
Wat houdt een zorgkamer in?

Een zorgkamer bestaat steeds uit een 
woonkamer met sluitbare, aparte badkamer.
 
Standaard bieden wij de volgende faciliteiten 
aan:  
• kamer uitgerust met flatscreen-tv en ijskast
• therapeutisch gebruik van de wellness/

fitness
• tv- en telefoonabonnement
• wifi en internettoegang
• incontinentiemateriaal,
• maaltijden, zorg en activiteiten.

Onze dagprijzen kan u steeds raadplegen op onze website. 

Cecilia
Zorgkamer

Wilt u ons een vraag stellen?
Bel ons gerust op en vraag naar de sociale dienst.

Zilversterre
Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent
T: 09 330 20 35 • https://www.zilversterre.be
E: infosocialedienst@wzcdefoyer.be

Zilversterre is een nieuw, uiterst modern 
woon- en zorgcentrum met zorgkamers, 
all-in woningen en kortverblijf in het 
Miljoenenkwartier aan de rand van het Gentse 
stadscentrum. Door ons constante streven naar 
vakkennis kunnen wij u een continuïteit van 
zorg in alle levensfases bieden.

Wenst u meer over onze visie te weten te 
komen? Vraag dan naar ons gratis boek ‘Thuis is 
waar ik zorgeloos ben’ via info@zilversterre.be.



vast. Nu is mijn leven verbeterd en kan ik terug 
mijn plan trekken.”

Nu Cécilia in Zilversterre woont, blijft ze zich 
aan datzelfde principe vasthouden. “Hier in 
Zilversterre ga ik naar de fitness. Van mijn knieën 
heb ik het meeste last, maar achteraf doet dat 
toch steeds deugd. We fietsen ook steeds tegen 
elkaar op. Als die dat kan, dan kan ik dat ook, 
denken we. We trekken elkaar mee. Je mag niet 
opgeven.” 

“De medewerkers bieden goede zorg. Ze vragen 
steeds of je meedoet met activiteiten. Wanneer 
mijn dochter langskomt, weet ze me wel te 
vinden. Ik heb altijd wel iets te doen. We gaan 
soms ook eens in de Orangerie iets gaan drinken 
of buiten wandelen als er tijd is.” 

“Ik ga hier ook elke week naar de kapper. Ik ben 
dat gewoon van vroeger. Ik zit graag proper, 
klaar voor als er bezoek komt. Uiterlijk is steeds 
belangrijk geweest voor mij. Het is niet omdat je 
oud bent, dat je afgeschreven bent.”

“Er is hier voor iedereen wat wils, het is proper 
en het eten is lekker. Ik voel me hier veilig.”

Trots op 80!

Openheid, respect en autonomie zijn onze be-
langrijkse pijlers. Door uw volledige vrijheid in uw 
keuzes, bewaart u uw eigenwaarde en eigenheid.  
U kiest zelf hoe uw dag eruit ziet. Wij zijn trots om 
voor elke bewoner te mogen werken. Net zoals 
onze bewoners trots mogen zijn op hun eigen 
kunnen en kwaliteiten.

Veilig

Doordat Zilversterre is opgebouwd volgens de 
principes van de helende omgeving, worden 
prikkels tot een minimum herleidt en zijn 
activiteiten aangepast naar uw noden en wensen.  
U ervaart rust en veiligheid. Medewerkers staan 
steeds klaar wanneer u een vraag om hulp hebt.

Faciliteiten & wellness

Naast een thuis bieden wij u graag extra comfort 
aan. Maak een afspraak in ons kapsalon of doe uw 
boodschappen in ons winkeltje. Drink eens een 
glaasje in de Orangerie tussen de palmbomen of 
op de daktuin. In onze wellness glijdt de stress 
zo van u af en in de fitness traint u uw spieren. 
Vervolgens wacht de jacuzzi en sauna u op.

Cécilia woont sinds kort in WZC Zilversterre. Ze 
had er zelf niet voor gekozen, integendeel, had 
het van haar afgehangen, woonde ze nog steeds 
thuis. “Mijn man is drie jaar geleden overleden 
aan kanker,” vertelt ze. Zijn dood doet haar nog 
veel. Het verdriet tekent zich af op haar gezicht. 
“In het begin ging het niet. Ik stond er alleen voor  
en zat zo ver heen. Toen was ik zelf ziek geworden. 
Mijn zoon en dochter vonden dat het zo niet kon 
blijven. Zo ben ik verhuisd naar Zilversterre.”

In haar leven heeft Cécilia nooit veel stilgezeten. 
Werken, op de kinderen letten en wanneer het 
kon, even verpozen met handwerk. “We hebben 
in ons leven veel moeten werken. Mijn man was 
begrafenisondernemer en ik huisvrouw, maar 
ik hielp in zijn zaak. Nu heeft onze dochter de 
zaak overgenomen. Ik was ook constant in de 
weer met onze kinderen en kleinkinderen. Met 
de tijd die mij nog restte haakte ik en maakte 
ik kunstbreiwerk. Ik heb drie smyrna tapijten 
gemaakt voor rond ons bed. Die tapijten gaan 
nog steeds mee.”

“Ik ging vroeger regelmatig fietsen of wandelen. 
Ik herinner me nog dat ik van De Pinte naar Gent 
fietste om mijn kledij op maat te laten maken. Ik 
blijf niet graag op één stek zitten. Dan roest je 


