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Geachte lezer,                       
         
                                                                                                                                            
Beste bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega, vrijwilliger…
Het zal u intussen opgevallen zijn als u in de gangen rondwandelt: de 
resultaten van de tevredenheidsmeting van het woonzorgcentrum zetten 
we volop in de kijker.  Op woensdag 4/3 komen we samen met bewoners, 
familie en collega’s om de algemene resultaten voor te stellen.  Het is 
een eerste stap, want de komende maand gaan we in de gebruikersraden 
daar verder op in.   Inspraak van bewoners van het woonzorgcentrum en 
de bezoekers van Villa Zilvervogel staat immers centraal.  

In deze editie blikken we via foto’s terug op enkele leuke initiatieven.  Deze 
zijn pas mogelijk met de hulp van onze vrijwilligers.  We zetten hen in de 
kijker.  Het is dé week waar vrijwilligers in de bloemetjes worden gezet.  
Ook in deze Zilverbode leren we enkele van hen beter kennen.  
Een welgemeende dankjewel voor de onbaatzuchtige inzet voor het wel-
zijn van bewoners en bezoekers.
  
Voor deze maand staan naast de gebruikersraden weer enkele gekende 
activiteiten gepland zoals onze voorleesclub, de modeshow, Zumba, de 
Breiclub en het contactkoor. We geven ook wat aandacht aan het praat-
café Dementie.  Het is een initiatief voor mantelzorgers waar wij immers 
graag onze schouders onder zetten.

Ik wens u alvast veel leesplezier 

Jorgen



3

Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Achiel Devers

Op 5 februari namen we afscheid van 
Achiel. Hij werd 75 jaar en verbleef hier 
sinds 21 januari op de Keerkring.

Daniel Storme

Op 13 februari namen we afscheid van 
Daniël. Hij verbleef op de Schemering 
sinds 7 februari. Hij werd 91 jaar.

Clara Noterdaeme

Op 14 februari namen we afscheid van 
Clara. Ze verbleef op de Wandeling sinds 
oktober 2017 en werd 96 jaar.
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We verwelkomen...
Bewonersinfo 

Francine Verhulst
Op 17 februari mochten we Francine 
verwelkome op de Schemering. Francine is 
afkomstig van Oostrozebeke.

Gabriël Spruytte en Irma Soenen
Op 16 februari mochten we Irma en 
Gabriël verwelkomen op de Wandeling. Ze 
zijn afkomstig van Merkem.



5

Verjaardagen

Jarige medewerkers maart

1 maart Carine Vandenberghe

3 maart Nathalie Hardy

5 maart Emmely Six

12 maart Lien Declerck

16 maart Myriam Feys

28 maart Delphine Vercamer

29 maart Stijn Vaneygen

Jarige bewoners maart

1 maart Maria Brusselle                    91 jaar

2 maart Geert Deneire                        63 jaar

15 maart Roger Carton                        93jaar

18 maart Lima Poissonnier                   94 jaar

20 maart Godelieve Deblonde               89 jaar

23 maart Godfried Vanquathem            75 jaar

28 maart Rosa Vandaele                       89 jaar

28 maart Maya Ameloot                        80 jaar
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Terugblik 

Breiclub
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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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Reminiscentie



Kalender

Onze activiteiten in maart

Maandag                          
2 maart Zitdansen           10u in Cafetaria

Dinsdag                            
3 maart Voorleesclub       14u30 in Polyvalente zaal

Dinsdag                     
10 maart

Voorleesclub         14u30 in Polyvalente zaal
kaarten                14u in Cafetaria

Donderdag               
12 maart Gebruikersraad Schemering      14u30 in tuinkamer 

Maandag                    
16 maart 

Zitdansen                               10u in cafetaria

Gebruikersraad Mijmering 1      13u30 in Polyvalente zaal 

Dinsdag                           
17 maart Aperitief     10u30 in Cafetaria 

Donderdag               
19 maart

Breiclub                                 14u30 in Cafetaria
Kookclub                                9u30 op Schemering
Gebruikersraad Mijmering 2    13u30 in Polyvalente zaal
Gebruikersraad Wandeling      14u in Living                            



Maandag                          
23 maart Modeshow                      14u30 in Cafetaria

Dinsdag                      
24 maart

Zumba                           10u in Cafetaria
Praatcafé dementie        14u in O.C.
Kaarten                          14u in Cafetaria 

Maandag                         
30 maart Contactkoor                    14u30 in cafetaria



Melvyn Searston komt sinds februari naar het centrum voor   
dagverzoring. Melvyn is woonachtig te Woesten. 
  Welkom Melvyn! 

VILLA ZILVERVOGEL

Nieuwe gebruikers
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Verjaardagen

Jarig personeelslid maart

 3 maart kinesiste Nathalie Hardy 

Jarige gebruikers maart

13 maart Maria Devos  85 jaar

13 maart Melvyn Searston  76  jaar

Weetje:
Als de gebruikers hun verjaardag wensen te vieren in het 

CDV, kan dit. Er kan altijd iets besteld worden, 
dat wordt dan op de factuur gezet. Je kan als gebruiker 

ook zelf iets meebrengen. 
Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend!



Kalender Villa Zilvervogel

Onze activiteiten in maart

Maandag 

2 maart

Soep maken

Kaarten/kiné

Dinsdag 

3 maart

Soep

Seniorenfeest in Vleteren/Wellness

Woensdag 

4 maart

Frietjes maken

Nestkastjes schilderen

Donderdag 

5 maart

Soep maken

Nestkastjes schilderen/kiné

Vrijdag 

6 maart

Soep maken

Kaarten

Maandag 

9 maart
Soep maken
Bingo

Dinsdag 

10 maart

Soep

Uno/ kine

Woensdag 

11 maart

Kookclub : soep, hoofdgerecht en dessert maken

Herinneringen ophalen met Michel



Donderdag 

12 maart

Soep

Kaartenbingo

Vrijdag 

13 maart

Soep/mis

Quiz CDV

Maandag 

16 maart 

Soep maken

Pannenkoeken maken /spel

Dinsdag 

17 maart

Soep/ apero WZC

PimPamPet/ kiné

Woensdag 

18 maart

Soep/mis

Dobbelsteenbingo

Donderdag 

19 maart

Soep en frietjes maken

Rummikub
Breiclub/ kiné

Vrijdag 

20 maart

Soep/mis

Tekenen (gezichten)
Belevenistafel

Maandag 

23 maart

Soep

Modeshow Dimoda /kiné



Kalender Villa Zilvervogel

Onze activiteiten in maart

Dinsdag 

24 maart

Soep/ appeltaart maken

Kiné / beautysalon

Woensdag 

25 maart

Soep/mis

kaarten

Donderdag 

26 maart

soep

Crea-activiteit/ kiné

Vrijdag 

27 maart

Soep/mis

Hoger lager

Maandag 

30 maart

Soep/Vogelpik WZC

Contactkoor/kiné

Dinsdag 

31 maart

Soep

Crea/kiné

Woensdag 

1 april

Soep/mis

Bingo
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Traktatie Roger & Wafelbaknamiddag
Terugblik 
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Viering verjaardag Antoon



23

Dagelijks leven in Villa 
Zilvervogel



Week van de vrijwilligers 29/02 - 8/03
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Enkele  vrijwilligers in de kijker:

Wie ben jij?
Ik ben Michel Simoen, geboren en getogen Reningnaar. 
Op 23 augustus 1936 werd ik op de voute in de Bulskampstraat 11 
ter wereld gebracht. 
Ik ben naar school gegaan tot mijn 14 jaar en heb  daarna altijd op 
de boerderij geholpen, met een onderbreking van 18 maanden voor 
legerdienst. 
Op 1 juli 1961 huwde ik met Jeanine Geeraert en zijn nog altijd heel 
gelukkig samen. 
We hebben samen 3 kinderen, ook alle 3 gelukkig getrouwd. 

Hoe ben je hier vrijwilliger geworden? 
Door mijn zus Ida die hier ook vrijwilliger was. Dit was in het begin 
enkel om te gaan wandelen met bewoners. Maar dit werd al snel 
uitgebreid (zie verder). 

Welke taken neem je zoal op: 
In het begin was dit enkel wandelen en helpen met Robert, de klusjesman van toen. Maar dit werd 
verder uitgebreid naar tal van andere activiteiten zoals hulp bij shows, spelactiviteiten, quizzen, 
uitstappen naar de grot, naar de zee, plopsaland, bezoekje brengen aan bewoners, toneel spelen, 
hulp bij evenementen (kipfestijn/spaghettiavond/tafels zetten/afruimen/….), met andere woor-
den teveel om op te noemen. 

Vrijwilliger in Zilvervogel Reninge, wat betekent dit voor jou? 
Het is leuk om iets te doen voor anderen. Het geeft me energie te zien dat bewoners tevreden 
en gelukkig zijn. De dankbaarheid van de bewoners geeft veel voldoening om verder te doen. 
Ik doe hier al ongeveer 18 jaar vrijwilligerswerk, ik doe dit heel graag  en ik zou het graag willen 
blijven doen zolang het lukt en mijn gezondheid het toelaat. 
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Wie ben jij?
Ik ben Lieve Vandamme, heb 54 jaar te Brugge 
gewoond. Op 6 januari 2012 ben ik naar mijn roots 
teruggekeerd. 
Ik ben mama van twee zonen, twee dochters en 
‘moemoe’ van zeven kleinkinderen. 

Hoe ben je hier vrijwilliger geworden? 
Bij een bezoek van Gerarda voor de inschrijving in 
de OKRA, en wat inlichtingen over het dorpsleven, vroeg Gerarda, zelf vrijwilliger in 
Zilvervogel Reninge, of ik het ook zou zien zitten vrijwilliger te worden? 
Natuurlijk wilde ik dat, en de eerstvolgende bijeenkomst startte ik reeds mijn      
activiteiten....

Hoelang doe je al vrijwilligerswerk in Zilvervogel Reninge? 
Zoals hierboven vermeld, ben ik reeds vrijwilliger van toen ik hier kwam wonen, in 
2012. De start van een “nieuw” leven op 74j. leeftijd.

Vrijwilliger in zilvervogel Reninge, wat betekent dit voor jou? 
Vrijwilliger zijn is mijn tweede leven, en eigenlijk een houvast en een reden om 
gelukkig te zijn, mensen blij maken, helpen, dàt gaf me enorm veel kracht, het 
waren de mooiste jaren van mijn leven......dààrom is het ook zo pijnlijk en jammer 
dit alles uit handen te moeten geven. 
Jammer genoeg moest ik mijn taak als vrijwilliger, wegens gezondheidsredenen, 
tijdelijk stopzetten, maar ik hoop dat ik binnenkort toch enkele taken terug kan 
hervatten.  Alleen op de resultaten van het onderzoek wachten.....maar zowel psy-
chisch als fysisch voel ik me reeds stukken beter, zodat ik me terug kan focussen 
en hopen “mijn tweede leven” te hervatten. Natuurlijk ben ik ondertussen ook wel 
een paar jaartjes ouder, maar hopelijk nog “jong” genoeg om me nog nuttig te 
maken, mensen blij te zien, en ook zélf gelukkig te zijn.

Welke taken neem je zoal op: 
Taken? Eigenlijk iedere taak, zeer variabel, ik woon in de flatjes, was dus dicht-
bij, had een zee van tijd, had het geluk me voor vele taken te kunnen inzetten, 
mobiliteit was nog goed, was lang verpleegster geweest, en zag dit eigenlijk als 
een deeltijdse voortzetting van mijn verzorgend beroep, met dàt verschil, dat het 
“vrijwillig” was, met véél meer tijd voor de mensen, een ontspannende bezigheid, 
mensen blij maken, een lach op hun gezicht zien verschijnen, misschien is het 
“cliché, maar als vrijwilliger krijg je dan vlinders in je buik!
Natuurlijk waren er favoriete - opdrachten, vooral het kippenfestijn, de feestelijke 
ontbijttafels, de uitstappen, het schlager festival, het optreden met oude liedjes... 
eigenlijk was alles de moeite waard om met hart en ziel de bewoners gelukkig te 
maken, en met een vreugdevol gevoel naar huis terug te keren, de dag kon niet 
meer stuk!!
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Wie ben jij?
Ik ben Lieve Vermander uit Woumen. 
Hoe ben je hier vrijwilliger geworden? 
Na opname in het ziekenhuis werd ik doorverwezen voor 
vrijwilligerswerk door de sociale dienst. 

Hoelang doe je al vrijwilligerswerk in Zilvervogel Reninge? 
Ik doe dit nu 15 jaar. 

Welke taken neem je zoal op: 
Ik ga graag mee op uitstap, hou ervan om mensen te 
begeleiden. 
Ik help de Sint en de Paashaas. 
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Bij deze willen we nog eens benadrukken dat jullie onmisbaar zijn! We kunnen niet ge-
noeg zeggen hoe dankbaar we jullie zijn en wat jullie betekenen voor onze bewoners! 
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!

Aan onze vrijwilligers, nogmaals dikke merci!!
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Andere kijk op dementie

  Praatcafé Dementie :                                          
     informatie krijgen, 
 mensen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

# Wat is een praatcafé dementie?
Een praatcafé dementie heeft als specifieke doelstelling het taboe rond dementie te doorbreken.  Een 
praatcafé werkt niet alleen sensibiliserend, maar het is tevens een moment  waar je als familielid, 
mantelzorger  allerlei informatie over dementie kan krijgen en kan delen met anderen.  Het praatcafé 
dementie schept nl. de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen uit te wisselen en om contacten te 
leggen met personen met dementie zelf, andere familieleden  en met professionelen.  
Tijdens het praatcafé krijg je als familielid of mantelzorger de kans om te uiten wat je bezighoudt rond 
dementie.  Gewoon luisteren kan echter ook.   
Een ander doel van een praatcafé dementie is het delen van ervaringen, tips doorgeven aan elkaar, 
emoties delen, gewoon lotgenoten zijn van elkaar.  
Als familielid of mantelzorger krijg je zo meer inzicht in de denk- en leefwereld van de persoon met 
dementie.
In elke bijeenkomst wordt een ander aspect van dementie belicht en er is heel wat mogelijkheid om 
vragen te stellen.  Naast gerichte informatie is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en een losse 
babbel bij een drankje. De toegang is gratis. 

# Voor wie is een praatcafé dementie bedoeld?
Het praatcafé dementie is in eerste instantie een bijeenkomst voor familieleden van mensen met 
dementie.   Ook andere betrokkenen zoals andere mantelzorgers, vrienden, vrijwilligers kunnen hier 
zeker bij aansluiten. 

# Praatcafé Reninge
De praatcafés Demente in Ieper en Poperinge worden driemaandelijks georganiseerd.    Lokaal hier in 
Reninge organiseren we 2 à 3 maal per jaar een praatcafé dementie. De volgende bijeenkomst gaat 
door op dinsdag 24 maart in het OC Het Oud Gemeentehuis in Reninge.  Het is een filmvoorstelling over 
een vrouw die geconfronteerd wordt met de ziekte van Alzheimer.  Nadien is er nog ruimte voor een 
nabespreking met een kopje koffie.   
Meer info op de website: https://praatcafedementiewvl.be/
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Dementie heeft een grote weerslag op het leven.  Voor de persoon met dementie en 
zijn familie betekent het vaak een gevoel van verwarring, onrust en onmacht.  Met 
het praatcafé dementie in Reninge willen we dit gevoel van isolement bespreekbaar 
maken en doorbreken.  Het praatcafé is dan ook de plaats bij uitstek om mensen te 

ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.
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Weetjes

 # Begin april 2020 ontvangt u de nieuwe versie van de bewonersfactuur. Voortaan                    
 ontvangt u een brief zonder overschrijvingsformulier.    
 De banken hebben immers aangekondigd dat ze in de toekomst aan u 
 een kost zullen aanrekenen voor het gebruik van het overschrijvings-
 formulier. U kan er ook voor kiezen om uw factuur voortaan via 
 domiciliering te laten uitvoeren. U krijgt in het begin van de maand uw 
 factuur. Op de 20ste van de maand wordt de betaling aangeboden aan 
 uw bank. Hulp nodig bij het installeren van domiciliering? Neem contact op met de sociale  
 dienst/onthaal. 

# Donderdag  19 maart 2020 bestaat het centrum voor dagverzorging 7 jaar! 
 Exact 7 jaar geleden gingen onze deuren voor het eerst open, dat moet gevierd worden.   
 We klinken hierop samen met de aanwezige gebruikers met een glaasje cava.

# Lente 
 Op woensdag 21 maart veranderen we van seizoen. 
 We laten de winter achter ons en gaan over in de lente. 

# Zomeruur 
 In de nacht van zaterdag 28 maart 2020 veranderen we naar  
 het zomeruur. Hierbij wordt de klok een uur vooruit gedraaid. 

# Wist je dat de benaming van het DVC (dagverzorgingscentrum) 
 door een aanpassing in de wet, veranderd is naar Centrum voor dagverzorging (CDV)?  

# Oproep:
 Met dat slechte weer de laatste weken, kijken we in het Centrum
 voor dagverzorging ook uit naar wat zonnigere dagen.
 Om de zon al wat meer in huis te brengen, zouden we het dagcentrum
 graag wat opvrolijken met eigen decoratie. 
 Heb jij misschien nog oude bloempotjes? We ontvange ze graag om te beschilderen samen met      
 de bezoekers. En zo wat meer fleur in ons dagdagelijks leven in Villa Zilvervogel te   
 brengen…   
 Je kan ze bezorgen aan het onthaal of Melissa.   

# Dorpsrestaurant is er terug op 10 en 24 maart.
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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


