November - December 2021

Ons verhaal

Voorwoord
Beste bewoner, beste familie,
Deze maand ontvangt u het krantje in een “light versie”. Een afgeslankte versie
van de krant die u gewoon bent en dit omwille van technische problemen.
De maand november kondigt zich aan met druilerig weer en vallende bladeren.
Allerheiligen is ook de tijd van het jaar om onze geliefden te herdenken die
overleden zijn. Vaak toch wel een moeilijk moment voor velen onder ons. Hebt u
nood aan een gesprek, aarzel niet ons hierover aan te spreken.
Het najaar is ook de tijd om het in huis gezellig te maken. Hier speelt ook onze
animatieploeg op in met een passend animatieprogramma. Geef gerust ook u
suggesties door in dit verband.
Enkele weken geleden werden we opnieuw geconfronteerd met het Coronavirus.
Voor onze medewerkers en bewoners toch wel even schrikken. Op vandaag
kunnen we zeggen dat we opnieuw Coronavrij zijn in het woonzorgcentrum. Toch
leggen we de nodige voorzichtigheid aan de dag door een gedegen toezicht op de
preventieve maatregelen zowel bij medewerkers als familie. We blijven ook zoveel
als mogelijk per wooneenheid de activiteiten organiseren.
Ook het cafetaria blijft gesloten tijdens weekends en feestdagen. In het weekend
is het bijzonder druk in het cafetaria waardoor we onvoldoende de veiligheid
kunnen garanderen. Met Kerst en Nieuwjaar wordt een aparte regeling uitgewerkt
zodat familieleden de mogelijkheid hebben om een plekje te reserveren in het
cafetaria op de gestelde tijden.
We beloven bij een volgende editie een goed gestoffeerde krant. Voor nu veel
leesplezier!
Bamelis Els

2

Gedicht
Allerheiligen
Een herfstdag als een andere
maar met een tikkeltje meer verdriet!
De hartenpijn die niemand ziet
ingesloten in het diepste van mijn ziel
Langzaam slenter ik langs de zerken
Aangelegd in mooie bloemenperken
Maar doodstil, alleen verstoort
door een pot chrysanten die zich
ergens in de aarde boort.
Ik kijk naar de vele mensen, die er
nu even zijn.
Lachend en keuvelend,
hebben zij dan geen pijn?
Één maal per jaar
Is die massa daar.
Vele jonge mensen zijn mij al ontvallen
door ziekte of ongevallen.
Even sta je er bij stil
Het is dan even koud en kil
Jullie hoeven niet die ene dag naar die
laatste rustplaats te gaan.
Doe het liever op een andere dag
denk even na, hoe het zou zijn,
wanneer jij daar lag!
Jullie denken misschien, ik nog niet
Gelijk heb je, tot je ziet
Dat je beste maat een ongeluk had
Hij had dat ook ….niet verwacht!
Claire Vanfleteren ©

Winterdagen
Het wordt vlug donker.
Diep in mijn hart zou ik het mooie weer
willen kussen en mij vleien met mijn
naakte rug op het sappige gras.
Helaas het is winter en de koude
likt rondom zich.
Mijn gezicht voelt strak aan
omdat het ook werd uitgeblust.
Mijn ogen tranen, door de windvlaag,
die mijn wimpers toch binnendringen.
Mijn handen worden purper, hoewel
mijn handschoenen hun best doen.
Meneer winter heeft nog meer in
zijn mars.
Hij maakt de paden glad en hij is sluw.
Je ziet niets en dan schuif je uit.
Geluk dat je niets breekt, maar je voelt
je niet meer veilig door zijn streken.
Mensen dralen niet meer, maar haasten zich
uit de voeten, om thuis van de warmte te
kunnen genieten.
Wij moeten er toch door met goede en
slechte dagen, totdat de zon weer
alles doet vervagen.
Claire Vanfleteren ©
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Terugblik
Back to school
Begin september mochten de bewoners
eens een bezoek brengen aan de school
Kaspar in Rekkem. Ze bezochten de
klasjes en kregen er les over het thema
gezondheid.

Voor een aantal onder hen was het een
leuk weerzien, omdat ze zelf daar naar
school geweest zijn. De bewoners konden
leuke herinneringen boven halen en
vergeleken het klasleven van toen en nu.
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Naar de paters in Westvleteren
Eind september was er een uitstap
gepland naar Westvleteren. Er was een
zeer grote opkomst en het weer zat
helemaal mee. Eerst hebben ze een
bezoekje gebracht aan de grot, waar
er tijd werd gemaakt voor een kort
bezinningsmoment.

Daarna kon iedereen naar hartenlust
eten en drinken in het plaatselijk café.
Een pater biertje en een stuutje met
paté of kaas kon op deze dag zeker niet
ontbreken. Zoals je ziet op de foto’s
genoten de bewoners met volle teugen
van deze dag.

Dieren op bezoek
In de dierenweek kregen we tal van
dieren op bezoek. Het personeel nam hun
huisdier mee en ging op alle woonvormen
langs om ze voor te stellen. De bewoners
waren onder de indruk van de hondjes,
de naaktkat en de schildpad. Daarnaast
kwam het dierenasiel op bezoek om wat
uitleg te geven over hun werking.

Calorieën verbranden in de sportweek
In de sportweek zijn de bewoners heel
actief geweest. Op maandag was er
het conditieparcours, dinsdag stonden
de balsporten in de sporthal op het
programma en woensdag waagden de
bewoners zich aan rollator of rolstoeldans.

Volg ons zeker ook op facebook
voor meer leuke foto’s!
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Bewonersnieuws
We verwelkomen...
De voorbije maanden verwelkomden we volgende bewoners in onze woonzorgcentrum:
- Lecointre Gaston (Parel)
- Decooman Marie Louise (Parel)
- Tanghe Daniel (Sterre)
- Geldhof Marie Thérèse (Orchidee)
- Demeulemeester Anny (Orchidee)
Welkom!

We nemen afscheid van...
De voorbije maanden namen we opnieuw afscheid van enkele bewoners:
- Declercq Jenny (Orchidee)
- Saelens Nelly (Parel)
- Bouckenooghe Jean (Orchidee)
- Favere Lauretta (Orchidee)
- Leonel Delem (Orchidee)
- Yvonne Dosy (Orchidee)

Op onze website rekkem.zilvervogel.be ontdek je ook de menu van de komende weken,
een terugblik op de activiteiten a.d.h.v. fotoreportage, een aankondiging van de
activiteiten, de digitale versie van deze bewonerskrant,bewoners- en personeelsnieuws,...
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Bewonersnieuws
Jarige bewoners

November
Myrthe
09/11

Jacqueline Vanden Bussche
(92)

17/11

Lydie Vanassche (95)
Oase

21/11

16/12

Jacqueline Vermeeren (84)

25/12

Yvonne Kuypers (99)
Oase

27/12

05/11

Simone Tack (91)

05/11

Roger Verhelle (92)

08/11

Rosa Vandamme (88)

30/11

Nadia Mores (90)
Sterre

02/11

Cecile Fraeyman (93)

20/11

Roland Vandewynckele (90)
Zonne

Rita Ameele (76)
Orchidee

Noël Bossuyt (88)
Parel

29/11

Myrthe

Jacqueline Hooghe (89)
Orchidee

26/11

December

07/12

Jeannine Ketels (88)

10/12

Eric Losfeld (82)

30/12

Agnes Willemyns (100)
Parel

05/12

Simonne Bauwen (100)

07/12

Jhonny Desmet (77)

12/12

Joseph Rubbens (88)
Zonne

15/12

Julia Santens (85)

Marie Rose Porteman (88)
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Personeelsnieuws
Jarige personeelsleden

December
1/12

Clarysse Laurie - Teamcoach (45)

7/12

Farezyn Erika - Orchidee (36)

10/12

Igodt Christine - Sterre (56)

November

12/12

Segers Inneke - Myrthe (34)

10/11

Desle Rita - Hoteldienst (57)

18/12

Mambi Mashi - Hoteldienst(48)

12/11

Bolghiran Chahida - Hoteldienst
(43)

19/12

Vanrobaeys Shilla - Orchidee (46)

19/12

Nolf Emmelie - Sterre (41)

22/12

Vanneste Katrien Ergotherapeut (57)

16/11

Carpentier Ann - Keuken (60)

16/11

Vandeburie Hein - Keuken (60)

17/11

Wittevrongel Katrien - Sterre (58)

24/12

Carpentier Annick - Parel (54)

23/11

Bruyneel Shana - Myrthe (29)

24/12

Algoet Cindy - Orchidee (38)

29/11

Vancompernolle Steven - Mobiel
(38)

27/12

Noppe Cindy - Nacht (48)

31/12

Holvoet Hilde - Hoteldienst (59)

begin oktober was er het
pensioenfeestje van Carine Lagae.
Bedankt voor de vele jaren
dienst Carine!
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De kleine Oase
Feest en creatievelingen op de kleine oase!
In de maanden september en oktober zijn de bewoners van de kleine oase creatief
aan de slag gegaan! Ze staken hun handen uit de mouwen en maakten leuke
werkjes met materiaal uit de natuur. Aanschouw hier de prachtige resultaten!

Daarnaast staan de bewoners van de oase ook steeds klaar voor een feestje. Als
de muziek wordt aangelegd, duurt het niet lang vooraleer de bewoners zich op de
dansvloer gooien. Zangers en danstalenten genoeg bij ons!
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De Zonne
Begin september zijn we met de bewoners van de zonne op uitstap geweest naar
de Kasteelhoeve in Rekkem. We hadden super veel geluk met het weer en konden
genieten van het zonnetje op het terras. Iedereen smulde van een lekkere pannenkoek met suiker en een tasje verse koffie. Van een geslaagde namiddag gesproken!
Een andere zeer geslaagde dag was de Italiaanse avond met verse hapjes en
pizza’s. De bewoners hielpen met veel plezier om hun eigen pizza te beleggen en
aten ze met veel smaak op.
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De Myrthe
Ontdekking
Tijdens het omploegen van de zijboorden stak een piepklein
plantje de kop op. Ik zag onmiddellijk dat het iets bijzonders was. Na
wat opzoekingswerk weten we de naam en de afkomst van de plant.
Het plantje komt namelijk van Zuid- Amerika en Australië. De plant
wordt in het Latijns ‘Verbascum Thapsus’ genoemd. In het Nederlands
zeggen we ook wel de ‘Koningskaars.’
Jenny Bostoen
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De Orchidee
Mooie nazomerdagen op de Orchidee
In de maanden september en oktober konden we genieten van een mooie
nazomer. We hadden nog vele mooie dagen om te genieten van het zonnetje.
Er stonden nog enkele wandelingen op het programma, we dronken een
aperitiefje op ons terras of gingen voor een activiteit op het terras beneden.
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De Parel
Op de parel hebben we door de kleine uitbraak van corona weinig groepsactiviteiten kunnen organiseren. Toch hebben we een verjaardagsfeest
kunnen houden voor de jarigen van oktober. Hier enkele foto’s van het
feest van Arlette Schreyer.
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De Sterre
Wandeling naar provinciaal domein de Gavers

.

Met enkele bewoners van de Sterre trokken we op dinsdag 19 oktober naar het
provinciaal domein de Gavers in Harelbeke. De hele morgen hing er mist en regen in de
lucht, maar volgens het weerbericht ging om 14u de zon erdoor komen. We leefden op
hoop, al hadden de bewoners er geen goed oog in. Sommigen gingen al niet meegaan, ze
hadden geen zin in koude en natte. Maar we konden ze toch overtuigen om samen te
vertrekken. En gelukkig… Want toen iedereen in de auto zat en we van de parking van
ons woonzorgcentrum wegreden kwam de zon vanachter de wolken piepen. Nog 2 min
rijden en we waren er, maar toen begon de pech. Werken… we konden nergens door. Een
straat verder eens proberen zeiden de bewoners, maar ook daar botsten we terug op de
werken. Na veel zoeken en weg en weer rijden, konden we met een grote omweg de
ingang van de Gavers vinden. Ondertussen was het een prachtige herfstdag geworden.
De zon scheen volop, iedereen had zin in een mooie wandeling. En dit was het ook.
Iedereen was onder de indruk van het grote domein, die goed onderhouden is en prachtig
van natuur. De zon deed deugd, iedereen genoot van de mooie herfstkleuren en snoof de
verse lucht op. En toen gebeurde het ondenkbare, iedereen genoot van een lekkere dame
blanch op een zonneterras . We konden hem niet snel genoeg opeten, want hij smolt
onder de zon. Nooit gedacht dit te kunnen doen halfweg oktober. Na de wandeling
trokken we met allemaal blije gezichten terug naar Rekkem. Een dag om niet snel te
vergeten!
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Medewerker in de kijker
Iedereen in huis kent me wel, Patricia de koorleidster van de Acapella’s!
Maar als je me echt zou kennen dan zou je weten, dat ik 1 van de 9
vrouwen ben uit de statistieken. Op 23/05/2019 kreeg ik de diagnose
borstkanker! Er worden geen doekjes om gewonden, direct de volledige
borst verwijderen en een expander (borstprothese) plaatsen. Ben ik in
paniek geweest? Voor mezelf nee! Maar wel voor mijn man, kinderen,
kleinkinderen, familie, collega’s, vrienden,.. De gedachte spookte altijd
door mij heen, hun wereld zal instorten ze gaan bang zijn. Men zal naar
mij kijken met andere ogen en als het slecht zou aflopen, dan denk ik aan
het verdriet dat ze zouden hebben om mij.
Het werd een traject dat ik samen met hen heb afgelegd. Door mijn liefde voor sport zoals
lopen en fietsen werd alles draaglijker. Hierdoor verliep mijn herstel dan ook vlot, alhoewel het
heel veel energie vroeg om dit te doen. Het verbijten van de pijn, die de reconstructie met zich
meebracht, was heel zwaar. Ik volgde 3x kiné per week en iedere dag deed ik zelf 3x
oefeningen thuis. Dit vooral om de borstspier, schouder en arm terug goed mobiel te krijgen.
Ook de kleinkinderen stimuleerde ik om te oefenen of ze deden zelf de oefeningen mee thuis! Ze
zeiden steeds “oma je hebt nog je andere arm hé”!
Het positieve eraan is dat het een volledige masectomie werd en van al de rest bleven we
gelukkig gespaard. Maar niettemin werd het een zware periode. Dank zij Team Sterkk van
oncologie werd ik op sleeptouw genomen om mee te doen aan triatlon. Zij zorgden voor
nieuwe uitdagingen en we werden heel goed begeleid door de coachen. Ze deden een
fantastische job. Samen met andere onco patiënten gingen we samen trainen. Spraken we af
om te trainen of om op pad te gaan met de fiets. Zo konden wij samen ons verhaal delen, waardoor de revalidatie nog meer de positieve richting uit ging!
Maar iedere dag wordt ik er nog mee geconfronteerd, de littekens spreken boekdelen! Alsook de
kleine dingen die mij er nog altijd attent op maken dat de arm niet meer is zoals voorheen. Een
deur opendoen, een fles water openen voor de bewoners, kannen soep dragen, kleinkinderen op
de arm nemen enz. Dit neem ik dan ludiek op en zeg dat ik ondertussen een linker arm heb die
heel goed ontwikkeld is. Met een vleugje humor geraken we een heel eind vooruit.
Ik zou aan iedereen de raad geven luister vooral goed naar je lichaam, dit geeft zelf aan als er
iets scheelt.
Mag ik ook nog een warme oproep doen om de actie van Think Pink te
steunen? De roze lintjes campagne, er werd een box in het restaurant
geplaatst. Iedereen kent misschien iemand in zijn of haar omgeving die de
strijd tegen borstkanker aangaat. Het is belangrijk dat we met zijn allen
samen de schouders onder de actie zetten. Dit voor preventie en bestrijding
van de meest voorkomende kanker bij vrouwen!
Alvast van harte bedankt,
Patricia

15

Kalender WZC - November - December
Activiteiten
Na de geslaagde zomer, werden we in september en oktober terug geconfronteerd met
de stijgende coronacijfers in de buurt. Het zorgde ervoor dat we, tot onze grote spijt een
stapje terug moesten zetten op het gebied van overkoepelende activiteiten.
Dit maakt het niet gemakkelijk om een activiteitenaanbod uit te werken. Toch geven we
echter de moed niet op en blijven we verder werken met weekthema’s, waarbinnen een
activiteitenaanbod per woonvorm wordt uitgewerkt.
De feestdagen komen er ook aan en we zullen ervoor zorgen dat dit binnen de woonvorm
op een aangename, gezellige manier kan doorgaan.
Wat de overkoepelende activiteiten betreft, moeten we de coronacijfers afwachten. Laat
ons hopen dat we snel terug samen kunnen vieren.
Vergeet zeker ook onze facebookpagina niet om op de hoogte te blijven van de thema’s
of om mee te genieten van de vele sfeerbeelden!

Maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
Herinneringsweek
We starten de eerste week van november met de herinneringsweek, omdat we traditioneel op
1 November de bewoners herdenken die we verloren hebben in het voorbije jaar. We staan even
stil bij het verlies en halen mooie herinneringen op.
Daarnaast keren we ook nog eens terug naar de jaren van de oorlog, want veel bewoners
vertellen hier graag over. Dit kunnen we doen aan de hand van een ganzenbord of memory.
En om ook nog voor een positieve noot te zorgen halen we graag oude spreekwoorden en
gezegden boven en maken we een traditionele knolseldersoep.
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Maandag 8 november t.e.m. zondag 14 november
Casinoweek
In de casinoweek is het tijd om ons geld boven te halen voor een casinospel.
Een spelletje poker, roulette, hoger lager, het rad van fortuin of uno, het kan allemaal.
Dat de beste mogen winnen!

Maandag 15 november t.e.m. zondag 21 november
Ouderenweek
In de ouderenweek staan er twee woorden centraal: Ouderen en verwennen!
We zullen onze bewoners dan ook op allerlei manieren proberen te verwennen, dit kan met een
uitgebreidde koffietafel met verwenbordje, een verwennamiddag op gebied van verzorging en
een optreden waar iedereen mee kan zingen en dansen.

Maandag 22 november t.e.m. zondag 28 november
Week van de smaak
Het thema binnen de week van de smaak is de “smaak van geluk”!
We zullen dan ook de smaakpapillen van de bewoners op verschillende manieren proberen te
prikkelen. We bieden via verschillende standjes de smaken zoet, zout, bitter en zuur aan.
Proeven maar!
Daarnaast testen we ook onze kennis in een smakenquiz en wagen we ons aan blinde
proevertjes, laat maar komen!
Op dinsdag 23 november is er ook terug een avondactiviteit waarin Marino Punk komt optreden,
iedereen welkom om nog eens te genieten van een optreden.
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Maandag 29 november t.e.m. zondag 5 december
Sinterklaasweek
De eerste week van december vieren we traditioneel Sinterklaas.
Tot onze grote spijt kunnen door de huidige coronmaatregelen de (achter)kleinkinderen niet
toegelaten worden in het woonzorgcentrum.
Maar dit wil niet zeggen dat de achterkleinkinderen vergeten worden, want wanneer ze de
mooie tekening (te vinden aan het onthaal) inkleuren, krijgen ze lekker snoepgoed van de Sint.
En ook de bewoners zullen verwend worden, want op donderdag 2 december komt de Sint langs
met zijn pieten op de woonvorm.
En op maandag 6 december kunnen alle bewoners genieten van een Sinterklaasontbijt.

Maandag 6 december t.e.m. zondag 12 december
Week van de muziek
Wanneer Sinterklaas terug naar Spanje vertrekt, starten we hier met de muziekweek.
Samen zingen en naar muziek luisteren, we maken er een gezellige boel van!
Daarnaast kunnen we in deze week ook de kerstboom boven halen om de woonvorm wat in te
kleden voor de feestdagen die er aan komen.

Maandag 13 december t.e.m. zondag 19 december
Week van de soep
In de week van de soep gaan we zelf aan de slag met verse groenten. In deze koude dagen doet een
vers warm soepje steeds deugd.
En ook de keuken voorziet in deze week een specialere soep. Laat maar komen!
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Maandag 20 december t.e.m. zondag 26 december
Kerstweek
Eind december komt de mooie feestperiode eraan.
Op elke woonvorm wordt kerstavond en Kerstmis uitgebreid gevierd met een mooi gedekte
tafel, lekkere drankjes en hapjes en een gezellige sfeer!
Op woensdag 22 december wordt er ook een kersteucharistieviering georganiseerd.

Maandag 27 december t.e.m. zondag 2 januari
Nieuwjaarsweek
Na Kerstdag komt het einde van het jaar echt wel heel dichtbij.
Happy New Year iedereen!

Voor de maanden januari en februari hebben wij al heel wat ideeën.
Enkele themaweken staan al klaar om uitgewerkt te worden.
Natuurlijk vinden wij het leuk dat jullie zelf ook met voorstellen komen... dus:
is er een bepaald thema dat jullie graag uitgewerkt willen zien, of centraal wil
plaatsen? Laat dit zeker horen aan je wooncoach!
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Bewoner in de kijker
Elke familie heeft zijn eigen tradities met de feestdagen. We zijn dan ook heel benieuwd hoe
onze bewoners Kerstmis en Nieuwjaar vierden met hun familie. Een gevulde kalkoen op tafel
en veel pakjes onder de kerstboom, ieder viert het op zijn eigen manier. We lieten Simonne
Tack aan het woord om te vertellen over haar tradities met de feestdagen.

Simonne Tack
1.

Hoe vierden jullie kerstavond en Kerstdag?

We vierden steeds Kerstdag samen met de familie. Toen we in de
Lauwestraat woonden kwamen ze vieren bij ons thuis. Dat was met de
ouders van Michel. Er werd ook steeds een kerstboom in huis gezet die
gepimpt werd door de kinderen met kerstballen en lichtjes. Er waren ook
steeds cadeautjes onder de kerstboom voor iedereen.
2.

Was er een traditioneel menu?

Elk jaar was er dezelfde menu. We dronken steeds een aperitiefje zonder toastjes en ik maakte
vroeger zelf een kalkoen klaar met aardappelen en appelmoes. Als dessert was er altijd een
taartje voorzien voor iedereen.
3.

Wat is het leukste pakje die je ooit kreeg of gaf voor Kerst?

Het mooiste geschenkje die ik ooit kreeg, was een truitje met groen, zwart en geel die ik nu nog
steeds graag.
4.

Werd Nieuwjaar ook gevierd in jullie familie? Of vierden jullie dit met vrienden?

Wij vierden nooit Nieuwjaar, wel altijd Kerstdag.
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Op stap naar de basiliek in Dadizele
Beste lezer,
Na de bizarre coronatijd konden we opnieuw samen met enkele parochianen op stap
naar Dadizele.
We boekten in Marienstede een kopje koffie en maakten een wandeling door het
park. Via het Rosarium wandelden we naar de basiliek om de viering van 16u mee
te volgen. Juist op tijd om aan een fikse regenbui te ontsnappen, daarna met de
wagens terug naar Rekkem, waar de wandeling even positief als de viering ervaren
werd.
Onze tweede christelijk getinte uitstap ging richting ’t Paradijs voor de kaarsjesprocessie op 30 september. We namen het avondmaal wat vroeger zodat we mooi
op tijd waren, opnieuw met auto’s en vrijwilligers, voor de viering van 18u.
Steeds een aangrijpend moment wanneer we wandelend in de kerk ons Wees
Gegroetje bidden met het kaarsje in de hand.
Bij deze warme dank je wel aan de vrijwilligers!
Kathleen
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Werkgroep dementie “Vergeet me niet”
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Kwaliteit / Prezo
De afgelopen maanden zaten we zeker niet stil.
Met enige vertraging legden de zorgkundigen hun examen af en kunnen
ze zich voortaan benoemen tot zorgkundige plus. Na vorming en oefening
op de woonvorm zelf krijgen onze zorgkundigen voortaan de bevoegdheid
om 5 extra verpleegtechnische handelingen uit te voeren.
De nieuwe naam voor de gebruikersraad, het overlegorgaan waar onze
bewoners actief deel van kunnen uitmaken per woonvorm, werd
gestemd: samenspraak. Vermits we zeer begaan zijn met participatie
op alle vlakken, zijn we ook zeer tevreden met de mooie naam die door
de bewoners werd gekozen. Samenspraak staat waar we willen
voorgaan: medewerkers en bewoners die de handen in elkaar slaan en
samen werken naar een betere thuis via inspraak van alle partijen.
Via bevraging op de teamvergadering en bij bewoners polsten we naar gedrag dat iedereen
belangrijk vindt bij medewerkers in Zilvervogel Rekkem. Hiervan werd een inventaris gemaakt,
dat omgezet werd in enkele principes die we toch wel graag zouden hanteren. Momenteel
werken we nog volop aan de creatieve uitwerking hiervan, maar meer info volgt in december!
We zullen alvast de medewerking nodig hebben van medewerkers en bewoners om samen
tot een echte Zilvervogel gekroond te worden.
Ook de vormingen verbindende communicatie zijn momenteel volop lopende. Per team wordt
er gekeken hoe we op een beleefde, verbindende manier met elkaar in communicatie
kunnen treden. We kunnen alvast meegeven dat we over heel sterke teams beschikken, met
een open cultuur naar elkaar toe. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wat aandachtspuntjes,
maar die nemen we graag mee om verder mee aan de slag te gaan.
En natuurlijk zetten we ook verdere stappen richting tubbe: met onze
tubbe-bril op trachten we meer participatie en autonomie te bekomen
door het herwerken van het MDO en de overdracht momenten. We werken
aan een verdere uitrol richting tubbe, waar we ook graag de bewoners met
dementie meer zelfbeschikking zouden willen bieden.
Ook de vorming brandpreventie en EHBO volgt nog in het najaar en onze werkgroepen pikken
terug te draad op, naar een goed gevuld 2022.
Ik hou me eraan jullie een goed eindejaar te wensen en hoop op een kwalitatieve manier
verder te kunnen werken in 2022, waarbij medewerkers, bewoners en het netwerk nog meer
de handen in elkaar kunnen slaan! En vooral :zolang iemand leeft moet hij volop kunnen
leven. Laten we dus vooral inzetten op genieten van de kleine dingen in het leven.
Hebben jullie nog vragen of ideeën rond bepaalde thema’s? Weet dat mijn deur altijd
openstaat.
Laurie Saelens
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Kerstviering
Op woensdag 22 december om 15u wordt er een
kerst eucharistieviering gehouden in de kapel van
ons woonzorgcentrum.
De bewoners die willen mogen de viering bijwonen,
als de coronamaatregelen het toelaten natuurlijk.
Wij hopen alvast dat de we de kerst- en feestdagen
samen kunnen vieren.

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

