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De voorlaatste week van
augustus is naar jaarlijkse
gewoonte het hoogtepunt van
onze samenwerking: kinderen,
bewoners en bezoekers die
samen kunst opzoeken en
uitvoeren.
Met de hulp van geweldige
vrijwilligers stapten we onder
een stralende zon op Alberts
dubbeldekkerbus en reden we
naar het prachtige
openluchtmuseum Middelheim.
Met een groep van tachtig
startten we onze
kunstwandeling, de kleuters met
een schatkaart en de
volwassenen met een
opdrachtenboekje.

Een streep op de grond, een
bubbelende vijver, wasgoed in
een boom: allemaal
hedendaagse kunst. Maar ook
wij gingen niet onopgemerkt
voorbij met onze geblazen
bellen, onze eigen wasdraad en
boodschappen uit de ver
dragende geluidsinstallatie.
Een speeltuin, een terrasje en
last but not least een ijsje uit het
vuistje en onze dag was er weer
één om nooit te vergeten.
Klein en groot kreeg alvast een
artistieke injectie die nog lang
deugd zal doen. Bedankt aan
iedereen die meewerkte.

Yvette Kerremans

Wij zijn naar de zoo geweest.
Het was een reuze feest! Om te
beginnen was het al een kunst
voor de bestuurders van de drie
busjes om via de “konijnenpijp”
het Astridplein te bereiken en
hun dierbaren veilig af te
leveren. Gewapend met een
plan en wegwijzers hebben we
de groeten overgebracht aan
onze vrienden en familie in het
mensapengebouw! Hebben we

alles gezien? Neen, er waren 34
afdelingen. We keken vooral
naar de opvallende, grote
dieren: nijlpaarden, olifanten,
leeuwen, giraffen, buffels en de
gorilla’s met baby Thandie.
Tenslotte, geen uitstap van De
Regenboog zonder drank, met
een stop op het terras van
Savanne. Proost!

Jan De Meester
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Een hart voor boeken:
de vrijwilligers van de
bib
Er gaat zo goed als geen dinsdagmiddag
voorbij of de vaste vrijwilligers voor de
bibliotheek Lea en Lutgard rijden met hun kar
vol boeken door De Regenboog om
verschillende bewoners van nieuwe
inspirerende lectuur te voorzien. “En het gaat
niet alleen om het boek, de wekelijkse
bezoeken zijn zeker zo belangrijk. In de eerste
plaats voor de bewoners zelf die veel deugd
hebben aan een babbeltje, een luisterend oor
of een schouderklop”, vertellen Lea en Lutgard.
“Dat plezier is wederzijds want wij gaan elke
dinsdag met een warm gevoel in ons hart naar
huis. We mogen ook best wel zeggen dat we na
al die jaren bedreven geworden zijn in de
persoonlijke ontmoetingen, de aandacht en de
tijd voor onze lezers. Iedereen heeft zijn eigen
verhaal en we kunnen soms ’n beetje zeggen:
zeg me welk boek je leest en ik vertel je wie je
bent.” “Ons assortiment is heel uitgebreid en
we trachten met ieders wensen rekening te
houden. De meeste lezers lezen
grootletterboeken: romans, detectives, thrillers
en streekromans worden het meeste
gevraagd.”
De opstart van de bibliotheek in De Regenboog
gaat al een heel stuk terug in de tijd tot bij
Zuster Agnella. “Zij sprak Mia Timmermans aan
met haar grote interesse voor taal en boeken
en haar fijngevoeligheid voor mensen,“ vertelt
Lea “en ik werd gevraagd door de toenmalige
directeur Johan De Gheselle na het overlijden
van mijn echtgenoot Frans Stappers
ondertussen 19 jaar geleden.” Vele jaren
trokken we samen de kar van de bib en
deelden we lief en leed.
“Ik kwam regelmatig op bezoek bij mijn
schoonmoeder in De Regenboog en ik was
‘zoekende’ vrijwilliger tot in 2012 tante Marielou
(Van Mele) me aansprak of ik de bib mee kon
ondersteunen,” vertelt Lutgard. “Ik kon nog niet
lezen en ik zat in mijn kinderstoel al in ‘Het Rijk
der Vrouw’ te bladeren. ‘k Heb nooit anders
gedaan dan gelezen en bibliotheken
platgelopen; die liefde voor de boeken wilde ik
dan ook heel graag hier mee doorgeven. Met

heel wat schroom, want ik nam de taak van Mia
over die dat zoveel jaren met zorg en
gedrevenheid gedaan heeft.” In diezelfde geest
zet dit sterke bibteam hun werk verder; “Mia
maakt voor ons nog volop deel uit van ons
team,” “mijn overleden echtgenoot Frans gaat
elke week in gedachten mee,” zegt Lea. Én we
mogen natuurlijk niet vergeten dat er ook heel
wat werk achter de schermen moet gebeuren
zoals het in- en uitpakken van boeken een paar
keer per jaar. Lutgard haar echtgenoot
Bernard staat daar steeds voor klaar!
“Onze wens voor de toekomst? Dat meer
bewoners de mogelijkheid zouden hebben om
te lezen. Als je het graag doet, is het ‘n fijne
hobby en tijdbesteding. Meer en meer
bewoners zijn zo zorgbehoevend dat het niet
meer mogelijk is te lezen. We hopen dat we
onze vrijwilligerstaak nog vele jaren kunnen
verderzetten!”

Annick Pollefoort

Iedereen leest!

Wist je dat WZC De Regenboog beschikt
over een bibliotheek met ruim 500
boeken?
Het aanbod is heel uitgebreid: streek-,
liefdes- en detectiveromans, thrillers,
historische verhalen, zowel in gewone als
in grote druk.
Er zijn ook luisterboeken op CD,
fotoboeken en reisverhalen: voor elk wat
wils!
De bib gaat elke dinsdag op ronde tussen
14u en 16u.
Lees je graag? Neem dan contact op met
het diensthoofd van jouw afdeling. Dan
komt de bib ook bij jou langs!

Krantengroepje
in De
Regenboog

Drie maal per maand
komt het
krantengroepje van De
Regenboog bijeen,
meestal in het OC, om
samen de krant te
lezen. Denk niet dat dit
een saaie bedoening is,
want dit is het helemaal
niet!
Met een tasje koffie
overlopen wij de voor
ons boeiendste punten
en discussiëren wij
hierover, steeds in een
vriendschappelijke en
rustige sfeer. Voor
iedereen toegankelijk!
Alles kan aan bod
komen: weetjes van
vroeger, tv-
programma’s, acteurs
en filmsterren tot de
actualiteit en het
nieuws in het
algemeen.
We sluiten ons uurtje af
met het lezen van de
horoscoop en een
positieve noot.
De dagen van het
krantengroepje (op
woensdagvoormiddag
van 10u30 tot 11u30)
kan u vinden in onze
eigen huiskrant De
Arcade of op de
activiteitenkalender van
de afdeling.
Iedere bewoner is
welkom. Geef ons een
seintje als je wil
deelnemen en wij
zorgen voor de rest.

Anita De Vogelaer -
dienst animatie
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'Romantiek voor elk uur:'
Een gesprek met Sylvia
Langfeldt

Naar aanleiding van de ‘Dag van de
Letterkunde’ zit ik met schoondochter en zoon
van mevrouw Sylvia Langfeldt aan een tafeltje
in het ontmoetingscentrum om samen te
keuvelen over het geschreven woord en de
bron van vreugde en schoonheid die boeken op
haar gezegende leeftijd in haar leven nog
betekenen. Sylvia is met haar 95 levensjaren
jong en nog elke dag even intens geboeid door
verhalen en romances. Sylvia woont nu vijf jaar
in De Regenboog, waar ze elke week drie
boeken leest. Gepassioneerd door de passie
van het lezen vult ze haar dagen. “Lezen is voor
mij de beste therapie tegen verveling”, lacht ze
me toe. Minzaam en roerloos verzonken in
gedachten met ogen waarin het gladde water
van de Noorse fjorden weerspiegelen, zit ze
mooi te wezen met zachte lipstick op de lippen
en natuurlijke blush op de wangen. Ontzettend
benieuwd mag ik meeluisteren naar haar
levensverhaal.

Ik ben geboren in 1924 in het ouderlijk huis
van wijlen mijn grootmoeder in het landelijke
Mariaburg. Ik was de oudste spruit van de
familie Langfeldt, een eeuwenoud geslacht van
zeelui en schippers, waarvan de wortels
teruggaan naar de Noorse woeste bodem. Mijn
vader was een Noors kapitein op de lange
omvaart van een rederij, die tot de familie
behoorde en mijn moeder was een Deense. Uit
hun huwelijk werden vier kinderen geboren,
drie meisjes en één jongen. Ik ben als oudste
van het gezin nog alleen in leven. Vorig jaar
heb ik afscheid moeten nemen van twee zussen
en mijn broer. Thuis werden we opgevoed in
een vertrouwde mengeling van Noorse sferen
met eeuwig zingende bossen en ruwe fjorden
en de realiteit van het ongenaakbaar onderwijs
in het pensionaat van de nonnekes. Als kind
trok ik me genoegzaam terug in de
sprookjeswereld van Anderson en Grimm. Op
mijn veertiende heb ik een half jaar in
Noorwegen in Kristiansand gewoond, een
havenstad in het zuiden met zijn ruige kusten,
toen mijn vader plots overleed. Ik hou van de

Noorse tradities met zijn feesten, volksliederen
en gerechten. Met heimwee denk ik terug aan
fyskebollen (opgelegde haringreepjes in zuur),
gjeost ( noorse weikaas van geitenmelk) en
gafflebitter. Op mijn negentiende nam het hele
gezin; mijn moeder, zussen en broer de koffers
en verkaste naar Noorwegen, terwijl ik hier
alleen achterbleef. Alleen is niet helemaal juist
want ik liet iemand verliefd worden en werd zelf
ook verliefd op een man, waarmee ik me snel
verloofde en in het huwelijk trad. We kregen
vier lieve en goede kinderen met ondertussen
negen kleinkinderen. Ik bleef een romantische
ziel met een voorliefde voor een goed sociaal
gevuld leven. Met de vriendinnen maakten we
lange wandelingen in de natuur.
Als huismoeder waren mijn dagen gevuld met
het besturen en uitbouwen van een vruchtbaar
gezin, waarbij weinig tijd restte om te lezen.
Mijn man daarentegen verslond een hele
bibliotheek en sprak vloeiend vijf talen. Toch
kon ik het niet laten om Noorse klassiekers,
zoals ‘Het geslacht Bjorndal’ met zijn winden,
die waaien om de rotsen en zijn stoere
ontoegankelijke karakters met hun eeuwige
zwerflust in het bloed, te lezen onder het
beluisteren van een romantische ballade van
Grieg, die mijn lievelingscomponist is. In de
muziek hoor je het landschap met zijn
onstuimige natuur tot leven komen. Een grillige
natuur onder een wervelend noorderlicht,
waarvan ook een depressief gevoel uitgaat,
zoals in het schilderij ‘De Schreeuw’, het
wereldbekende schilderij van Edvard Munch,
die tot de Noorse canon behoort.
Toen ik vijf jaar geleden mijn intrek nam in De
Regenboog ben ik letterlijk uit verveling terug
beginnen lezen. Mijn ogen waren zodanig
verzwakt dat ik de series en films op de
televisie niet meer kon volgen. Ik ben altijd een
vurig liefhebber geweest van films met veel
romantiek. Het enige dat ik nog elke dag volg
is ‘ Sturm der Liebe’ op Vitaya. Kwam daar nog
bij dat mijn oren het ook lieten afweten.
Zodoende nam ik mijn toevlucht en zocht ik
troost in het lezen van romans. Geen
hoogdravende literatuur, maar wel romantiek
voor elk uur!
Pojensy ( Noors: tot weerziens)
Mange takk,

Johan Bral

Weerspreuken en
zegswijzen

September
HET WEDER KENT MEN AAN DE
WIND

September! Volgens astrologen
begint de herfst in deze maand. De
dagen worden korter, de nachten
langer en “mensen die daarover
zeuren, klagen ook dat het leven
zo kort is.” Wijze kenners troosten
bovendien: “is die eerste dag heet
dan volgt een hele maand met
zweet,” want “het weer dat Egidius
biedt, eindigt vier weken niet.” “Is ’t
dus schoon met Sint-Giel zal ’t zo
blijven tot Sint-Michiel.” Ondanks
alle mooie vooruitzichten hield
grootmoe toch meer van
zekerheden en dus haalde ze na
“Melsele-kermis” steevast alle
winterkleren uit de kast en stak ze
de “Leuvense stoof ” aan want zei
ze “al is september nog zo mild, de
winter wordt dan wel heel wild.”
Voor schoolgaande kinderen
betekent deze maand nu ’n eerder
rustgevend bekomen na alle
overdrukke vakantieattracties in
afwachting van Halloween met
carnaval-allures.
Waar is “onze tijd” heen?
September was toen nog ’t begin
van een stressvolle “eerste
trimester” zonder klimaat-gespijbel.
Bang keken we uit naar “de man
die eigen gebreken handig kon
verbergen maar van schoolgaande
kinderen volmaaktheid
verwachtte.” Wij spraken hem aan
met de mooiste, alles overtreffende
titel uit ons woordenboek en
noemden hem: “MEESTER.” Nee,
niet VEEL, MEER, MEEST maar
“MEESTER!” “Dank zij dat onderwijs
zijn er nu heel wat minder
analfabeten maar helaas ook meer
idioten” beweerde ooit Erasmus
want, voegde kenner en
“stellingbouwer” Pythagoras
daaraan toe, “Een vat vol
geleerdheid is nog altijd geen
druppel wijsheid waard. Wijs is hij
die weet wat hij over ’t hoofd moet
zien. Hij leert meer uit een domme
vraag dan de domme uit een
verstandig antwoord.” “Meester”
Goethe bekende gelukkig ook:
“Veel heb ik geleerd van mijn
onderwijzers, meer nog van mijn
makkers, het meest nog van mijn
leerlingen. Er zou weinig van mij
overblijven indien ik alles zou
afstaan wat ik aan anderen te
danken heb. Jeugd is de tijd om die
wijsheid te ontdekken en te
bestuderen, de ouderdom om haar
toe te passen.”
Laat september nu maar komen.
Ook nu zal men het weder kennen
aan de wind en een vader
herkennen in zijn kind!

Leo



4 De Arcade | September 2019

De winnaar van de vorige pret en verzet is: Mevrouw Van Borm Ingrid, kamer 2234
Zij wint een ijscoupe met vers fruit + koffie voor 2 personen

PRET EN VERZET

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

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

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

Agenda
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.

Maandag 2 september
Aaidieren komen op bezoek. Verzamelen
op terras van ontmoetingscentrum.

Dinsdag 3 september
Bewonerskoor in de kapel.

Dinsdag 10 september
Bingo

Woensdag 11 september
Zitdansen om 10u30.

Woensdag 18 september
Wandelen rond Burchtse Weel. Vertrekken
om 13u aan onthaal De Regenboog.
Kostprijs is 5 euro.

Dinsdag 24 september
Iedereen welkom op onze markt op de
parking met echte marktkramers.

Maandag 30 september
Naald en draad: de te herstellen
kledingstukken binnenbrengen in het
animatielokaal, voorzien van naam en
afdeling. Wij herstellen dit gratis!

Opmerking! Data van de mosselen/
uitstappen/activiteiten,…
hangen uit aan het raam van het
animatielokaal.
Ter informatie: familie is steeds welkom
om zich
samen met de bewoner in te inschrijven
voor een uitstap
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Vul in het witte vak de gekende naam of auteur van het boek
in.

Lees De Arcade nu ook digitaal op www.wzcderegenboog.be

Info Oosterweel

Op 19 september
organiseren we een
infoavond over de
werken voor de
Oosterweelverbinding
en de gevolgen voor
de bereikbaarheid van
WZC De Regenboog.
De avond gaat door
van 18u tot 20u in het
ontmoetingscentrum.
Medewerkers,

vrijwilligers, bewoners
en hun familie zijn van
harte welkom!

Graag ten laatste 9
september inschrijven
via het onthaal van De
Regenboog: mail naar
receptie@
deregenboog.zkj.be of
bel 03 253 28 00
(tussen 9u00 en
16u00). Deelname is
gratis.


