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Geachte lezer,
Beste bewoner, familie, collega, vrijwilliger, bezoeker,

Het verrast me telkens hoe snel de maanden ons inhalen, de winter
nadert met rasse schreden wat betekent dat we terug kunnen genieten 
van de gezelligheid van kerst en nieuwjaar.  
Dit laten we ook niet ongemerkt voorbij gaan.  Op woensdag 18 december 
houden we in Zilvervogel Reninge een kerstpromenade waar jong en oud zijn 
op uitgenodigd en waar we zorgen voor een echte typische en gezellige kerstsfeer.   We 
staan in ons krantje dan ook nog eens stil bij de mooie symboliek van de kerstdagen.
In ons krantje kan u nog eens herinneringen ophalen aan wat er in november is gebeurd. 
Zo blikken we ondermeer terug op het bezoek van de heilige man.  We krijgen ook 
impressies te zien van studenten van de hogeschool Vives die samen met de bewoners 
fingerfood konden bereiden en deze smakelijk konden verorberen, het schlagerfestival in 
Alveringem en het souper.  
In Villa Zilvervogel werd terug een familiedag georganiseerd met de familie en bezoekers 
van het centrum voor dagverzorging, het was een moment waar men bij een koffie 
en een stuk taart wat uitleg kreeg over enkele interessante zaken.    Daarnaast werd 
één van de collega’s, verpleegkundige Annie, flink in de bloemetjes gezet n.a.v. haar 
verjaardag.  
Vorige maand werd een oproep gedaan voor een nieuwe en originele naam voor ons 
bewonerskrantje.  We kregen intussen al enkele reacties binnen en in de volgende editie 
zal bekend worden gemaakt wat het uiteindelijk zal worden.  Het zijn in ieder geval 
originele voorstellen…
N.a.v. de internationale dag van de vrijwilliger in december wil ik onze vrijwilligers nog 
eens extra te danken voor hun inzet.  Ze helpen om Zilvervogel Reninge een warme 
plaats te maken om in te wonen en te leven!

          
           Veel leesplezier 
               
           Jorgen
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Willy Verhelst
Op 11 november namen we afscheid 
van Willy. Hij werd 83 jaar en 
verbleef hier sinds maart 2014 op de 
Wandeling.

Simonne Charlet
Op 21 november namen we afscheid van 
Simonne. Ze verbleef op de Wandeling 
sinds februari 2018. Simonne werd 94 
jaar.

Gaston Vandenberghe
Op 31 oktober namen we afscheid 
van Gaston. Hij werd 98 jaar en 
verbleef hier sinds februari 2018 op de 
Wandeling.

Leon Deleu
Op 27 november namen we afscheid van 
Leon. Hij verbleef op de Mijmering sinds 
december 2016. Leon werd 94 jaar.

Marie-Jeanne Descamps
Op 31 oktober namen we afscheid 
van Marie-Jeanne. Ze werd 83 jaar en 
verbleef hier sinds maart 2014 op de 
Wandeling.
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Pensioen Cecile 
Lermytte

Cecile ging na 20 jaar dienst 
op pensioen op 1 oktober.

Geniet van de welverdiende 
rust en bedankt voor de 
jarenlange inzet!

We verwelkomen...

Agnes Vancayzeele
Op 4 november kwam Agnes Vancayzeele 
ons vervoegen op de Mijmering. Agnes is 
afkomstig van Lo-Reninge.

Germaine Derdeyn
Germaine kwam ons op 14 november 
vervoegen op de Mijmering. Germaine is 
afkomstig van Lo-Reninge.

Erna Phlypo
Erna kwam ons op 26 november vervoegen 
op de Mijmering. Erna is afkomstig van 
Poperinge.
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Verjaardagen
Jarige medewerkers december

1 december Jeroen Schelpe

7 december Mia Coene

7 december Kelly Descamps

11 december Lore Vanstaen

13 december Evelien Bossy

23 december Heidi Vancraeynest

23 december Inge Decorte

24 december Marjan Cuffez

26 december Greet Vanlerberghe

29 december Jolien Logghe

Jarige bewoners december

5 december Rita Segaert                   75 jaar

10 december Ida Simoen                     90 jaar

13 december Paul Soenen                   80 jaar

17 december Jeanne Hespeel              92 jaar

18 december Viviane Grauwels             81 jaar

24 december Jacqueline Deschrevel     87 jaar

27 december Gaby Degroote                86 jaar

28 december Clara Noterdaeme           96 jaar

29 december Jeanne Lemahieu            90 jaar
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Terugblik 
Bezoek van Sint-Maarten
Onze bewoners kregen van bezoek van Sint-
Maarten en konden ook genieten van een 
heerlijk ontbijt!
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U kan foto’s digitaal bestellen door een mail te sturen naar paramedici@
hoftenijzer.be met de nummer(s) die bij de foto van uw keuze vermeld staan.
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Fingerfood met hulp 
van de leerlingen van 
hogeschool Vives
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Schlagerfestival 
Alveringem 
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Kalender

Onze activiteiten in December

Maandag 2 
december Zitdansen- 10u Cafetaria

Dinsdag 3  
december Zumba - 10u Cafetaria

Donderdag 5 
december Kookclub - 10u op Schemering

Dinsdag 10 
december Kaarting OKRA - 14u Cafetaria

Maandag 16 
december Zitdansen - 10u Cafetaria

Dinsdag 17 
december Aperitief - 10u30 Cafetaria



Woensdag 18 
december Kerstpromenade

Donderdag 19 
december Kookclub - 10u Schemering

Dinsdag 24 
december Zumba - 10u Cafetaria

Donderdag 26 
december Fingerfood Schemering - 11u30 op Schemering



Internationale dag van de 
vrijwilliger

Op 5 december is het internationale dag van de                                                                   
vrijwilliger! 
Elk jaar op deze dag staat de wereld heel 
even stil bij de miljoenen vrijwilligers die 
zich overal ter wereld vrijwillig inzetten. 
Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel 
domeinen; het zijn actieve burgers die 
onmisbaar zijn!
Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag.                                               
De bedoeling? Wereldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar maken en promoten.
Ook in Zilvervogel Reninge hebben we onmisbare vrijwilligers!                                             
We kunnen niet genoeg zeggen hoe dankbaar we jullie zijn! 
Voor die voortdurende inzet, het geduld, de kracht om door te gaan, willen we  jullie, elke 
dag – en zeker vandaag – danken. Jullie zijn onmisbaar om van de wereld een schonere plek 
te maken!  

Nogmaals dikke merci vanwege het volledige team van Zilvervogel en CDV Villa Zilvervogel! 
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Verjaardagen

VILLA ZILVERVOGEL

Jarige bezoekers december

14 december Germaine Feys



Kalender

Onze activiteiten in november

Maandag 2 
december

Soep maken

Kaarten/kiné

Dinsdag 3   
december 

Soep maken

4 op een rij/kiné 

Woensdag  4 
december

Soep maken/ Eucharistieviering

Gezelschapsspel

Donderdag 5 
december

Soep/frietjes maken
Crea-activiteit / kiné

Vrijdag 6     
december

Soep maken/ Eucharistieviering

Bingo

Maandag 9 
december

Soep maken

Kerstkaarten maken/ kiné

Dinsdag 10 
december

Soep maken

Kerstkaarten/kiné

Woensdag 11 
december

Soep maken / Eucharistieviering

Bingo



Donderdag 12 
december

Soep

Crea-activiteit

Vrijdag 13   
december

Soep/Eucharistieviering

Quiz

Maandag 16 
december

Soep maken

Kaarten/koekjes bakken/kiné

Dinsdag 17 
december

Soep

Kiné/Koekjes verpakken

Woensdag 18 
december

Soep/ Eucharistieviering

Kerstpromenade

Donderdag 19 
december

Soep

Kiné/Spel naar keuze

Vrijdag 20   
december  

Soep/ Eucharistieviering

Levensloopspel

Maandag 23 
december

Soep maken

Kerstfilm / oliebollen bakken



Kalender

Onze activiteiten in november

Dinsdag 24 
december

Kerstbingo met extraatje

Kerstdessertbuffet met Kerstmuziek

Woensdag 25 
december Kerstmis - DVC gesloten

Donderdag 26 
december 

Soep

Spel naar keuze

Vrijdag 27   
december 

Soep/ frietjes maken / Eucharistieviering

Taalspel

Maandag 30 
december

Soep

Dobbelsteenbingo / contactkoor

Dinsdag 31 
december

Oud en nieuw vieren : apero met hapjes

Reminiscentie

Woensdag 1      
januari Nieuwjaar - DVC gesloten

Donderdag 2    
januari 

Soep maken

Crea-activiteit 2020

Vrijdag 3            
januari

Soep maken / Eucharistie

Quiz + jaaroverzicht 2019
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Terugblik 

Familiedag

06
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Puzzelen
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Sint op bezoek
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Familieraad
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Verjaardag Annie vieren



Feestdagen
KERSTMISKERSTMIS

Op woensdag 25 december vieren we Kerstmis. 
Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. In verscheidene streken 
worden er ook speciale vieringen gehouden op de dag ervoor (middernachtmis) en/of op 
de dag na Kerstmis. 

Oorsprong
Rond midwinter (21 december) vierden de Germanen midwinter- of joelfeesten. Daarbij 
werd het boze verjaagd en het licht begroet.
Keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde kerk, zorgden 
er in de vierde eeuw voor dat Kerstmis op 25 december gevierd zou worden. Oorspronkelijk 
werd op deze datum de zonnegod vereerd. Constantijn zou hebben besloten, aangezien 
Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, om de geboorte van Christus op deze dag 
te vieren. De dagen rond 25 december waren reeds de vrije feestdagen der saturnaliën 
(midwinter).

Kerstgebruiken en –symbolen
Kerstboom
De christenen herinnerden de kerstboom volgens Luther aan de boom in het paradijs. De 
kerstballen doen symbool als de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom 
verwijst naar de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van  Jezus. 
Soms wordt deze piek ook vervangen door een ster.
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De kerstboom wordt versierd met slingers, kaarsen, 
balletjeskettingen, kerstballen en engelenhaar. In verband 
met de brandpreventie is er speciale kerstboomverlichting 
op de markt gekomen. Dit   bestaat uit kleine elektrische 
lampjes in een plastieken behuizing.
Theologisch word de kerstboom geïnterpreteerd als 
voorafbeelding van het hout van het kruis an Christus’ lijden 
en offerdood.   Het groene hout wordt verwezen naar de 
kribbe en het eeuwige leven dat door Jezus verdiend en 
bewerkstelligd werd.

Kerstversieringen
Er zijn tal van andere versieringen die binnen- of buitenshuis 
geplaatst kunnen worden. Denk maar aan een kerststuk 
of guirlande op een schouw, langs de voordeur of trap. 
Deze versieringen kunnen bestaan uit kaarsen, lampjes, 
hulsttakken, kerstballen, enz. Een kerstdorp plaatsen wordt 
ook steeds populairder.

De Kerstman en zijn geschenken
Het geven van geschenken bij Kerstmis gaat terug op 
oude tijden. Bij ons was sinterklaas een lange tijd het 
geschenkenfeest. Rond het einde van twintigste eeuw leek 
de Kerstman Sinterklaas te gaan verdrijven. Maar zover is 
het niet gekomen, velen geven elkaar (ook) geschenken met 
Kerstmis.
De Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas. In 
Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft 
ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas. Hij geeft ook   
cadeautjes, heeft een lange baard en rood pak, maar hij is 
ontdaan van alle religieuze symboliek.
Het ontstaan van de Kerstman die wij kennen vindt plaats in 
de negentiende eeuw in de Verenigde Staten. De Kerstman 
raakte wereldwijd verspreid door de reclame van Coca-Cola. 
Het kan zijn dat in bepaalde beeltenissen de Kerstman nog 
een groen pak aanheeft, terwijl de Amerikaanse Santa Claus 
rood-witte kleding draagt. Santa Claus heeft nog wel een 
vliegende slee  die getrokken wordt door rendieren, en elfjes 
op de noordpool die hem helpen.

Op kerstmis is het centrum voor dagverzorging niet open. 

Ook op 1 januari zal het centrum voor dagverzorging niet 
open zijn. 
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Andere kijk op dementie
Communiceren met personen met dementie: 10 tips

Communiceren met personen met dementie, is niet zo eenvoudig.   Een alledaagse en goed 
bedoelde vraag als: ‘Wat heb je vandaag gedaan?’ kan een persoon met dementie onzeker 
maken.  Dit omdat hij of zij het niet meer weet of de vraag niet begrijpt.  
Hieronder kan je 10 tips vinden om beter te communiceren met personen met dementie.  Goe-
de communicatie is heel belangrijk , zo kan je het vertrouwen winnen en elkaar beter begrij-
pen.  

1. Benader de persoon met dementie met respect.

Respectvol benaderen betekent iemand in zijn waarde laten en hem serieus nemen.            
De persoon met dementie blijft nog steeds een volwassen persoon.  Toon belangstelling en 
betrokkenheid.

2. Maak oogcontact 

Trek de aandacht wanneer je iets wilt zeggen. Maak oogcontact en leg voorzichtig even 
je hand op de arm van de persoon met dementie.  Maak geen onverwachte of snelle                
bewegingen.  
Zak door je knieën of ga op een stoel zitten, zodat je op gelijke ooghoogte bent.               
Praat met een zachte stem. Benadruk eventueel uw woorden met gebaren.

3. Pas je tempo aan

Praat langzaam en gebruik korte zinnen.  Stel één vraag of één opmerking tegelijk in één zin.  
Twee of meer vragen onthouden lukt niet meer.  Geef niet meer dan één taak of opdracht 
tegelijk. 

4. Praten in plaats van vragen

Vertel wat er vandaag/ op dit moment aan de orde is. 
Maak de persoon met dementie niet onnodig onzeker door vragen te stellen zoals: ‘wie is die 
meneer/mevrouw?, Waar wonen de kinderen? , Wanneer ben je jarig?’.              
Het is beter om zelf mee te delen wie er met je mee is of waar de kinderen nu wonen.  
Meestal weet de persoon met dementie wel nog zijn/haar geboortejaar maar niet meer hoe 
oud  hij/zij is. 
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5. Als het moeilijk wordt, sturen en afleiden

Als de persoon met dementie geïrriteerd, boos of ongeduldig wordt, laat dan het 
doel dat je voor ogen had helemaal los en focus op wat de ander voelt.  Bevestig het 
gevoel, (zeg: ’ik zie dat je het moeilijk hebt’ ), toon begrip en probeer hen af te leiden 
door over iets anders te  praten of samen een eindje te wandelen. 

6.  Deel complimentjes uit 

Geef iemand met dementie veel complimenten.  Bedank uitbundig als iemand je ge-
holpen heeft.  Corrigeer zo min mogelijk en bestraf niet.

7. Ken hun levensverhaal 

Het is belangrijk dat we het levensverhaal van de persoon met dementie kennen.   
Zorg dat je op de hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen of periodes in hun le-
ven.  

8. Foto’s zijn belangrijk

Beelden zijn herkenbaarder dan woorden voor een persoon met dementie.  Beelden 
van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu.  Samen oude  foto’s bekijken 
kan een leuke activiteit zijn omdat er dan gemakkelijker herinneringen kunnen opge-
haald worden .

9. Stel gesloten vragen  

Stel één vraag tegelijk en wacht op het antwoord.  Stel korte en duidelijke vragen 
met als antwoord ja of nee.  
Geef nooit meer dan twee keuzes als ze moeten kiezen.  Dus b.v.: “Wil je koffie of 
thee?” en NIET  “Wil je koffie, thee, limonade of een glas water?”. 

10. Maak tijd voor een rustmoment

Een persoon met dementie heeft tijdens de dag regelmatig nood aan een rustmo-
ment om alle prikkels en informatie te verwerken.  Geef hen daar ook ruimte voor.
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Wist je dat?

Wist je dat?
1. De winnaars bekend zijn van de stappentellercompetitie in de maand oktober?
 Met de hele vzw hebben we aandacht besteed aan extra beweging.  Intussen zijn    
 de winnaars bekend voor Zilvervogel Reninge:
• De actiefste bewoner was Gaspard Lanszweert  
• Het actiefste team is team Wandeling
• Patrick Roose is de collega met het meest aantal stappen.

 Aan allen: een dikke proficiat!

2. In de nieuwbouw men binnenkort start met de pleisterwerken en het afwerken van    
 de schuine daken in het achterste gedeelte van het gebouw en men dus mooi op   
 schema ligt?

3. De bewonersraden op de verschillende woonvormen als zeer positief werden        
 ervaren door bewoner, familie en collega’s en we daarop volop blijven inzetten?

4. Binnenkort de activiteiten zullen bekend worden gemaakt op de borden op de   
 woonvorm?  
 Iedereen die passeert zal kunnen zien wat er die dag te doen is op de woonvorm.
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Dorpsrestaurant

Dinsdag 10 december is er terug 
Dorpsrestaurant in Zilvervogel 
Reninge. 
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Kerstpromenade

Zilvervogel op z'n kerst

Braadworsten, wafels,
glühwein, jenevers,

koekjes... dit alles met
gezellige

accordeonmuziek  

Woensdag 
18 december
vanaf 14.30u

tot 16.30u

Lekkere en gezellige kerstpromenade doorheen 
ons woonzorgcentrum

Inschrijven 
via mail naar

n.cappelaere@hoftenijzer.be 

of via
057 40 90 90

Grime,

haarvlechten,

een echte

kerstman... voor

de kinderen!

Gelieve zowelaantal volwassenenals kinderen door tegeven voor 9 december   
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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

Zoek je mee?
Hof ten IJzer veranderde zijn naam naar Zilvervogel.
Het Hofjournaaltje heeft daardoor nood aan een nieuwe naam.      
Alleen kunnen wij geen gepaste naam vinden... .

Helpen jullie mee?
Je kan jullie voorstel opschrijven en indienen in de witte communicatiebus op de 
Wandeling of afgeven aan het onthaal of diensthoofd.

We kregen al enkele leuke suggesties en maken de naam in 
januari bekend!

Naam aanbrenger:(vrijblijvend)

suggestie: 

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

Zilvervogel Reninge


