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

Wie het voorblad heeft gelezen zal het al opgemerkt hebben.  Onze huiskrantje heeft een 
nieuwe naam!  Na vele jaren ons nieuws te verspreiden via het Hofjournaal en Villa’s Gazetje, 
zal u vanaf nu alles kunnen lezen in de Zilverbode.  We kregen verschillende ideeën maar de 
mooie en originele samenstelling van de naam van onze vzw en postbode maakt dat “Zilver-
bode” het heeft  gehaald. Het mooie voorstel kwam van Lieve en Maurice, familie van Ma-
rie-Therese Fonteyne.  Ook nu blijft onze Zilverbode steeds raadpleegbaar via onze website 
https://reninge.zilvervogel.be/

Op deze laatste dag van het jaar kunnen we alweer terugblikken naar de vele gebeurtenissen 
in en rond ons huis.  Zo kreeg onze bouw in nog geen jaar tijd zijn definitieve contouren en 
werden we in een nieuw kleedje gestopt, inclusief een nieuwe naam, huisstijl en website maar 
vooral met de nieuwe missie willen we tonen waar we voor staan:  “ouderen kansen geven 
om zich samen met hun omgeving te jeunen en hun vleugels uit te slaan”.  

Ook in de Zilverbode zullen we met veel foto’s de sfeer proberen weer te geven van wat er 
zich dagdagelijks afspeelt in Zilvervogel Reninge en die u kunt nabestellen (Kerstpromenade, 
verjaardagsfeestjes, het dagelijks leven).  Dezelfde rubrieken keren terug: bewonersinfo, per-
soneelsnieuws, een andere kijk op dementie, achtergrondinfo m.b.t. feestdagen, activiteiten-
kalender…. 

Voor 2020 kan ik alvast een nieuw initiatief meegeven in de buurt.  Samen met verschillende 
partners zoals Lo-reninge, Samana, Zorg in de Binnentuin en Familiehulp organiseren we voor 
de eerste keer een mantelzorgcafé.  Terwijl het praatcafé dementie zich reeds een paar jaar 
richt tot mantelzorgers voor personen met dementie, richt het mantelzorgcafé zich tot alle 
mantelzorgers.  We duimen dat we net zoals het praatcafé of de dorpsrestaurants ook hier  
iets te kunnen betekenen voor de buurt.      

Eindigen wil ik zoals met de foto op het voorblad, klinken op een nieuw jaar: dat het een jaar 
mag worden waarin u zich samen met ons, alle medewerkers van Zilvervogel Reninge, kan 
jeunen en de vleugels uitslaan, waarin u veel liefde en warmte mag ontvangen! 

Gelukkig nieuwjaar! 
 
Veel leesplezier 
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Agnes Vancayzeele
Op 11 december namen we afscheid 
van Agnes. Ze werd 96 jaar en verbleef 
hier sinds november 2019 op de 
Mijmering.

Gilbert Ameloot
Gilbert kwam ons op 13 december vervoegen 
op de Wandeling. Gilbert is afkomstig van Lo-
Reninge.

Robert Maddelein
Op 15 december namen we afscheid van 
Robert. Hij verbleef op de Schemering 
sinds november 2013. Robert werd 72 jaar.

Roger Vermote
Op 11 december mochten we Roger 
verwelkomen op de Mijmering. Roger is 
afkomstig van Lo-Reninge.

We verwelkomen...

Marcel Swalus 
Op 26 december namen we afscheid van 
Marcel. Hij verbleef op de Schemering 
sinds oktober 2019. Marcel werd 91 jaar.

Joseph Heindryckx
Op 29 december namen we afscheid van 
Joseph. Hij verbleef op de Schemering sinds 
september 2019. Joseph werd 82 jaar.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers januari

4 januari Luc Criel

6 januari Marie-Paule Wulleman

8 januari Patrick Depoorter

11 januari Els Vermaut

15 januari Sven Desot

18 januari Isabelle Trève

19 januari Karel Defoirdt

19 januari Sofie Orbie

20 januari Rita Deheegher

25 januari Annika Vanbrabant

Jarige bewoners januari

6 januari Cecile Deschoemaeker      84 jaar

9 januari Noëlla Ryckeboer              85 jaar

14 januari Marcel Gekiere                 91 jaar

15 januari Hilda Top                         90 jaar

19 januari Walter Tempelaere          72 jaar

27 januari Suzanne Page                 81 jaar
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Personeelsnieuws
Geboorte Nora

Kimberly Callens werd op 10 
december mama van een 
dochtertje Nora.

Van harte proficiat!
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Terugblik 

Kerstpromenade
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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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Kalender

Onze activiteiten in januari

Maandag 6 januari Zitdansen

Dinsdag 7 januari Zumba

Donderdag 9 januari Kookclub

Maandag 13 januari Quiz

Dinsdag 14 januari Kaarten

Donderdag 16 januari Breiclub



Maandag 20 januari Zitdansen 

Dinsdag 21 januari Aperitief

Donderdag 23 januari Kookclub

Maandag 27januari Vogelpik

Dinsdag 28 januari Zumba

Donderdag 30 januari Fingerfood op Schemering



Mantelzorgcafé

14



15

1. Dit jaar een recordaantal medewerkers zich hebben laten vaccineren tegen de griep,  
 namelijk 98 (bijna 90%!) waardoor ook bewoners en bezoekers  beter beschermd     
 worden?  

2. Het bouwverlof is en de werf er zelden zo rustig heeft bij gelegen?

3. De vensters reeds geplaatst zijn in het achterste gedeelte van de nieuwbouw en   
 men volop aan het pleisteren is? 

4. December 2020 de streefmaand blijft om de nieuwbouw in gebruik te nemen? 

5. Onze collega Sofie Berthels het initiatief heeft genomen om een actie te doen voor  
 het goede doel in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel en zo maar   
 liefst meer dan 800 euro heeft opgehaald?  Hierbij kreeg ze de hulp van verschillen 
 de collega’s en gepensioneerde collega’s.

6. Onze naam en logo zijn gedrukt op het nieuwe busje dat werd aangekocht door     
 Lo-Reninge en Vleteren?  Op  12/12/2020 werd het officieel voorgesteld in De Sceure  
 in Vleteren.  

Wist je dat? 

7. U de activiteiten die op een woonvorm doorgaan kunt terugvinden op het               
 activiteitenbord op iedere woonvorm?  



   In december mochten we Albert Debacker verwelkomen, 

     hij is afkomstig van Woesten.

  In december mochten we eveneens Henri De Ceunynck verwelkomen.

     Henri is afkomstig van Kaaskerke

VILLA ZILVERVOGEL

Nieuwe gebruikers
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Verjaardagen

Jarige gebruikers januari

19 januari Frans Maeyaert   91 jaar

26 januari Irene Vandenbroucke   72 jaar

27 januari Gilbert Huyghe   96 jaar

Jarige vrijwilligers januari

8 januari Robert Vandelanoote



Kalender

Onze activiteiten in januari

Woensdag

1 januari
Feestdag - CDV gesloten

Donderdag 

2 januari 

Soep

Crea-activiteit 2020 afwerken

Vrijdag 

3 januari

Soep/mis

Quiz

Maandag 

6 januari

Soep maken

Kiné/Bingo

Dinsdag 

7 januari

Soep maken

Wellness/kiné

Woensdag 

8 januari

Soep maken/mis

Spel naar keuze

Donderdag 

9 januari

Soep

Nieuwjaarsfeest

Vrijdag 

10 januari

Soep

Woorden maken



Maandag 

13 januari

Soep

Kaarten/kiné

Dinsdag

 14 januari

Soep

Crea-activiteit/kiné

Woensdag 

15 januari

Soep maken

Volksspelen

Donderdag 

16 januari

Soep

Breiclub/kiné

Vrijdag

17 januari

Soep

Bingo

Maandag 

20 januari

Soep

Kaarten/kiné

Dinsdag

21 januari

Soep

Wellness/kiné

Woensdag 

22 januari

Soep/mis

Bingo



Kalender
Onze activiteiten in januari

Donderdag

 23 januari

Soep

Liedjes aanvragen/kiné

Vrijdag 

24 januari

Soep/mis

Spel naar keuze

Maandag 

27 januari

Soep

Kaarten/kiné

Dinsdag

28 januari

Soep/appelcake

Spel naar keuze/kiné

Woensdag 

29 januari

Soep/mis

Woorden raden

Donderdag 

30 januari

Soep

Crea-activiteit/kiné

Vrijdag 

31 januari

Soep/mis

Groot Ganzenbord
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Kerstpromenade
Terugblik 
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Verjaardag Germaine vieren
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In de kiné
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Het dagelijks leven in het 
CDV
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Feestdagen

Over enkele uren ronden we 2019 af en zetten we het nieuwe jaar 2020 in. Bij ons gaat 
de jaarwisseling gepaard met een spetterend vuurwerk en knallende champagnekurken, 
maar overal ter wereld zijn de tradities net een beetje anders.

11 uur

De champagnekurken knallen het eerst op het Christmaseiland Kiribati. Dit eilandje ligt 
net ten westen van de zogenoemde datumgrens, de lijn waar de ene dag eindigt en de 
volgende begint. De inwoners vieren de start van het nieuwe jaar gewoon zoals wij dat 
doen, alleen 13 uur vroeger.

14 uur

In het Australische Sydney vieren anderhalf miljoen mensen de overgang van oud naar 
nieuw met het grootste vuurwerk ter wereld. Vanaf 130 verschillende plekken rond Sydney 
Harbour Bridge knallen 25.000 vuurpijlen en 11.000 vuurwerkbommen de lucht in. Wie het 
spektakel live wil bijwonen, zoekt het best ‘s morgens al een plekje.
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17 uur

Chinezen vieren de overgang van oud naar nieuw niet op 
31 december. Het Chinese jaar begint pas op de tweede 
nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. In 
de aanloop naar het nieuwe jaar betalen Chinezen hun 
schulden, kopen ze nieuwe kleren en geven ze het huis 
een grondige poetsbeurt. Het feest zelf wordt gevierd met 
een uitgebreid feestmaal, draken- en leeuwendansen, 
cadeautjes en vuurwerk. Chinees Nieuwjaar is traditioneel 
een familiefeest. Half januari keren Chinezen uit de hele 
wereld terug naar China om oudejaarsavond thuis door te 
brengen!

21 uur

In Dubai lopen ze 3 uur voor op ons en vieren de 
jaarwisseling dus al een beetje vroeger. Dat doen ze met 
een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op de Burj Khalifa, 
het hoogste gebouw ter wereld.

22 uur

Russen vieren oudjaar twee keer. Op 31 december en op 
13 januari. Op 31 december komen de Moskovieten samen 
op het Rode Plein. Daar tellen ze – in het gezelschap van 
vrienden en wodka – af naar middernacht, waarna een groot 
vuurwerk volgt. Op 13 januari vieren ze de overgang van oud 
naar nieuw een tweede keer, tijdens het traditionele “Oud 
Russische Nieuwjaar”.

23 uur

Terwijl de Russen oudjaar vieren bij vriestemperaturen, 
zomert het in Zuid-Afrika volop. Zuid-Afrikanen zetten 
meestal geen kerstboom, maar zorgen wel voor kerstsfeer 
door traditionele liedjes te spelen op de radio. Dankzij de 
aangename temperatuur vieren ze oudejaarsavond buiten 
met een traditionele barbecue.

In Londen is het dan weer wat frisser terwijl 2020 wordt 
ingeluid. Dat gebeurt met spectaculaire vuurwerkshows, 
cruises op de Thames en heel wat feestgedruis.

 



28

00 uur

Echte Madrilenen tellen af op de Puerta del Sol, het centrale plein van de hoofdstad. Bij elke 
klokslag om middernacht eten ze één druif. Alleen we alle twaalf druifjes op tijd op heeft, 
gaat een gelukkig jaar tegemoet.

Brazilianen houden van een stevig feestje. Ze komen samen op het strand van Copacabana 
en dragen witte kleren om hun goede voornemens uit te drukken. Wie geel ondergoed draagt, 
wil vooral geld en roem. Voor Brazilianen is de overgang van oud naar nieuw een geloofstradi-
tie. Daarom gooien ze bloemen en eten in de golven als offer aan de zeegodin Iemanjá.

6 uur

Het befaamde neerlaten van de glitterbol op Times Square in New York is een traditie die al 
meer dan 100 jaar meegaat. Elk jaar verzamelen één miljoen mensen voor deze countdown. 
Doorheen het jaar kan iedereen die Times Square bezoekt, goeie voornemens en verlangens 
neerpennen op speciale confettibollen. Op 31 december worden alle confetti’s verzameld en 
uitgestrooid.

11 uur

Het eiland Samoa gaat als laatste het nieuwe jaar in. Het land is gelegen aan de oostkant 
van de datumgrens, ongeveer halfweg tussen Hawaï en Nieuw-Zeeland. Of beter gezegd: was 
gelegen, want de bewoners van het eiland zetten op 29 december 2011 de kalender één dag 
vooruit en verschuiven naar de westkant van de datumgrens.

  Op 1 januari zal het CDV Villa Zilvervogel gesloten zijn. 

We wensen jullie alvast een spetterend 2020!
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Nieuws van de kapster

Kapster Celina komt op woensdag 8 januari in plaats van 9 januari.

Op 9 januari is er immers het nieuwjaarsfeestje voor alle bewoners! 
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Andere kijk op dementie
We kunnen terugblikken op een boeiend en dementievriendelijk  2019.
Een jaar waarin we dagelijks warme zorg aanboden aan onze bewoners .        
Dit tijdens de dagelijkse contacten zoals:  de  zorgmomenten, tijdens reminiscentie-activiteiten, tijdens 
muziek en dans, maaltijdbegeleidingen en zovele individuele momenten… . 
Bedankt aan alle medewerkers die zich dagelijks voor onze bewoners inzetten!

Een jaar waarin maandelijks info of een gedicht terug te vinden was in de rubriek ‘een andere kijk op 
dementie’ in De Zilverbode of in Villa’s Gazetje.
Een jaar waarin onze bewoners met dementie iedere maand konden genieten van een lekker en ge-
zond Fingerfood menu.  Fingerfood wordt iedere maand aangeboden aan onze bewoners met demen-
tie.   Fingerfood stimuleert hun zelfstandigheid en verhoogt het welbevinden van onze bewoners met 
dementie.  
In november kregen we een aantal studenten verpleegkunde over de vloer die voor onze bewoners op 
de Schemering een waar fingerfood-feestmaal klaarmaakten.  Onze bewoners genoten van de sfeervol-
le decoratie en sfeer en smulden van al het lekkers.
Een jaar waarin we aandacht hadden voor onze mantelzorgers van onze bewoners met dementie.  
Familieleden en mantelzorgers zitten met veel vragen, hoe kan ik me steeds inleven, aanpassen en con-
tact houden met mijn geliefde echtgenoot, moeder, vader,….., wat kan ik nog doen?.  Daarom vonden 
we het heel belangrijk om ook jullie beter te leren kennen  en jullie een hart onder de riem te steken bij 
het zorgen voor jullie partner/familielid.  
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We organiseerden daarom enkele bijeenkomsten voor mantelzorgers, in samenwerking met het Praat-
café Dementie. In het voorjaar kwam het thema ‘omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag’ aan bod. In 
het najaar werd er uitleg gegeven hoe je als familielid of mantelzorger zorg draagt voor jezelf en hoe 
je best een evenwicht probeert te vinden   tussen de draagkracht en de draaglast in de zorg voor een  
persoon met dementie. We   blijven dit heel belangrijk vinden en willen in 2020 deze bijeenkomsten 
zeker verder zetten!

Een jaar waarin de Intervisie werkgroep dementie  éénmaal per kwartaal samenkwam!  De ambas-
sadeurs werden ondergedompeld in de wereld van dementie en kregen verdiepende informatie over 
de vormen van dementie, de belevingsfases en de bijhorende begeleiding.  Deze medewerkers zijn op 
hun afdeling het aanspreekpunt als er vragen zijn rond het thema dementie.  Met deze intervisiegroep    
willen we samen verder   op pad gaan om het thema dementie bespreekbaar te maken.
Een jaar waarin we maandelijks samen kwamen met ons contactkoor ‘De Stem-Band’.  Dit telkens op 
de laatste maandagnamiddag van de maand.   Samen met onze bewoners met dementie, hun fami-
lieleden en vrijwilligers zingen we telkens een uur uit volle borst.  Iedere maand werkten we rond een 
bepaald thema.  Bijvoorbeeld: liefdesliedjes rond Valentijn, de lente, moeder- en vaderdag, visserslied-
jes, ….   
Een jaar waarin we dementie in de kijker plaatsten op de Wereld Alzheimerdag.   We speelden al een 
tijdje met het idee om iets te doen met ons eigen contactkoor.  Daarom organiseerden we voor de 
allereerste keer een optreden met ons contactkoor ‘De Stem-Band’ op vrijdag 20 september.  We waren 
dan ook héél fier om alle 200 aanwezigen te mogen    verwelkomen in de kerk van Reninge.  De bijna 
40 koorleden waren heel enthousiast om het beste van zichzelf te geven.  Het koor zong gedurende 
een uur de meest bekende Vlaamse klassiekers.  Het publiek kon dit wel smaken en meermaals zong 
iedereen mee!  Nadien kon men nog nagenieten bij een lekker kopje koffie en zelfgemaakt gebak!  Het 
was een super leuke en muzikale namiddag waarbij onze bewoners met dementie centraal stonden!

              Onze wensen  voor 2020 zijn:

    “ een BLIJVENDE INZET “ voor onze                    
bewoners met dementie en hun familieleden     
 en mantelzorgers en dat Vlaanderen blijft investeren   
               in goede dementiezorg voor iedereen!
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Diverse
Belangrijk : Wegens wijziging telefoonsysteem zijn onze 
telefoonnummers gewijzigd.  
Hieronder een overzicht van de nieuwe nummers
contactgegevens :

De Wandeling :

057/40 90 82 
Sandy Rommens—teamcoach : 057/40 90 81

De Mijmering:

Mijmering 1 : 057/40 90 84  
Heidi Delaplace—teamcoach : 057/40 90 83
Mijmering 2 : 057/40 90 85

De Schemering :

057/40 90 87  
Tomas Vandamme—teamcoach : 057/40 90 86

Sociale dienst—Evelien Fertein : 057/40 90 93
Coördinator dagcentrum Villa Zilvervogel —Julie Devloo :
0491/15 8815
Stafmedewerker Zorg—Marie-Paule Wulleman:
057/40 90 92
Deze contactgegevens kan je ook terugvinden op onze website.
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Dorpsrestaurant

    Wees welkom in het dorpsrestaurant op 

      14 en 28 januari!
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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

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


