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Op dinsdag 17 september
hebben zes bewoners de
toegankelijkheid van de
voetpaden in Zwijndrecht
getest. Ze waren op zoek
naar mogelijke knelpunten
en/of positieve punten om
aan de gemeente (via de
seniorenraad) te
signaleren.
Onze diverse enthousiaste
vertegenwoordiging
bestond uit: bewoners te
voet, met rollator, in
rolwagen, met grote multi-
positionele rolstoel en
tenslotte met een
elektrische scooter.
Op voorhand hebben we
onze mobiliteitsploeg
bevraagd naar het doel
van deze wandeling.
In overleg stippelden wij
een tocht uit naar het
gemeentehuis en de
sporthal, supermarkt de

Spar, lingeriewinkel Huis
Annelies (Maria) in de
Statiestraat om te eindigen
in het dienstencentrum
Houtmere voor een
drankje.
Als grote algemene
conclusie kunnen we
stellen dat de gemeente
Zwijndrecht goed
rolstoeltoegankelijk is,
afhankelijk van de goede
staat van de rolwagen. Er
worden veel inspanningen
geleverd voor een propere
en aangename gemeente.
Er zijn veel positieve
punten, maar uiteraard
ook kleine verbeterpunten.
De gemeente krijgt van
ons een uitvoerig verslag
met onze bevindingen.
Deze wandeling gebeurde
onder optimale
weersomstandigheden. We
bezochten ook slechts een
beperkt aantal plaatsen.
Jullie bevindingen en/of
suggesties zijn altijd
welkom bij het
animatieteam.
Anita De Vogelaer

Rolstoel-
toegankelijkheid
in Zwijndrecht

Dieren aaien en
knuffelen in De
Regenboog
Op 2 september waren de dieren
van Stal Deyaert te gast om door de
bewoners geaaid en geknuffeld te
worden. We hadden een lommerrijke
en koele locatie voorzien onder de
luifel van de kapel.
Stal Deyaert is een organisatie die
met hun dieren op stap gaat om
mensen het goed gevoel en de rust
van knuffelen met dieren te laten
ervaren. Voor iedereen was het
overduidelijk … de dieren maakten
heel wat gevoelens los bij onze
mensen.

Een unieke knuffel en affectie van
een dier gaf een bijzondere rust en
glimlach.
Alle dieren waren in optimale
gezondheid, prachtig en
superschattig. Ze worden
ongetwijfeld met heel veel aandacht
en liefde verzorgd. Chapeau voor de
mensen van de organisatie voor het
mooie initiatief en de mooie dag die
zij en de dieren ons bezorgden.

Anita De Vogelaer

Info: nancy@stal-deyaert.be

Rozenkwarts een
dagje weg naar van
Planckendael
Om de zomer mooi af te sluiten
gingen we met de bewoners van de
afdeling rozenkwarts een dagje naar
Planckendael. Wat een mooie dag
hadden we uitgekozen! Geen regen
en niet te warm. Beter konden we
het niet treffen.
Met de hulp van geweldige
vrijwilligers, fantastische teamleden

van de afdeling rozenkwarts en
leuke familieleden stapten we door
het park. We genoten van een
roofvogelshow en allerlei andere
dieren. Daarna hebben we met z’n
allen een zelfgemaakt lunchpakket
genuttigd en kon onze tocht verder
gaan door Afrika, Azië…
Alles omvattend was dit een zeer
fijne dag!
Met dank naar iedereen die dit heeft
helpen organiseren.

Sienke Baeten
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Creatieve
therapie
Het is vandaag 23
september en daarmee
vangt onverbiddelijk een
nieuwe herfst aan. Het
nieuws van de dag is dat de
politieke leiders er weer niet
in geslaagd zijn om zich te
verbinden, laat staan om
erin te slagen om mensen te
verbinden. Ook in dit huis
leeft dagelijks de vraag ‘hoe
met elkaar verbinden?’
Zullen we straks als
herfstblaadjes naar beneden
dwarrelen om stil op de
grond te vallen of helpen
deze eerste herfstwinden en
regenbuien ons wakker
schudden en zeggen ;’Ik
leef, ik leef vandaag en ik
pluk de herfstvruchten van
het leven.’ Het leven niet ‘stil
‘zetten, maar ‘verder’ zetten
is de boodschap. Met veel
zin en volgens een bepaalde
koers. In dit huis bestaat
een creatief werkgroepje,
dat onder impuls van Yvette
Kerremans en Sienke
Baeten, beide
ergotherapeuten, is
opgericht om mensen met
elkaar te verbinden door

middel van ‘creatieve
therapie’. De mens is een
scheppend wezen, het zit in
ieder van ons, in de éne al
wat meer dan de andere,
maar het creatieve innerlijke
moet geprikkeld worden.
Creatief leven is knutselen
aan jezelf. Dit doen we in
een creatieve therapie in een
groepsgebeuren. Dit geeft
geestelijke voldoening,
persoonlijke ontwikkeling en
is leuk en opwindend.
Mensen komen samen om
te kleien, tekenen,
fotograferen, batikken,
koken, verhalen vertellen,
fantaseren, improviseren. De
vruchten van dit creatief
gebeuren kan je in een
prachtige tentoonstelling
bewonderen gedurende de
maanden september,
oktober en november in de
hal en openbare ruimten
van De Regenboog. Geniet
en laat je inspireren. Vergeet
vooral niet contact op te
nemen met de begeleiders
Yvette Kerremans en Sienke
Baeten. Creatieve therapie
vindt elke week plaats in het
ergolokaal van 13.30 tot
15.30 uur.

Johan Bral

Terug naar
Oosterweel
of terug naar
de file
Op 19 september vond in het
ontmoetingscentrum van De
Regenboog een infoavond plaats
over de werken voor de
Oosterweelverbinding en de
gevolgen voor de bereikbaarheid
van De Regenboog. De vraag of
het er even geanimeerd aan toe
zou gaan als in ‘Terug naar
Oosterdonck’, de succesvolle
Vlaamse dramaserie van weleer
over de teloorgang van een
polderdorp met Pietje de
Leugenaar in één van de
hoofdrollen, bleek niet helemaal
ingewilligd te worden door een
matige belangstelling. Directeur
Chris Rogier stak in zijn
voorwoord van wal met de
zinspeling dat de
Oosterweelverbinding momenteel
meer weg heeft van een
ontbinding voor de regio, dan een
verbinding. Mevrouw Mariën, die
Lantis (= vroegere BAM)
vertegenwoordigde, diende hem
van repliek met een oud
spreekwoord ‘dat je geen ei kan
bakken, zonder de schaal te
breken’. Hoe dan ook: een kermis
is een geseling waard, ook al volgt
de geseling meestal de dag na de
kermis. In het dossier van
Oosterweel heeft de geseling
(plannen, uitstel, afstel, file) al
dertig jaar geduurd en nu
eindelijk zijn de werken
aangevangen. De kermis moet
nog beginnen. En de geseling?
Terug naar Oosterweel dus!
In haar inleiding gaf mevrouw
Mariën een uiteenzetting van de
historiek en de planning van de
Oosterweelverbinding. De
oplossing om het fileleed van
dertig jaar op te lossen was
verzand in een eindeloze
discussie, waarvan uiteindelijk de
verkeersknopen zijn doorgehakt in
drie luiken. Het bouwen van een
Scheldetunnel tussen Linkeroever
ter hoogte van Sint-Annabos en
Oosterweel op rechteroever. De
aanleg van snelwegen en
aanpassen van klaverbladen. Het
aanleggen van fietspaden en -
bruggen. Om de leefbaarheid te
behouden en de volksgezondheid
te garanderen, de aanleg van
bermenschermen (geluidsmuren)

en een overkapping van de ring in
Antwerpen. Als laatste luik zal er
nagegaan worden hoe het
openbaar vervoer (trein, tram en
bus) kan gestimuleerd worden
door een positief verhaal. De
werken zijn gestart met de aanleg
van grote parkings aan de rand
van de ring, zoals ter hoogte van
Gazet van Antwerpen en de bouw
van geluidsschermen en tijdelijke
werf- en toegangswegen. De
voltooiing van de werken is
voorzien voor 2027. De goede
verstaander rekent op minstens
tien jaar.
Concreet voor Zwijndrecht
betekent het dat er vijf jaar
werken zullen uitgevoerd worden,
die rechtstreekse gevolgen
kunnen hebben voor de
doorstroming van het verkeer.
Men is nu gestart met de aanleg
van geluidsschermen (8 meter
hoog), vervolgens worden tijdelijke
wegen, het gedeeltelijk afsluiten
van op- en afrit aan de Pastoor
Coplaan, fietspaden en -bruggen
en een aanpassing van op- en
afrittencomplex gepland. In de
zomer van 2020 worden grote
verkeersproblemen in Zwijndrecht
verwacht. De slimme
weggebruiker zal al vlug begrijpen
dat de fiets nemen voor woon-
werkverkeer de handigste
oplossing biedt. Maar wat met de
anderen, die niet meer vitaal
genoeg zijn om te fietsen. Dan
kijken we naar het openbaar
vervoer, met de nu al
problematische lijnverbinding van
tram 3. Als antwoord gaf
mevrouw Mariën grif toe dat de
communicatie met De Lijn en
NMBS zeer moeilijk verlopen. Dat
voorspelt niet veel goeds.
Besluit: er wachten ons nog
minstens tien jaar file. In de
veronderstelling dat de aarde met
niet meer dan twee graden zal
opwarmen, wat een stijging van
de zeespiegel van minstens een
halve meter zal betekenen en een
getijdenverschil van minstens 8
meter voor de Schelde, zou het
raadzaam zijn om nu al
waterkeringsmuren van minstens
8 meter rond de stad en de regio
te bouwen. Of zouden we nu al
een scenario beginnen schrijven
voor een nieuwe Vlaamse
dramaserie over de teloorgang
van het polderdorp Zwijndrecht
met de politieke
klimaatontkenners in de hoofdrol?

Johan Bral

Creatieve
therapie
Het is vandaag 23
september en daarmee
vangt onverbiddelijk een
nieuwe herfst aan. Het
nieuws van de dag is dat
de politieke leiders er
weer niet in geslaagd zijn
om zich te verbinden,
laat staan om erin te
slagen om mensen te
verbinden. Ook in dit huis
leeft dagelijks de vraag
‘hoe met elkaar
verbinden?’ Zullen we
straks als herfstblaadjes
naar beneden dwarrelen
om stil op de grond te
vallen of helpen deze
eerste herfstwinden en
regenbuien ons wakker
schudden en zeggen: ’Ik
leef, ik leef vandaag en ik
pluk de herfstvruchten
van het leven.’ Het leven
niet ‘stil ‘zetten, maar
‘verder’ zetten is de
boodschap. Met veel zin
en volgens een bepaalde
koers. In dit huis bestaat
een creatief werkgroepje,
dat onder impuls van
Yvette Kerremans en
Sienke Baeten, beiden
ergotherapeuten, is
opgericht om mensen
met elkaar te verbinden
door middel van

‘creatieve therapie’. De
mens is een scheppend
wezen, het zit in ieder
van ons, in de éne al wat
meer dan de andere,
maar het creatieve
innerlijke moet
geprikkeld worden.
Creatief leven is knutselen
aan jezelf. Dit doen we in
een creatieve therapie in
een groepsgebeuren. Dit
geeft geestelijke
voldoening, persoonlijke
ontwikkeling en is leuk
en opwindend. Mensen
komen samen om te
kleien, tekenen,
fotograferen, batikken,
koken, verhalen vertellen,
fantaseren,
improviseren. De
vruchten van dit creatief
gebeuren kan je in een
prachtige tentoonstelling
bewonderen gedurende
de maanden september,
oktober en november in
de hal en openbare
ruimten van De
Regenboog. Geniet en
laat je inspireren. Vergeet
vooral niet contact op te
nemen met de
begeleiders Yvette
Kerremans en Sienke
Baeten. Creatieve
therapie vindt elke week
plaats in het ergolokaal
van 13.30 tot 15.30 uur.
Johan Bral
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Weerspreuken
en zegswijzen

Oktober

Geniet van de kleine
dingen

“Oktober brengt ons in ’t geniep
verkoudheid en griep, jicht en
andere plagen maar ook veel wijn
en zonnige dagen.” Al op de
eerste dag “stuurt Sint-Bavo zijn
kat en brengt ‘Bamisweer,’
winderig en nat.” “De slak en de
worm gaan graven en de herfst
komt aandraven.” Zien we een
kring om de maan, kan het nog
gaan maar “een kring om de zon
zorgt zonder pardon voor water
in de ton.” “Regenwind uit het
oosten, kan dan drie uren maar
ook drie dagen of weken duren.”
“Let op uw hond en kat. Eten zij
gras, haal dan maar rap uw
regenjas want als uw duiver krabt
zijn kopke valt heel rap het eerste
dropke.” “Alles is zeker verloren
als de ezel voortdurend schudt
met zijn oren.” Nog geen paniek
echter! “Draagt de haas nu nog
zijn zomerkleed, staat de winter
nog niet gereed” maar “krijgt uw
kat een dikke vacht, DAN pas
wordt er ’n strenge winter
verwacht.” Dat allemaal zijn de
‘waterachtige’ voorspellingen van
de oude weerorakels. “Op de
laatste dagen van oktober, houdt
de natuur zich sober,” voegen zij
eraan toe, al trachten ouderwetse
‘ijsduivels’ of ingevoerde
‘Halloween-spoken’ misschien wat
onrust te stoken. WIJ laten het
ondertussen rustig herfsten
zolang het herfst is. Aan eigen
voorspellingen wagen we ons
niet. Als ze verkeerd zijn, zal
niemand het ons vergeven en zijn
ze juist zal niemand het zich
herinneren. Aan alles komt
immers toch een eind, zei de
humorist, enkel een worst heeft
er twee en … als er aan de hemel
dan toch eens regenwolken
hangen, kan ons goed humeur de
zon maar weer vervangen.” We
kijken dan in de spiegel en zien
ons eigen weerbericht want ons
gezicht meldt dan tijdig elke
naderende bui. Dat helpt en doet
glimlachen. “De bruinste morgen
die je zag, geeft trouwens vaak
de schoonste, klaarste dag”
leerde ons een wijze grijsaard.
“De deur van ’t geluk gaat naar
binnen open,” zei hij. “Wees dus
tevreden met weinig, verlangend
naar meer. Geniet met volle
teugen van de kleine dingen. Ooit
komt de dag dat je lachend
terugkijkt en ziet hoe groot ze
waren!”

Leo

De ergotherapeuten
van De Regenboog

Wij zijn Nathalie, Céline, Yvette, Sienke en Ilse.
Een ergotherapeut, wat is dat nu weer? Die
vraag is voor ons niet onbekend. Veel mensen
hebben dan ook geen idee van wat wij hier in
huis uitsteken, laat staan dat ze al ooit van ons
beroep gehoord hebben. Toch krijgt het beroep
ergotherapie de laatste jaren meer erkenning.
Waarschijnlijk door de positieve evolutie die dit
beroep binnen de verschillende disciplines kent.
Zo werkt een ergotherapeut niet alleen binnen
de doelgroep geriatrie, ook in andere
zorggroepen zoals ontwikkelingsstoornissen,
fysieke revalidatie en geestelijke
gezondheidszorg zijn zij actief.
Ergotherapie of “occupational therapy” is een
paramedische discipline die dagelijkse
handelingen weer mogelijk wil maken bij
mensen die door een ziekte, ongeluk of
handicap kampen met een fysieke of mentale
beperking.
Ons grootste doel hier in huis is streven naar

een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bij de
zorggebruikers en dit via een actieve levensstijl.
Hoe gaan we praktisch te werk hier in het
woon- en zorgcentrum?
Zelfredzaamheid onderhouden en indien
mogelijk verbeteren. We onderhouden en
trainen zowel de cognitieve als de fysieke
vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Geheugentraining en realiteitsoriëntatie.
Welke leeftijd je ook hebt, je hersenen wakker
houden en stimuleren blijft enorm belangrijk.
Ook cognitieve training en
communicatietraining staat bij ons op het
programma. Dit gebeurt vaak in samenspraak
met de logopediste Anke.
Fysiek. Bij de ergotherapeut wordt de nadruk
gelegd op het trainen van de bovenste
ledematen. Grof- en fijn-motorische oefeningen,
krachttraining, oefeningen op sensibiliteit,
grepen en nog veel meer. Als we gezond zijn,
staan we er meestal niet bij stil dat we al deze
vaardigheden nodig hebben voor de meest
eenvoudige handelingen, zoals jezelf wassen,
boterhammen smeren, drinken inschenken,
schrijven, …

Yvette werkt als ergo in
lava, het
dagverzorgingscentrum
van De Regenboog. Ze
staat mee in voor de
maaltijden en de
dagelijkse activiteiten.
Haar grote passie is
kunst. Het is dan ook
mooi om zien hoe ze
haar passie gebruikt bij
het integreren van
zorggebruikers binnen
de maatschappij. Ze is
de grote bezieler van
het project “jong van
hart”. Maandelijks werkt
ze kunstprojecten uit
waarbij kinderen en
senioren samen hun
creativiteit tot uiting
laten komen. Heel wat
van deze kunstwerken
heb je doorheen de
jaren al kunnen
bewonderen in onze
gangen. Wekelijks
organiseert ze de
creatieve therapie hier
in huis en laat ze
bewoners kennis maken
met allerlei creatieve
technieken.

Céline die net mama
geworden is van haar
eerste kindje en nu
geniet van een
welverdiend
bevallingsverlof is
ook sinds jaren een
grote waarde binnen
het team van
ergotherapeuten. Als
referentiepersoon
dementie ligt haar
hart bij bewoners die
deze diagnose
dragen. Ze is een
aanspreekpunt voor
familie en personeel.
Ze organiseert
familie-avonden en
geeft haar expertise
door tijdens
vormingsmomenten.
Naast deze functie
geeft ze wekelijks
ook
ergotherapeutische
trainingen en zie je
haar vaak actief aan
het werk in de
leefgroepen op
afdeling Amethist.

Nathalie is vooral te
vinden op afdeling
Koraal. Werken met
jongere mensen met
een niet aangeboren
hersenletsel, mensen
na een coma of
andere degeneratieve
aandoeningen zijn bij
haar in goede handen.
Steeds op zoek naar
mogelijkheden om
elke zorggebruiker te
betrekken bij
dagdagelijkse dingen
op de afdeling. De
fysieke en cognitieve
vaardigheden

onderhouden en
stimuleren,
communicatietraining,
zintuigprikkeling,
zwemmen en nog vele
andere dingen doet
ze samen met de
bewoners.

Sienke is onze
specialist in de fysieke
therapie. Hand- en
armrevalidatie in
combinatie met
cognitieve trainingen
zijn haar niet vreemd.
Met deze therapieën,
het afnemen van
testen, ADL-training,
hulpmiddelenadvies en
leefgroepwerking op
Rozenkwarts is haar
agenda goed gevuld.
Maandelijks zit ze
samen met vele

bewoners te zitdansen
in het OC. In de
zomermaanden gaat
ze op stap met de
wandelclub en
dagelijks is ze een
luisterend oor voor
vele bewoners.

Ilse, die als
leefgroepbegeleider op
Rozenkwarts begon, is
sinds kort deel
geworden van ons
ergo-team. Ze
ondersteunt ons bij
allerlei ergo-
activiteiten en
behandelingen. Ze is
zich volop aan het
inwerken in de fysieke
en cognitieve
trainingen, geeft
turnles en
groepstherapie. Op

zoek naar haar eigen
expertise binnen het
WZC is zij als
nieuweling de jongste
van onze groep en we
heten haar van harte
welkom bij de
paramedici.

Mogen wij ons
even voorstellen?

Nathalie Vandijck
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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 oktober 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.

Verantwoordelijke uitgever
Chris Rogier

Hoofdredacteur
Johan Bral
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Sienke Baeten, Johan Bral, An

De Vlam, Gerrit Janssens, Celine
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Nathalie Vandijck, Veerle

Verhelst, Tine Vermeulen, Jan
Verreth

Vormgeving
An De Vlam, Esther Tuypens,

Tine Vermeulen

Fotograaf
Gerrit Janssens

Geef een antwoord op de volgende vragen rond ergotherapie.

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

Dinsdag 1 oktober
Bewonerskoor in de kapel

Dinsdag 1 oktober
Showtime: optreden georganiseerd door
seniorenraad. Start om 14u duurt tot 17u.
Bewoners mogen zich inschrijven bij dienst
animatie. Zie aparte affiche.

Maandag 7 oktober
Bezoek jaarmarkt in Zwijndrecht. Vertrek om
10u30.

Donderdag 10 oktober
Bingo

Maandag 14 oktober
Uitstap kegelen in Beveren. Vertrek om 14u.
Via inschrijving bij dienst animatie. Kostprijs 5
euro.

Woensdag 16 oktober
Zitdansen om 10u30

Donderdag 17 oktober
Spaanse smulavond: verse Paella. Inschrijven
bij dienst animatie.
Start om 17u15. Bewoners van WZC De
Regenboog betalen 4 euro via de rekening en
bewoners GAW De Mantel betalen 7 euro cash
bij inschrijving.

Dinsdag 22 oktober
Bowlen in Linkeroever. Vertrek om 13u.
Kostprijs 8 euro.
Inschrijven bij dienst animatie.

Donderdag 24 oktober
Herfstquiz

Maandag 28 oktober
Wandelgroep (inschrijven bij ergo). Om 14u
aan het onthaal verzamelen.

Maandag 28 oktober
Herdenkingsviering overleden bewoners voor
bewoners, in de kapel.

Dinsdag 29 oktober
Spelnamiddag KWB op afdeling Smaragd.

Woensdag 30 oktober
Kerkhofbezoek. Vertrek om 10u30. Inschrijven
bij pastorale dienst.

Donderdag 31 oktober
Kerkhofbezoek. Vertrek om 14u30. Inschrijven
bij pastorale dienst.

Opmerking! Data van de 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.

1. Op welke datum wordt jaarlijks de
wereld ergotherapiedag gevierd?

------------------------------------------------

2. Hoe is de benaming van ergotherapie
in het Engels?

------------------------------------------------

3. We hebben hier in het WZC De
Regenboog 4 ergotherapeuten. Geef de
4 voornamen.

------------------------------------------------

4. Wat is de verouderde term van het
woord ergotherapie? Het antwoord
begint met een A.

------------------------------------------------

5. Welke groepsactiviteit wordt er in het
WZC De Regenboog iedere
donderdagvoormiddag gegeven in het
ergo-lokaal?

------------------------------------------------

6. Hoe noemt het beroep dat naast het
ergo-lokaal is in het WZC De
Regenboog?

------------------------------------------------

7. Uit hoeveel studiejaren bestaat de
opleiding ergotherapie?

------------------------------------------------

8. Binnen welk team behoren de
ergotherapeuten? Het antwoord begint
met een P.

-------------------------------------------------

9. Kom jij in contact met de ergotherapie
in het WZC De Regenboog? En op welke
manier?

--------------------------------------------------

10. Noem twee belangrijke taken van
een ergotherapeut?

---------------------------------------------------


