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Breughel in De Regenboog
In 2019 viert Vlaanderen het leven, de werken en de tijd
van Pieter Breughel naar aanleiding van de 450ste
verjaardag van zijn sterfdatum. Deze gelegenheid wou
het team van de kinderopvang niet zo maar laten

voorbijgaan. Op de dag van de jeugd schetsen ze een
levend portret van één van de werken van de
grootmeester. Zo stappen we piepjong binnen in een
eeuwenoud schilderij van Pieter Breughel de Oude. Welk
schilderij zouden ze hier uitbeelden? J.B.

Donderdag 25 juli: De
warmste dag ooit 40°C

Kurkdroog gaf het kwik rond
15.00 uur de hoogste
temperatuur aan, die ooit
gemeten is in de vaderlandse
geschiedenis van België.
Daarmee sloeg de hitte alle
vorige records aan diggelen.
Geen reden om te treuren,
dachten Thor en Daan, de
twee begeleiders van dienst
voor de vakantieopvang van
de kinderen van het
personeel. Terwijl heel veel
mensen helaas kreunden
onder de hitte en de

verhoogde ozonconcentratie,
lieten de kinderen het niet
aan hun hart komen. Zo
maakten ze met dolle
waterpret van de droogste
dag misschien wel de natste
dag. Voldoende water drinken
was de enige oplossing om
droogte-stress te overwinnen.
Ondertussen gold overal
code rood, tot in de
waterstraal de kleuren van
een regenboog verschenen.
Het was vandaag code
regenboog in De Regenboog!

Johan Bral
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Op een warme zomerochtend wordt
heel de vijver opgeschrikt. Als twee
stenen uit de lucht vallen plots twee
vissen in het water. Het glad
spiegeloppervlak trilt en de ontstane
golven in het water kringelen en
rimpelen deinend uit naar de oever.
De doorwaterde vissen, die hier al
sinds mensenheugenis zwemmen en
leven zijn goudvissen. Ze zijn getooid
met gouden schubben en dito staart
en vinnen. Daardoor voelen ze zich
superieur tussen de anderen. Nu
kijken ze hun ogen uit bij de
verschijning van deze twee vreemde
ongenode gasten. “Wat een rare
vissen! Ze kijken met kogelronde
ogen, zie ze kijken! Wat voor
luchtbellen borrelen uit hun monden?
Wat een zilverwitte kleur hebben ze
wel? Ze lijken wel licht te geven. Wat
voor een taaltje spreken ze? Het lijkt
wel of ze brallen in visserslatijn!” De
nieuwkomers houden zich
gedeeltelijk afzijdig en
teruggetrokken. Ze voelen zich wel
verwonderd over de nieuwe wereld.
Ze lijken wel herboren. Nu kan het
echte leven beginnen. Ze duiken diep
naar de bodem en buitelen dan weer
vrolijk boven het water uit. Als
dolfijntjes maken ze fonteintjes. Ze
schitteren als zonnen in het water. Ze
geven licht. In het diepste van hun

buik zwemmen vlinders. Ze noemen
zichzelf de verlichte koi of lichtekoi.
De libellen dansen en de krekels
tsjilpen van blijdschap. De waterlelie
op het water opent parmantig haar
kroon. De lichtekoi staren met open
ogen naar deze lotusbloem, die
straalt van puurheid en zuiverheid. Ze
zien in de bloem de onzichtbare
almachtige boodschapper. Hij heeft
hen op pad gestuurd naar deze plek
op aarde. Dit paradijselijk plasje,
waarrond de aarde dobbert. Hij heeft
ons gezonden. Alles wat Hij zegt
heeft een boodschap. Hij zal alles wel
regelen en als iets niet voor elkaar
komt, is het omdat Hij niet wil dat
iets voor elkaar komt. Ons leven is
toegewijd om in overeenstemming te
denken en te bidden. De goudvissen
daarentegen zwemmen nu met
driftige ogen rond. “Wie heeft hen
gezonden? Wat komen ze doen? Ze
zijn gezonden om de hele plas te
koloniseren en terroriseren! We
moeten op onze hoede zijn! We
moeten ons opstellen als de
behoeders van het Ware Geloof. Ze
zijn niet zonder bedoelingen! Ze
geloven in de Goddelijke kracht van
een bloem! Het is te romantisch en
naïef om te geloven dat deze stille
vissen geen diepe gronden hebben!
We hebben een ‘majeur’ probleem!”
“Maar neen,” roepen de andere
goudvissen, “allemaal kletskoek, we
staan bekend om onze gastvrijheid!
Als iemand in het holst van de nacht

licht vraagt, moeten we die
aanbieden!”
“Maar wat als er een misdadiger voor
de deur staat?” vragen de andere
goudvissen.
Zo ontstaat er verdeeldheid en
jaloersheid onder de vissen en
verkwanselen ze hun bestaan aan
gekwebbel en gekijf. Als er weer eens
fel gediscussieerd wordt, roepen ze
de hulp in van de overste. Hij houdt
een vlammende toespraak over
rechten en plichten, quota en
voorkeursbehandelingen. Het
wateroppervlak ligt er nu nooit meer
onberoerd bij. De waterspiegel leeft
in onvrede en vertoont een breuklijn.
Toch borrelen er luchtbelletjes op. Ze
zijn afkomstig uit de diepte van de
plas, waar ooit de oerknal plaats
vond. Waar ooit alle leven geboren
werd. Alle vissen zijn schatplichtig
aan hetzelfde water, die de bron is
van alle leven. Daardoor zitten alle
vissen in hetzelfde schuitje. Het ware
mooi mochten ze zich daarmee,
ziende of blind, verlicht en
eensgezind verzoenen. De Grote
Verzoening!

Johan Bral

De parabel berust op een waar
gebeurd verhaal. Sinds enige tijd
zwemmen twee zilveren koi-vissen in
de vijver. Overige overeenkomsten
met bepaalde personen zijn volledig
denkbeeldig en fictief.

De parabel van de twee
zilveren vissen

Bezoek aan boerderij
Hof ter Beke

Op 1 en 8 juli was er in het
zomerprogramma een
bezoek aan boerderij Hof
ter Beke gepland. Deze
uitstap kende veel bijval bij
tal van dierenvrienden
onder de bewoners en hun
familieleden. Maar liefst
vier generaties werken
samen op dit bedrijf om
melkkoeien en varkens te
verzorgen. Het bedrijf telt
zo’n 70 melkkoeien en
ongeveer evenveel jongvee.

Deze boerderij is een waar
dierenparadijs. Naast
koeien en varkens zijn er
ook kippen, geiten,
konijnen, parkieten en een
hond. De enthousiaste boer
en boerin vergastten onze
genodigden en leidden hen
rond in de stallen en het
melkhuis. Deze zijn
supermodern ingericht en
uiterst proper en
hygiënisch. Als toetje werd
hen nog rijstpap of vlaai
van eigen bodem
gepresenteerd. Wat een
lekkernij!

Johan Bral
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Ter ere van Julius Caesars’
erfgenaam gaven de Romeinen
ooit de voor hen zesde maand
‘sextilis’ de naam augustus. Het
woord ‘oogst’ is ook daarvan
afgeleid. De ‘hondsdagen,’ in de
eerste helft van deze
oogstmaand, zijn traditioneel
de warmste dagen van het jaar.
‘Worden ze echt laf en heet
dan staat er ons wel een lange
winter gereed.’ Dat beweren
althans de zelfbenoemde
‘ervaringsdeskundigen’. En,
zeggen ze daarbij, ‘aanhoudend
hanengekraai in de vroege
morgen, zal u zelfs mooi weer
bezorgen.’ ‘Als daarna de
wespen u voortdurend komen
plagen, volgen er wel snel
regen- en onweersvlagen’ maar
‘blijf dan rustig en bedaard,
want ze zijn ook rap weer
opgeklaard.’ Na ‘Half Oogst’
worden de dagen snel korter. ’s
Morgens wordt het later licht,
’s avonds vroeger donker. ‘Zie
je overdag ook binnen ergens
licht branden, zal er wel
niemand thuis zijn,’ beweerde
ooit een humoristische
noorderbuur ‘want,’ zei hij, ‘
augustus is de vakantietijd.’ Dat
is de tijd waarin mensen heel
veel geld uitgeven om
armoedig uit twee koffers te
leven en met de auto op zoek
te gaan naar een plekje waar
zo weinig mogelijk auto’s
kunnen geraken.’ Ach, wie
geluk wil oogsten moet
nergens heen. Hij moet enkel
wat humor zaaien en dronken
kunnen worden van een glaasje
water, leerde ons Toon
Hermans. ‘Ongeluk komt
dikwijls langs een achterpoortje
dat je zelf hebt opengezet.’
Mensen brengen zo graag hun
dagen door met redeneren
over het verleden, met klagen
over het heden en zich zorgen
maken over de toekomst. Wij
leren best genieten als een
onbevangen kind zonder
achterdocht en zonder
herinneringen aan vroeger of
ambitie voor morgen. ‘PLUK DE
DAG’ en volg de wijze raad die
een oude en ondervindingrijke
Tiroler me met een knipoog
meegaf: ‘Slaap elke dag als je
moe wordt, eet als je honger
hebt en drink als je dorst
krijgt… al de rest zijn overuren!’

Leo

Weerspreuken en
zegswijzen

Juli
Pluk de dag

Jeugdige
koraalvissers
Stel je voor, je bent in de fleur van je
leven. Pas afgestudeerd of volop aan
het werk, een gezin met studerende
kinderen of volop aan het uitkijken naar
je pensioen! Maar dan slaat het
noodlot toe. Je krijgt de diagnose van
een slepende, onomkeerbare ziekte of
je krijgt een hersenletsel of
hersentrauma tgv. een val of een
verkeersaccident. Plots op jonge leeftijd,
terwijl je nog zoveel plannen en
toekomstperspectieven hebt, krijgt je
leven een hele nieuwe wending.
Steeds meer en meer Woonzorgcentra
worden hierdoor het nieuwe thuisfront
voor mensen met een jonge leeftijd.
Niet zo vanzelfsprekend en voor velen
van hen een moeilijk
aanvaardingsproces.
Speciaal voor die mensen hebben we
hier in WZC De Regenboog een unieke
en aparte afdeling. Afdeling Koraal
biedt zorg en ondersteuning aan 18
bewoners die op jongere leeftijd
noodgedwongen hun veilige en knusse
thuissituatie moesten achterlaten.
Koraal is een levendige en bruisende
afdeling. Bewoners en familieleden
ontmoeten elkaar in de gezellige
leefruimte. Zorg op maat, sociaal
contact en activiteiten staan hier
centraal. De zorg is zwaar, maar elk

personeelslid hier doet zijn job met hart
en ziel. Op die manier proberen we een
nieuwe, zinvolle en kwaliteitsvolle thuis
aan te bieden aan bewoners die op veel
te vroege leeftijd moeten vertoeven in
ons WZC.
De bewoners op Koraal worden zo veel
mogelijk geactiveerd. We gaan dagelijks
op zoek naar allerlei leuke, prikkelende
en stimulerende activiteiten. Samen
eten, want zien eten doet eten. Samen
de krant lezen, een gezelschapsspel
spelen, ons geheugen trainen, samen
koken en feesten. Activiteiten worden
aangepast aan individuele interesses.
We spelen samen op de Play Station,
bezoeken de Harley-Davidson garage,
we gaan zwemmen en fietsen. We
organiseren zelfs gezamenlijke
therapiemomenten op de afdeling en
we luisteren naar favoriete
muziekkeuzes van de bewoners. Zo kom
je Natalia en Marco Borsato hier
geregeld tegen op het grote scherm.
Ambiance verzekerd! Soms zijn we ook
gewoon samen en doen we lekker niets.
Een beetje zonnen op het terras of
luisteren naar de verhalen van
familieleden. Want ook zij spelen een
hele belangrijke rol hier op de afdeling.
Het is mooi om zien hoe ouders of
partners van bewoners aanwezig zijn.
Ook zij maken het gezellig en zoeken
elkaar op in de leefruimte.
Iedereen zorgt een beetje voor elkaar
en dat maakt van Koraal een toffe en
aparte thuis.

Nathalie Van Dyck
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Alle activiteiten starten om 14u30 en

gaan door in het ontmoetings-centrum,

tenzij anders vermeld. Alle

afdelingsgebonden activiteiten

verschijnen op de telekrant (TV kanaal

90) en hangen uit op de afdelingen zelf.

De winnaar van de vorige pret en verzet is: Van Mullem Marie-Lisette (De Mantel)
Zij wint een ijscoupe met vers fruit + koffie voor 2 personen

PRET EN VERZET Vul van elk liedje de zin aan.

Donderdag 1 augustus
Zomerquiz

Donderdag 8 augustus
Playbackshow

Dinsdag 13 augustus
Bezoek markt in Beveren om 9u
vertrek. Enkel via inschrijving bij
animatie.
Kostprijs is 5 euro.

Woensdag 14 augustus
Desserten buffet voor Moederdag

Maandag 19 augustus
Uitstap Zoo van Antwerpen - 13u
vertrek. Enkel via inschrijving bij
animatie.
Kostprijs is 25 euro.

Donderdag 22 augustus
Optreden Bert Dumoulin

Woensdag 28 augustus
Zitdansen om 10u30

Donderdag 29 augustus
Afsluiter zomerprogramma:
avondfeest – start 17u. Familie en
vrienden zijn welkom! Aparte affiche
zal uithangen aan animatielokaal met
meer informatie.

Opmerking! Data van de BBQ’s/
zomerprogramma/uitstappen,…
hangen uit aan het raam van het
animatielokaal en staan ook in de
zomerprogrammaboekjes.

Wie van ons, 65+ heeft in zijn jeugd
geen postzegels, luciferdoosjes,
sigarenbanden verzameld. Bijna
iedereen. Zo ook is vele jaren
geleden de postzegelclub van De
Regenboog ontstaan. Wanneer juist
weten we niet, maar ikzelf heb de
scepter vijftien jaar geleden
overgenomen, om zo mijn
schouders onder de club te zetten.
We hebben in al die jaren een mooie
verzameling zegels kunnen
aanleggen. In totaal zo’n veertig
albums. Vandaag hebben we een
tekort aan geïnteresseerden.
Vandaar deze oproep aan alle
bewoners, familieleden en
sympathisanten.

We nodigen iedereen uit in het
ontmoetingscentrum van De
Regenboog; elke laatste donderdag
van de maand vanaf 13.30 uur
(behalve in juli, augustus en
december).
Ik wil iedereen bedanken die ons in
het verleden regelmatig postzegels
hebben bezorgd. Zonder uw steun
hadden we nooit zo’n mooie collectie
kunnen aanleggen.
Hartelijk dank en graag tot
binnenkort.

Gilbert Deckers

Jan Klaassen was trompetter …................................................................

Zie ik de lichtjes van de Schelde …...........................................................

Een lach, een groet, een blij gezicht …....................................................

Ieder uur van de dag, denkt ik steeds aan jouw lach, ….......................

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, …..........................................

Als de lente komt dan stuur ik jou …........................................................

Goeie morgen, morgen, goeie dag. Blij …...............................................

Daar bij die molen, die mooie molen, …..................................................

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, …..........................................

Maar een vrijgezel die gaat pas slapen …...............................................

Breng eens een zonnetje onder de mensen, ….....................................

Ik ben in Parijs geweest, ….......................................................................

Dans je de hele nacht met mij ….............................................................

Ja, ja, ja, meisjes met rode haren …........................................................

Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen, ..........................................

De Arcade digitaal
Vanaf nu vind je de krant ook terug
op de website van De Regenboog.
Ga naar www.zorg-saam.be/de-
regenboog en lees onze artikels
online!

Oproep aan alle
postzegelverzamelaars

Postzegelclub De Regenboog

NAAM .......................................................................................

Afdeling/kamer/ assistentiewoning ....................................

Geef ten laatste 16 augustus je oplossing af aan het onthaal. Er is
een verrassing voor de winnaar!


