terras en hopelijk binnenkort van een wandeling.
Aan allen een goeie congé gewenst en steeds welkom bij ons!



1111

De Myrthe

12 maart 2020, niet alleen de eerste dag van het bezoekverbod, maar ook de dag 
waarop De Myrthe verhuisde van hun vertrouwde stek naar de zorgmodule. 

Ondertussen zijn de bewoners en medewerkers al vertrouwd met hun nieuwe stek.
 Er wordt druk gebruik gemaakt van het terras en ook in de living is er altijd een ge-
zellige drukte. 

Niet enkel de bewoners van de voormalige Myrthe vonden hun intrek in de 
zorgmodule. Ook Christa en Jacqueline, die tot voor kort op de Zonne woonden, 
verhuisden mee. 
Daarnaast mochten we ook twee nieuwe bewoners welkom heten, Raymonde en 
Marie-Therese.  Welkom dames! 

Aangezien we trots zijn op onze nieuwe woonst, maar bezoek nog niet zo een 
evidentie is, geven we jullie graag een virtuele rondleiding via onderstaande foto’s. 
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De Orchidee
Feest op de Orchidee

Ons eerste artikel sinds de coronatijd… Ondertussen is er hier al heel wat gebeurd. 
Het was voor velen een moeilijke periode…. 
De angst om ziek te worden, het gemis van de familie,…

Maar tijdens de coronatijden maakten we ook tijd om enkele speciale verjaardagen te 
vieren. 
Zo hadden we het 60-jarig huwelijk van Elisabeth Cottyn en haar echtgenoot Lionel, 
Robert Decock die 99 jaar werd en als kers op de taart werd Simonne Kesteloot  100 
jaar!!!

We konden dit allemaal zomaar niet voorbij laten gaan… 

Voor Elisabeth en 
haar echtgenoot 

organiseerden we 
een tête à tête in de 

babbelbox

En voor Simonne organiseerden we een verjaardagsfeest op de woonvorm.  
We genoten met z’n allen van een aperitie� e. In de namiddag kwam Simonne haar 
kleindochter langs op kamer om haar verjaardag te vieren. We vierden het niet zo 
groots als we zouden willen, maar we moesten ons nog steeds aan de maatregelen 
houden. 
We kijken alvast uit naar wanneer de deuren van ons woon-zorgcentrum terug open 
gaan voor het ‘grote publiek’. Dan kunnen we haar 100ste verjaardag nog eens met stijl 
vieren!!

Robert vierde zijn 99e 
verjaardag achter glas
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De Parel
Eind juni mochten we gaan wandelen in Rekkem met de woonvorm de parel. 
Na een lange periode van thuis blijven was dit als het ware een verademing voor onze 
bewoners en hun families. 
Wat deed ons allen dit goed. De buitenlucht en mooie natuur in Rekkem. 
Zalig genieten.
We gingen op stap en kwamen vele huizen voorbij waar onze bewoners gewoond 
hebben. 
Ook wandelden we eens langs mooie nieuwbouw huizen in de nieuwe aangelegde 
wijken, waar vroeger landbouwgrond was. 
Na een grote wandeling kregen we dorst en konden we in de cafetaria genieten van 
een verfrissend drankje. 
Een heel mooie namiddag om niet meer te vergeten.
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De Sterre

.Het is een rare periode die begon halfweg maart. 
De deuren van ons WZC gingen toe voor bezoek. Het deed raar, het was overal in de 
gangen zo stil, onze cafetaria zo leeg. 
Het personeel dook op met een mondmasker. 
De bewoners dachten dat het carnaval was. 
Familie werd gemist, gelukkig hadden we elkaar! We waren blij dat we niet alleen thuis 
zaten, maar hier allen samen onder 1 dak! 

Op de Sterre zorgt iedereen goed voor elkaar! We trekken ons op aan elkaar. En als het 
een beetje mooi weer is, trekken we met onze bubbel van de Sterre naar buiten om wat 
te genieten op het terras. 
Samen een potje ko�  e drinken, een smoothie maken, een beetje snoepen,… Maar 
vooral met z’n allen wat zitten kletsen, genieten van de zonnestralen, de rust en de 
natuur. Geniet maar samen met ons mee…
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Vrijwilligerswerking
De maand maart moest in het teken staan van de vrijwilligers. 
Onze dankbaarheid tonen voor alles wat al die helpende handen dag in dag uit voor 
ons en de bewoners betekenen. 

De laatste dagen voor de lockdown stond ons jaarlijks ontbijt op het programma. 
We kregen gelukkig nog de kans om de vrijwilligers op gepaste wijze te bedanken met 
een uitgebreid ontbijtbu� et. 
Na het ontbijt werden alle vrijwilligers die aanwezig waren samen op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Een prachtige foto! 

Onze daguitstap die gepland was in april zagen we helaas aan ons voorbij gaan. 
Maar ... uitstel is geen afstel, ten gepaste tijde zal dit zeker nog eens volgen! 

Onze groep vrijwilligers wordt steeds groter en daar zijn we dankbaar voor! 
we hopen dan ook dat we jullie binnenkort allemaal gezond en wel terug zullen 
mogen verwelkomen! 

Wil je ook deel uitmaken van deze enthousiaste groep vrijwilligers?
Vraag gerust meer info bij Laurie Saelens op 056/430050

of via mail L.Saelens@zilvervogel.be



1616

Check Corona
De overheid was de voorbije periode druk bezig met het schrijven van richtlijnen. Ter 
opfrissingen geven we jullie de 3 belangrijkste mee. 
Help elkaar eraan te herinneren, zo houden we het virus tegen!

Hou afstand 1,5 meter

Hou steeds voldoende afstand (1,5m). Zowel t.o.v. bewoners, personeel, vrijwilligers, bezoek

Mondmasker

Personeel/artsen/pedicure dragen steeds een chirurgisch mondmasker. 
Bewoner: sto� en mondmasker tijdens bezoek
Familie: chirurgisch mondmasker (kamerbezoek); sto� en mondmasker (babbelbox) 

Was en ontsmet uw handen

Maak gebruik van de handgel in het wzc EN was regelmatig jouw handen met water en zeep
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Onthou mens, vergeet dementie
Beste bewoners en familie,

Begin dit jaar startten we de familiegroep ’dementie’ op in ons WZC Zilvervogel.
De werkgroep werd opgestart op vraag van familie en personeel.

Het is de bedoeling op deze bijeenkomsten info te geven over onze dementie-werking 
en over ‘dementie’ als aandoening en de beleving ervan bij familie en medewerkers en 
vrienden en omgeving.

Op die familiegroepen is er telkens een informatief deel en een praat-deel  in groep of 
individueel.
Het is de bedoeling om samen op zoek te gaan naar oplossingen en  tips te geven aan 
elkaar bij de omgang met een bewoner met dementie.
 Ook kan je hier eens je verhaal kwijt indien je dit wenst.
Samen werken en gedachten, ideeën uitwisselen, is heel positief en opbouwend.

De eerste bijeenkomst ging door op 4 februari 2020; er was een grote opkomst! 
Waarvoor dank!
We zouden in mei ook samenkomen maar dit kon helaas niet doorgaan door …. Ja, de 
corona.
In juli komen we met de inspiratie-werkgroep terug samen om de familiegroepen voor 
het najaar voor te bereiden. Van zodra wij de planning opgemaakt hebben brengen we 
u op de hoogte!

Alvast een prettig en zonnig verlof, en tot in september voor de volgende familiegroep 
‘dementie’.

Vriendelijke groeten van het inspiratieteam, Delphine Bouwet, Laurie Clarysse, Laurie 
Saelens en Vanneste Katrien (referent dementie).

Meer info? 

Neem contact op met Katrien Vanneste, referentiepersoon dementie – k.vanneste@zilvervogel.be



1818

Bouwinfo

De afbraak is gestart! 

De bewoners in het hoofdgebouw met zicht op de oude hoofdingang konden het volgen van 
op de eerste rij. De afbraakwerken zijn gestart.
De oude vertrouwde gebouwen maken plaats om een werfzone te worden voor de eerste 
nieuwe vleugel met daarin de nieuwe inkomhal, bureelruimte, 38 nieuw kamers, nieuwe 
activiteitenruimte/kiné en de nieuwe cafetaria/restaurant.

Meer weten: ga naar de webpagina rekkem.zilvervogel.be/bouwinfo.
 In de inkomhal lees je ook alle info mbt de bouw.



Kalender WZC - juli en augustus

Activiteiten 

Tijdens de quarantaineperiode waren wij genoodzaakt om de overkoepelende 
leefkaderwerking tijdelijk te annuleren. 

Om de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers te garanderen gaan wij tijdens 
het verlof nog eventjes verder op die manier. 

Per woonvorm wordt een aanbod uitgewerkt, waarbij er meerdere malen per week een 
passend aanbod zinvolle daginvulling is, op maat van de bewoners. 

Om de verbondenheid tussen de verschillende woonvormen wat in de verf te zetten, werkten 
de animatoren/paramedici een bubbel- challenge uit. 

Gedurende 10  weken werken wij met weekthema’s waarop we de activiteiten vanop onze 
woonvorm afstemmen. 

We dagen hierbij de woonvormen (bewoners en medewerkers) uit om het tegen elkaar op te 
nemen. 

Op welke woonvorm wonen de beste quizers, wie zijn de beste bakkers en wie gaat voor de 
prijs van sportiefste woonvorm?

Week 1 : maandag 29 juni t.e.m. zondag 5 juli

Week van de aperitief

We zetten het verlof goed in. Op iedere woonvorm is er een aperitief voorzien deze week. 

Geniet van het drankje en de hapjes! 



Week 2 : maandag 6 juli t.e.m. zondag 12 juli

Bewegingsweek

Een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Deze week gaan we de uitdaging aan om de sportiefste woonvorm te worden.

Fitometer, groepsgymnastiek en bewegingsspelletjes komen zeker aan bod deze week!

Week 3 : maandag 13 juli t.e.m. zondag 19 juli

Week van het gebak

Bakkers, zet jullie schrap! 

Deze week gaan we aan de slag met allerlei bakmateriaal. 

We proberen wat recepten uit en dingen naar de prijs voor ‘de beste appeltaart’. 

Week 4 : maandag 20 juli t.e.m. zondag 26 juli
Belgiëweek 

Nationale feestdag! 

Daarom testen we deze week graag jullie kennis rond België en het koningshuis. 

Je vooraf verdiepen in deze materie is toegelaten!



Week 5 : maandag 27 juli t.e.m. zondag 2 augustus

Verwenweek

Deze week worden de bewoners eens extra in de watten gelegd.

Handverzorging, voetbadjes, gezichtsverzorging, massages... dit alles komt aan bod!

Daarnaast is er ook een uitgebreide ko�  etafel voorzien voor iedere woonvorm. 

Week 6 : maandag 3 augustus t.e.m. zondag 9 
augustus

Ijsweek

Deze week hopen we dat de zon van de partij is. 

We gaan de strijd aan om de beste ijsmaker en overal passeert de ijskar om jullie te voorzien 
van een lekker ijsje!

Week 7 : maandag 10 augustus t.e.m. zondag 16 
augustus

Film- en muziekweek

Alles draait rond muziek en � lm in deze week. 

We zoeken de beste zangtalenten, quizen er op los en er is ook overal een � lmvoorstelling 
voorzien. 



Week 8 : maandag 17 augustus t.e.m. zondag 23 
augustus

Spellenweek

We spellen een spel vandaag! 

Vier op een rij, scrabble, rummicub,... al deze klassiekers passeren deze week de revue. 

Bij goed weer gaan we ook petanque spelen.

Week 9 : maandag 24 juli t.e.m. zondag 30  
augustus

Drankenweek

We testen jullie kennis over bier, maken een gezond drankje of een milkshake, maar natuurlijk 
moet ook hier en daar iets geproefd worden deze week. 

Santé!

Week 10 : maandag 31 augustus t.e.m. zondag 6 
september

Kermisweek

We sluiten onze vakantiewerking af met een feestelijke week: kermis!

Sjoelbak, bowling en andere volkspelen worden deze week centraal geplaatst. 

Natuurlijk horen daar ook oliebollen bij, want afsluiten doen wij in stijl! 
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De acapella’s 

Met z’n allen hadden we er lang naar uitgekeken: ons optreden voor familiehulp in de 
stadsschouwburg te Kortrijk. 
De bus was geregeld, de repitities liepen op zijn einde. 
Helaas werden we net diezelfde periode geconfronteerd met corona.

De repitities bleven we aanhouden, al is het voortaan wel nog ieder op zijn eigen woonvorm. 
Er werd een plaatje aangevraagd op Radio 2, speciaal voor alle koorleden. 
Luidkeels werd meegezongen op de tonen van j’attendrai:

J’attendrai Le jour et la nuit, 
j’attendrai toujours Ton retour 
J’attendrai 

Nog nooit waren de woorden van dit liedje zo toepasselijk als de afgelopen periode. 
Wachten was wat we moesten doen... wachten op het stillaan terugzien van onze dierbaren, 
wachten om ons ‘normale’ leventjes terug wat op te nemen, en ook wachten we nog steeds op 
de dag waarop we groen licht krijgen om terug samen te zingen!

De acapella’s zijn elkaar nog niet vergeten, dat is zeker! 
En ondertussen konden we nog eens nagenieten van onze herinneringen aan de opnames van 
Belgiums got talent, ondertussen al een jaar geleden... 



Assistentiewoningen Zilvervogel Rekkem

Programma voor de bewoners - juli en augustus

Stilletjes aan mogen we weer eens uit onze schelp kruipen...
Daarom maakte ik een planning op voor de komende maanden voor jullie .

Natuurlijk blijven we de voorzorgmaatregelen volgen!

14/07
bewonersraad 
15 u in het restaurant van WZC Zilvervogel.
Indien je afgehaald wil worden graag verwittigen voor 13/7.

28/07
Etentje Au Beau Jardin 
11.30 u
Verdere info volgt

Katrien en Sien zijn in verlof van 1 augustus tot 16 augustus

18/08

Aperitief met verzoekplaatjes door DJ Neste en Croubele.
11u
Meer info volgt

25/08
Uitstap naar domein Bergelen in Gullegem
Vertrek om 14.30u aan de inkom
Meer info volgt

Hopelijk kunnen we genieten van het mooie weer en een goede gezondheid !

Meer info: Katrien Vanneste, woonassistent 
056 43 00 50 - K.Vanneste@zilvervogel.be



2525

Raadsel van de maand
Deze keer hebben we een korte quiz voor jullie uitgewerkt. 
Er worden tien vragen gesteld, waarbij telkens slechts 1 van de 2 antwoorden juist is. 
Omcirkel het juiste antwoord. 
Heb je alle 10 vragen beantwoord? Dan kan je deze meegeven aan de wooncoach op de 
woonvorm.
Succes! 

De winnaar van het vorige raadsel is Monique Wyseur. 
Aangezien de bar (nog) niet open is bezorgen we een aangepast geschenk. Pro� ciat! 

Wat is de naam van het Franse volkslied?
A. De brabançonne     B. De Marseillaise

Welk sterrenbeeld ben je als je jarig bent op 1 augustus
A. leeuw       B. Weegschaal

Wie heeft de telefoon uitgevonden?
A.Nordic Ring      B. Graham Bell

Hoeveel maanden in een jaar hebben 31 dagen?
A.7        B.6

Als er iets mis gaat zegt men ‘het loopt uit de... ‘
A. Vinger        B. Hand

Welk muntstuk werd vroeger in Italië gebruikt?
A. Lire       B. Mark

In welke Europese stad vind je het huis van Anne Frank? 
A. Amsterdam      B. Londen

Hoeveel graden meet een rechte hoek?
A. 120 graden      B. 90 graden

In welk jaar scoorde Maradonna met zijn hand een goal? 
A. 1986       B. 1999

Hoe heet de bekendste Romeinse keizer? 
A. Augustus       B. Juli

Naam:......................................................................................................................
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Bedankt!

Bezoek onze website voor meer informatie op 
rekkem.zilvervogel.be. 

Zilvervogel Rekkem

De afgelopen periode was voor niemand gemakkelijk. 
Bedankt om vol te houden:

- aan de bewoners... met het wegvallen van de gewone structuur, 
de dagelijkse bezoekjes, de overkoepelende activiteiten. Het 
volhouden in het gemis van familie, enz. 
Jullie deden dit super! 

- aan de familieleden... voor het strikt opvolgen van de 
veranderingen, het ophalen van de was, de raambezoeken, de 
bezoekjes in de babbelbox en de vele telefoontjes via videochat. 
Voor jullie geduld bij het opvolgen van het bezoekverbod en het 
naleven van de regels. Voor de vele hartverwarmende woorden via 
mail en facebook!

- aan alle collega’s... om er te zijn met en voor onze bewoners. 
Waar we anders staan voor warm, moesten we nu de knop 
omdraaien en afstand houden, terwijl we toch nabijheid moesten 
kunnen bieden aan onze bewoners.  
Jullie deden dit allen super! Een dikke pluim!


