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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Achille Rys
Op 6 januari namen we afscheid van 
Achille. Hij werd 101 jaar en verbleef 
hier sinds oktober 2016 op de 
Mijmering.

Ferdinand Vanbeveren

Op 18 januari namen we afscheid van 
Ferdinand. Hij verbleef op de Mijmering 
sinds september 2015. Hij werd 92 jaar.

Marguerite Meersdom

Op 28 januari namen we afscheid van 
Marguerite. Ze verbleef op de Wandeling 
sinds november 2018 en werd 96 jaar.

Beste bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega, vrijwilliger… 

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsfeestjes -en recepties.  Ook in Zilvervogel Renin-
ge hebben we het jaar traditioneel ingezet met een nieuwjaarsfeest, getuige de foto’s in ons blad.
De maand januari heeft de krant “Het Nieuwsblad” ook aangegrepen om de woonzorgcentra volop 
in de kijker te zetten.   Via de reeks “Het grote rusthuisdossier” heeft men in de week van 20 januari 
een aantal krantenartikels geschreven.  
Ik verwijs hierbij heel graag naar het artikel van gelegeerd bestuurder Margot Cloet van onze koepel 
Zorgnet Icuro: “kwaliteitsvolle ouderenzorg, een gedeelde verantwoordelijkheid”.  Dit artikel is terug 
te vinden via https://www.zorgneticuro.be/nieuws/kwaliteitsvolle-ouderenzorg-een-gedeelde-ver-
antwoordelijkheid .    Het is een genuanceerde en terechte reactie op de krantenartikels. 
Daar gaat ze in op wat écht nodig is om betaalbare en kwaliteitsvolle woonzorgcentra in onze     
samenleving te realiseren.  
Het gaat hierbij in eerste instantie om de nood aan zorgzame en betrokken medewerkers.  
Daarnaast moet de zorgfinanciering ook de zorgnood volgen wat de bevoegdheid en verantwoorde-
lijkheid is van de Vlaamse overheid  
Ten derde gaat het om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra. Deze kan enkel verhoogd wor-
den “via de correcte financiering van de zorgkost in de woonzorgcentra als via het optrekken van de 
beschikbare zorgbudgetten”.  
Een vierde element dat Margot Cloet aangeeft is de kwaliteit van leven, zorg en wonen.  Hier spelen 
verschillende zaken een rol: aangepaste instrumenten om de kwaliteit te meten, erkenningsnormen, 
inspectie en systemen om kwaliteit continu te verbeteren.  
Het zijn zaken die ook bij ons vzw Zilvervogel nauw aan het hart liggen. Zo hebben we eind 2019 in 
de 3 woonzorgcentra een tevredenheidsmeting uitgevoerd.  Binnenkort krijgen we de resultaten.  
In Zilvervogel Reninge zullen we daar actief mee aan de slag gaan en dit in openheid en betrokken-
heid met bewoners, familie en medewerkers. 
Op woensdagavond 4 maart organiseren we dan ook om 18u30 een infosessie in het OC Oud Ge-
meentehuis in Reninge waarop de globale resultaten worden toegelicht.  U leest hierover meer in 
de Zilverbode.    
M.b.t. wonen en leven: het contactkoor, de breiclub, de activiteiten groot en klein, in groep en indivi-
dueel, verjaardagsfeestjes, de gebruikersraden op iedere woonvorm, we zullen er met onze teams  
blijven naar streven dat de bewoner zich kan jeunen en de vleugels uitslaan.   
Ook het grote infrastructuurproject, onze nieuwbouw, heeft hier een belangrijk aandeel in.   Een 
goede infrastructuur zorgt er immers voor dat én de bewoner er zich meer thuis voelt én dat de 
medewerker er vlotter en comfortabeler kan in werken.  
Zoals u zult zien achteraan ons blad, begint alles meer en meer vorm te krijgen. In de achterste blok 
van het gebouw zijn de kamers gepleisterd en starten chapewerken, in de voorste blok zijn ook de 
ramen geplaatst en krijgt de gevel stilaan zijn definitieve vorm.  
De verhuis op het eind van het jaar vraagt een grote voorbereiding.  In de komende maanden moe-
ten we immers de aankoopdossiers interieur voorbereiden, toekomstige dagprijzen bepalen, nagaan 
op welke manier we de verhuis van de mensen (bewoners en medewerkers) organiseren…  Zodra 
we voldoende duidelijkheid hebben, zullen we bewoners en familie op regelmatige tijdstippen op de 
hoogte brengen en betrekken.  

Ik wens jullie veel leesplezier

Jorgen
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Verjaardagen

Jarige medewerkers februari

6 februari Delphine Wulleman

12 februari Sophie Berthels

15 februari Els Vaneechoutte

22 februari Regine Gesquiere

27 februari Ria Vanbeveren

Jarige bewoners februari

6 februari Isabelle Pillaert                     82 jaar

10 februari Richard Maekelberg             93 jaar

16 februari Agnes Talpe                          91 jaar

17 februari Michel Morlion                        87 jaar

22 februari Florent Rosseel                       92 jaar

24 februari Louis Delhaute                       72 jaar

26 februari  Dirk Debuysere                     74 jaar

28 februari Jacqueline Millecam                84 jaar

We verwelkomen...
Bewonersinfo 

Cyriel Noterdaeme 
Op 13 januari mochten we Cyriel 
verwelkomen op de Wandeling. 
Cyriel is afkomstig van Pollinkhove.

Anna Sohier
Op 13 januari mochten we Anna verwelkomen 
op de Mijmering. Anna is afkomstig van 
Poperinge.

Janine Budry
Op 20 januari mochten we janine 
verwelkomen op de Mijmering. Janine is 
afkomstig van De Panne.

Devers Achiel
Achiel kwam ons op 21 januari vervoegen op 
de Keerkring. Hij is afkomstig van Beernem.

Alice Declerck
Alice kwam ons op 19 januari vervoegen op de 
Mijmering. Alice is afkomstig van Reninge.

Therese Bekaert
Therese kwam ons op 29 januari vervoegen 
op de Keerkring. Therese is afkomstig van 
Ieper. 
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Terugblik 

Breiclub

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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Crea op Mijmering
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Nieuwjaarsfeest



Kalender

Onze activiteiten in februari

Maandag                          
3 februari Zitdansen

Dinsdag                            
4 februari Zumba

Donderdag                      
6 februari

Kookclub

Maandag                    
10 februari

Quiz

Dinsdag                           
11 februari

Kaarten

Donderdag               
13 februari

Breiclub

Maandag                          
17 februari

Zitdansen 

Dinsdag                      
18 februari

Aperitief

Donderdag                
20 februari

Kookclub

Maandag                   
24 februari

Vogelpik

Dinsdag                           

25 februari 

Zumba / kaarting

Donderdag               
27 februari

Fingerfood op Schemering
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Verjaardagen

    Françoise De Coninck de Merckem, afkomstig van Merkem 

 Walter Jonckheere uit Woumen

VILLA ZILVERVOGEL

Jarige vrijwilligers februari

 22 februari Gratien Dewaele

Nieuwe gebruikers

Nelly Desmet, woont in Reninge  

Jarige gebruikers februari

4 februari Walter Carette   82 jaar

14 februari Antoon Verraes    75 jaar

21 februari Roger Catteeuw   79 jaar

   28  februari        Jerome Leuridan  78 jaar



Kalender

Onze activiteiten in februari

Maandag 3      
februari

Soep maken

Kaarten/kiné

Dinsdag 4       
februari

Soep

Bingo/kiné

Woensdag 5    
februari

Soep/mis

Pannenkoeken bakken (Maria Lichtmis)

Donderdag 6  
februari

Soep maken

Crea Valentijn/kiné

Vrijdag 7          
februari 

Soep maken/mis

Spel naar keuze

Maandag 10   
februari 

Soep maken/mis

Kaarten /kiné

Dinsdag 11      
februari

Soep

Wellness/ kine

Woensdag 12 
februari

Soep/mis

Volksspelen

Donderdag 13 
februari

Soep

Bingo/kiné

Vrijdag 14        
februari

Eieren met spek en frietjes maken

Taalspel

Maandag 17   februari 
Soep maken

Kaarten

Dinsdag 18      
februari

Soep

Kaarten

Woensdag 19 
februari

Soep/mis

Taalspel

Donderdag 20  
februari 

Soep en frietjes maken

Breiclub/ kiné

Vrijdag 21        
februari 

Soep/mis

Bingo/carnaval

Maandag 24   
februari

Soep

Spel naar keuze / kiné
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Kalender

Onze activiteiten in februari

Dinsdag 25     
februari

Soep

Kiné / 4 op een rij

Woensdag 26 
februari

Soep/mis

Spel naar keuze

Donderdag 27 
februari

Frietjes maken / fruit snijden

Film ‘Marina’

Vrijdag 28        
februari

Soep/mis

Bingo

Nieuwjaarsfeest
Terugblik
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Verjaardag Gilbert vieren

Verjaardag Irène vieren
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Het dagelijks leven in het 
CDV
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Maria Lichtmis

Op 2 februari is het Maria-Lichtmis. Wat vieren we dan precies? En waarom doen we dat 
met pannenkoeken?
• Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.

• Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 
12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden 
gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden 
toegewijd aan God. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Die is 
eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat.

• Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door 
Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou 
sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen 
ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht 
dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 
2,29-32)

• Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het voorbije jaar 
uitgenodigd in de kerk. 

• Het feest werd in 494 ingesteld door de toenmalige paus Gelasius.

• Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen 
sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam 
Lichtmis. Het Franse ‘Fête de la Chandeleur’ en het Engelse ‘Candlemas Day’ verwijzen 
naar kaarsen.
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• Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag 
pannenkoeken gebakken. De kippen leggen opnieuw, er 
zijn weer eieren genoeg om het beslag te maken. Dit 
pannenkoeken bakken wordt uitgedrukt in het gezegde:” 
Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje 
warm”,
2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de 
plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – 
de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd 
’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later 
evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de 
pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar 
de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis 
pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

In Polen wordt Kerstmis gevierd tot Maria-Lichtmis. De 
kerstbomen worden dus niet, zoals in de meeste andere 
landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari.

Deze feestdag is een lichtfeest, waarin het 
lengen van de dagen wordt gevierd en de 
hoop op de wedergeboorte van de lente.
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Bouwwerken 

Hier laten we jullie even meepiepen achter de schermen van de 
nieuwbouw.

De eerste ramen werden geplaatst. 

Hellend dak in opbouw.

Kamers blok B zijn gepleisterd.

De eerste dakpannen liggen 
er!

Zicht op lift en leescafé.
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Andere kijk op dementie
Wat is het niet pluis gevoel?
Sommige mensen krijgen al voordat je daadwerkelijk kunt spreken van dementie bepaalde symptomen. 
Door de professionals wordt dit vaak de “niet-pluis” fase genoemd. Herkenningspunten van de fase 
voorafgaand aan dementie zijn:
• Je kunt niet op een woord komen, of vergeet een naam.
• Je kortetermijngeheugen gaat achteruit.
• Je kunt apraxie krijgen. Dit houdt in dat je een handeling moeilijk kunt uitvoeren, terwijl je dit 
normaal gesproken wel automatisch kunt uitvoeren. Apraxie kan ook problemen geven bij het plannen 
van de volgorde van handelingen. Iemand weet bijvoorbeeld niet meer dat een sleutel in het slot moet. 
Of je gooit het suikerklontje met het papiertje erom in de koffie.
• Je weet niet meer waar je dingen hebt gelaten (terwijl ze op hun normale plek liggen).
• Je vermogen om dingen te plannen of organiseren neemt af.
• Je gaat minder initiatief nemen.
• Je kunt depressieve symptomen krijgen.
• Je interesses worden minder.
• Je laat contacten verwateren.
Naasten gaan dit soort symptomen aan je merken, hoewel het kan zijn dat je partner het nog niet 
doorheeft. Dit kan komen omdat de klachten al langer bestaan of omdat ze langzaam worden ontwik-
keld

Mij overkomt het nooit, ik was een echte boekenwurm 
en los nog dagelijks kruiswoordraadsels op!
Dementie kan je niet preventief aanpakken. Schaken, kruiswoordraadsels 
oplossen, documentaires volgen op televisie, lezen, enz. stimuleren op 
elke leeftijd de werking van de hersencellen, maar kunnen dementie niet 
voorkomen. Bovendien komt dementie voor in alle lagen van de bevolking. 
De mate van intelligentie heeft geen invloed op het al dan niet krijgen van 
dementie. Bij vasculaire dementie echter kan men wel preventief werken. 
De richtlijnen die algemeen gelden voor het voorkomen van hart- en 
vaatziekten zullen ook een positief effect hebben op het voorkomen 
van herseninfarcten en het dementiële beeld dat daarmee gepaard kan gaan.

Wat zijn wel beschermende factoren tegen dementie?
Er zijn tal van factoren die de kans op dementie kunnen verlagen.  Zoals bijvoorbeeld een gezonde le-
venstijl, gezond eten, sociaal actief zijn…  
Een sterke beschermende factor tegen dementie is fysiek actief blijven.  Dat kan via sport, maar ook 
via alledaagse activiteiten: de trap nemen in plaats van de lift, fietsen , dansen of zelfs huishoudelijke 
klussen doen.  
In Zilvervogel Reninge bieden we verschillende bewegingsmomenten aan:  de kiné, zumba, zitdansen…  
maar ook bijvoorbeeld het stappen in de gang, of naar de eucharistie,… 
Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein.  Veel risicofactoren voor dementie zijn dezelfde als 
voor hart- en vaatziekten.  Dat betekent dat investeren in een gezonde leefstijl dubbele winst oplevert: 
minder kans op dementie , minder kans op hartaandoeningen!

Veel gestelde vragen over dementie:
Betekent Dementie dat je alles gaat vergeten?
Het geheugen bevindt zich in de hersenen en wordt best omschreven als een “vermogen” om allerlei 
soorten informatie op te slaan en weer terug te halen indien nodig. Men kan het vergelijken met een 
enorme bibliotheek waar pakketjes informatie snel worden opgeborgen en weer kunnen worden opge-
zocht. Helaas is deze bibliotheek beperkt en onthoudt men niet alles. Belangrijke of emotionele ge-
beurtenissen lijken meer gedetailleerd en beter opgeslagen. Het geheugen is dus zeker niet perfect en 
maakt voortdurend fouten. Dit valt vooral op wanneer men iets niet kan “terugvinden” op het ogenblik 
dat men dat zou willen. Personen met dementie verliezen steeds meer geheugencellen en kunnen nog 
moeilijk nieuwe informatie opslaan. Eerst gaan de meest recente gebeurtenissen verloren en uiteinde-
lijk ook alles wat hij/zij heeft geleerd en in het geheugen heeft opgeslagen. 

Ik vergeet steeds vaker iets. Dus ik krijg dementie!
Neen. Vergeetachtigheid bij ouderen is niet noodzakelijk een eerste teken van dementie! ‘Goedaardige’ 
vergeetachtigheid komt voor bij de helft van de mensen boven de 50 jaar.     Bij normale ouderdoms-
vergeetachtigheid hebben we meer te maken met het vergeten van details. Wordt er een totale ge-
beurtenis vergeten, dan spreken we van een abnormaal vergeten (bv. helemaal niet meer weten dat de 
kinderen de vorige dag zijn langsgekomen). 
Bij een abnormaal vergeten is ook het leervermogen aangetast. Zo kan bv. iemand met normale ver-
geetachtigheid nog aanleren hoe de nieuwe wasmachine werkt. Het is niet zo gemakkelijk om aan te 
duiden wanneer vergeetachtigheid nog normaal te noemen is en wanneer niet meer. Ouderdomsver-
geetachtigheid is lastig, maar maakt niet hulpbehoevend. Dementie maakt wél hulpbehoevend. Demen-
tie is meer dan alleen vergeten. Het tast buiten het geheugen ook het spreken, de concentratie, het 
uitvoeren van activiteiten en het organisatietalent aan.

Papa vergeet veel. Moet hij naar de huisarts? 
Het is belangrijk zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is. Als de diagnose van dementie ge-
steld wordt, kan men immers een aangepaste behandeling en begeleiding van de persoon en zijn/haar 
omgeving opstarten. De arts (huisarts of specialist) komt tot die diagnose door zich goed te verdiepen 
in de situatie van de patiënt.
• Hebben de klachten enkel betrekking op het geheugen?
• Leiden ze tot problemen in het dagelijks leven?
• Is er sprake van andere psychische of lichamelijke aandoeningen? Hij moet de patiënt lichame-
lijk onderzoeken om uit te sluiten dat een vitaminetekort, een te traag werkende schildklier of suiker-
ziekte niet aan de basis van de klachten liggen.
• Ten slotte volgt een korte test van een 30-tal eenvoudige vragen.
Deze bevindingen en een gesprek met de partner of familie, 
zijn noodzakelijk om een diagnose te stellen. Men kan ook 
terecht in gespecialiseerde geheugenklinieken of diagnostische 
centra, waar diverse specialisten op het gebied van dementie 
samenwerken. Alleszins kan je je via je huisarts verder informeren. 
Een verwijzing gebeurt immers het best via de huisarts.
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Wist je dat? 

1. Het mantelzorgcafé dat voor de eerste keer in Reninge 
 werd georganiseerd een succes was.  
 Meer dan 30 mensen waren aanwezig.  

2. We de kwaliteit continu bewaken en verbeteren door onze collega’s bij te scholen?
 Alle collega’s van de multidisciplinaire teams hebben via teamvergaderingen een   
  heropfrissing gekregen van de afspraken rond opvolging technische defecten,af  
 valsortering, brandprocedure, hygiëne maaltijden, beroepsgeheim     
 en voedingshygiëne (HACCP)…?  

3. Iedere collega werkzaam op de afdeling een badge zal dragen met daarop hun   
 voornaam?  Via de gebruikersraden en ons instrument om kwaliteit op te volgen   
 (PREZO) werd dit als een zeer belangrijk aandachtspunt aangegeven door bewoners  
 en familie. 
 De badge is in zacht materiaal en werkt met magneten. Op die manier kan iedere   
 bewoner en bezoeker de collega aanspreken met de voornaam.  

4. We de komende weken volop zullen inzetten op handhygiëne en dit via een 
 speciale “handenscan” die test of een medewerker op de juiste manier zijn handen  
 ontsmet? 

5. Dat we met de meer dan 300 medewerkers van de vzw, verspreid op 2 vzw-dagen,  
 zullen werken rond de waarden van onze vzw: open, warm, samen, creatief?

6. Nog steeds nieuwe collega’s graag welkom heten, ook in de weekends via 
 weekendstudenten zorg? 
 

Geachte familie, 
 
 
 
Zoals u weet hebben we eind 2019 een 
tevredenheidsmeting gehouden bij de bewoners en 
familie van Zilvervogel Reninge.   
 
We willen u graag de resultaten kenbaar maken en 
nodigen u daarom uit voor de voorstelling op woensdag 
4/3/2020 om 18u30 in het OC Oud Gemeentehuis in 
Reninge. 
 
Om een inschatting te krijgen over het aantal 
deelnemers vragen we om vooraf in te schrijven via het 
onthaal of via n.cappelaere@hoftenijzer.be tegen 
woensdag 26/2/2020. 
 
 
Alvast bedankt 
 
 
Jorgen  
Directeur 

Resultaten tevredenheidsmeting
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    Wees welkom in het dorpsrestaurant op 

      11 en 25 februari

Dorpsrestaurant Spelletjes
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ZILVERVOGEL RENINGE

Dorpplaats 14, 8647 Reninge 
T 057 40 90 90  |  info.reninge@zilvervogel.be

reninge.zilvervogel.be

Suggesties
Bij ons is er ook ruimte voor suggesties. Heb je ideeën omtrent de 
inrichting van het gebouw, de werking van onze diensten of andere 
zaken? Laat het ons dan zeker weten. Geef je formulier af aan het 
onthaal bij Patsy of Nathalie en dan kijken wij hoe we dit kunnen 
aanpakken.

Naam aanbrenger:
Datum suggestie: 
Naam ontvanger suggestie

Omschrijving suggestie:

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

Zilvervogel Reninge


