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De Regenboog
kleurt geel en rood
op Spaanse paella
avond
Onze jaarlijkse smulavond hebben wij dit jaar vervangen
door een paella avond. Er waren aanvankelijk veel
vraagtekens bij de bewoners: “Gaan we het wel lusten en
hoe wordt het klaargemaakt?”

Daarom lieten we de traditionele, grote zwarte pan in de
cafetaria plaatsen om onze ogen en smaakpapillen op
voorhand te verwennen. Met succes!
Vervolgens werd de pan rijkelijk gevuld met verse
ingrediënten uit de Spaanse keuken. Vooral het lekker
aroma van gestoofde look in olijfolie, gebakken kip,
mosselen en gamba’s vulden de ruimte en zelfs de
gangen van de Regenboog. Als hapje vooraf kregen wij
een lekker kippensateetje. Als afsluiter een gele pudding
met rode kriekjes om in de sfeer te blijven. Zoals jullie
wel weten, rood en geel zijn de nationale kleuren van
Spanje.
Het was een gezellige en rustige avond voor iedereen en
wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Anita De Vogelaer
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Callboys van De
Regenboog
Zeg niet te gauw, het is weer geen vrouw!

Op 19 november is het de internationale
dag van de mannen en dat willen we in De
Regenboog niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. In De Regenboog zijn 28 mannen
werkzaam op een totaal van 240
werknemers. Dat betekent 11 % mannen,
die hier in de zorgsector werken. Van die
mannen zijn er twee met een staffunctie;
Koen Byttebier in de zorg en Marc Truyens
in de restauratiedienst. Onze directeur Chris
Rogier is ook een man. Binnen de vzw
Zorg-saam, die dertien huizen telt, zijn er
welgeteld zeven mannelijke directeurs en
zes vrouwen aan de top. De laatste en drie
meeste recente vacatures van directeurs
zijn ingevuld door vrouwen. Daarmee
kunnen we de vzw Zorg-saam een
trendsetter in vervrouwelijking aan de top
noemen. De nieuwe CEO, Dominique
Roodhooft is ook een vrouw.
Maar wie zijn toch die mannen? Wat is hun
ware aard? Zie ze met gekruiste of
gevouwen handen op de rug of in de
broekzak, vol zelfvertrouwen in de lens
kijken. Wat drijft hen om in de zorg te
werken? Want of je nu een ei bakt, een
lamp vervangt, een kamer netjes maakt,
een massage geeft, een dossier opstelt, een
wonde verzorgt, animatie geeft of een
vacature uitschrijft, je doet alles met één
doel; het welzijn en geluk van de
medemens en bewoner versterken en
vergroten. De dag dat je hier je eerste voet
in huis zet, ben je vanzelf verbonden met
alle bewoners. Elke handeling of daad staat
ten dienste van de bewoner. Alle kleine
deeltjes maken een geheel en er is geen
geheel zonder alle kleine deeltjes. Het
geheel bestaat bij gratie van de deeltjes.
Alhoewel de zorg van oorsprong een werk

was dat vooral door vrouwen werd gedaan,
met name door de zusters - ook al was de
stichter van vzw Zorg-Saam, kanunnik
Triest, een man - zien we nu dat er de
laatste decennia meer mannen in de zorg
hun gading vinden. Maar hoe komen ze
hier terecht in een uitgesproken
vrouwenwereld? Hoe staan zij hun
mannetje?
Als kleine jongetjes hebben ze waarschijnlijk
andere dromen gekoesterd dan hier te
werken. Ze zagen zichzelf als
brandweerman, piloot, kapitein op de lange
omvaart tussen donder, bliksem en een
woelige zee, als ontdekkingsreiziger op een
onbewoond eiland met een zonnende
zeemeermin in de branding, als goudzoeker
in Alaska, als Kuifje tussen de Apachen.
Sommigen worden als leider geboren met
de trots van een Leeuwenkoning. Een vat
van zelfvertrouwen en moed. Anderen als
zwart schaap zichzelf moed insprekend,
waarvoor ze zich nog schamen. De
mannenwereld bestaat nu eenmaal uit
gedragscodes en rangorden, ook al is
iedereen gelijk. Of dat beweert men
tenminste.
In de film van het leven kom je op een dag
ergens terecht alsof je gedropt wordt met
een luchtballon. De wind heeft je
luchtballon naar deze plek gedreven. Dit is
je plek in de wereld. Je kunt het zien als een
veroordeling alsof je vast zit in je kooi of
mand, of je kan proberen blij te zijn, dat je
dit werk mag doen. De kooi is je enige
houvast. Het is jouw kooi. En als het
werkelijk gaat kriebelen, stijg je terug op
met je luchtballon en laat je je drijven door
de wind.
Als er nu, beste bewoners van De
Regenboog, morgen op je kamerdeur wordt
geklopt, zeg dan te gauw, het is weer geen
vrouw!

Johan Bral

Nieuws uit de
bewonersraad
Brievenbussen
Op de afdelingen Amethist en Rozenkwarts
zijn brievenbussen geplaatst ter hoogte van
de uitgang waarin bezoekers en bewoners
reacties in kunnen deponeren. Bewoners,
familieleden en bezoekers kunnen hier hun
opmerkingen en suggesties achterlaten. De
verantwoordelijken zullen deze dan
meebrengen naar de volgende
bewonersraad.

Bewoners stimuleren om te eten
Op afdeling Amethist zijn er medewerkers
die super creatief zijn in het aanmoedigen
om bewoners te laten eten. Door er een
persoonlijke toets aan te geven, weten ze
de bewoners te overtuigen om toch een
hapje te nemen. Dank voor deze creatieve
aanpak! Het loont zeker.

Outreaching
De zorgverlening in De Regenboog spitst
zich toe op verschillende doelgroepen.
Deze doelgroepen worden bewust
gegroepeerd op bepaalde afdelingen. Soms
is er echter geen plaats op een specifieke
afdeling en kiest een bewoner in
afwachting voor een opname op een
andere afdeling. Hierdoor verblijven er op
sommige afdelingen jonge bewoners die
wachten op een transfer naar afdeling
Koraal of Saffier. Het samenwonen met
deze jonge bewoners kan zowel voor de
jonge bewoners als voor de ouderen soms
heel confronterend zijn. De ervaring leert
echter dat een goed contact hebben met
een medebewoner niet bepaald wordt door
zijn of haar leeftijd en dat er ook tussen
oudere en jongere bewoners mooie
vriendschappen kunnen ontstaan.
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Weerspreuken
en zegswijzen

November

LACHEN LEERT MEN NIET !

“En of ik d’elfde ben, nog
word ik onbeschaemd nog
altijd november, de
negende, genaemd. Ik
vreet al wat groen was van
de bomen, maak nachten
lang en laat langslapers
dromen.” Zeg nu zelf, met
zo’n reputatie “ moeten
zelfs Alle(r)heiligen zich
voor de kou beveiligen”
ook al “beloven alle brave
zielen ‘s anderdaags wat
zonneschijn, toch zal ’t
spoedig winter zijn.” En “al
telt november maar dertig
dagen, ze belooft ons
dubbel zoveel wind- en
regenvlagen.” Enkel
razende honden houden
zich misschien, dank zij wat
gewijd brood, één dag
even stil als Sint- Hubertus
dat tenminste wil! Daarom
benoemden onze
voorouders deze maand al
tot kleinzoon van
september, zoon van
oktober en vader van de
winter. Ach, “een stier
stoot niet omdat hij horens
heeft maar omdat hij
stoten wil kreeg hij horens”
en “een beer kent wel
meer dan negen liedjes
maar ze gaan allemaal
over honing.” Dat zijn
oude, wijze spreuken.
Helaas lijken wij, klagende
mensen, al te vaak op
dieren. In de winter
zuchten en snakken wij
naar zomerse warmte en
eens het zomer is
verwensen we de hitte en
dromen we weer van
sneeuw- en winterpret.
“Lach ermee, ja lach ermee
en wees daarom niet
boos” zo klonk het ooit zo
populaire liedje. Een
wijsgerige Griek voegde er
aan toe: “Tevredenheid is
de steen der wijzen die
alles wat hij aanraakt in
goud verandert. Gelukkig
leven is dus niet
ontsnappen aan het
onweer maar lachend
dansen in de regen.
Helaas, lachen leert men
niet … men VERleert het
alleen maar!”

Leo

Nieuwe organist
Willy Vriesacker
Alles verandert en niets blijft zoals het
was. Een kaars ontvlamt en dooft weer
uit. Elke dag schijnt een nieuwe zon en ’s
avonds een nieuwe maan. Het stromend
water van de rivier zal nooit hetzelfde
zijn. Aan de horizon verschijnt telkens
een nieuwe regenboog. Zo gaat het ook
met de mens en het leven. Wat overeind
blijft in deze tragedie is de verborgen
kracht en harmonie van de muziek. Deze
muziek werd dertig jaar lang in klank en
beeld, in zang en orgelspel, in devotie en
emotie, solo en in koor met de grootste
passie vertegenwoordigd door Dries De
Kindt. Dries met de grote D van Dirigent,
Docent en Dienaar. Dries is al jarenlang
met buitengewoon charisma een
muzikaal monument in De Regenboog.
“Ik blijf paraat, zoals een goede scout
betaamt, en ben bereid om in hoogste
nood het kerkschip te redden, maar mijn
krachten nemen elke dag af en ik geef
daarom het dirigeerstokje door aan Willy
Vriesacker.” Hiermee krijgt Willy een
zware erfenis op de schouders. Maar ook
de liefde voor de muziek zal hem
vleugels geven aan zijn orgel, zal mensen
verenigen met gezang, zal in de liturgie
de diepste emotie tonen.
“Als geboren en getogen
Zwijndrechtenaar heb ik mijn eerste
muzikale pasjes gezet als jonge twintiger
in het noodkerkje op het Heiken, een

kapel die onder impuls van wijlen
onderpastoor Guido Van Pouck werd
gebouwd voor de parochianen van de
wijk. Gedurende twintig jaar was ik
titularis-organist in de O.L.Vrouw
Hemelvaartkerk te Melsele en in de kapel
van Gaverland. Sinds 2004 ben ik lid van
de Wase Kantorij, het gemeentelijk koor
voor profane en religieuze muziek. In
2009 ben ik als dirigent aangesteld. Op
21 december brengen we in de H.
Kruiskerk samen met A-koor van
Antwerpen de mooiste delen uit het
Weihnachtsoratorium van Bach.” Allen
daarheen!
“In juli ben ik gestart als organist om de
kerkdiensten in de kapel op te luisteren.
Sinds september verzorg ik maandelijks
een sessie met het bewonerskoor. Deze
vindt plaats op de eerste dinsdag van de
maand. We proberen dan liedjes te
programmeren, die door iedereen graag
gezongen worden. We starten met enkel
liederen, die aansluiten bij het kerkelijk
jaar. Onmiddellijk daarna gaan we over
tot het lichtere genre. Volksliedjes,
musical fragmenten en kleinkunst.
Iedereen die graag zingt, maar ook zij die
liever gewoon genieten van de
zangstonde zijn welkom. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.”
Willy, we wensen je veel succes met je
muzikaal engagement in De Regenboog,
maar omdat woorden te kort schieten,
laten we de muziek spreken!

Johan Bral
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De winnaar van de vorige pret en verzet is: Meneer Van Royen, kamer 3209
Hij wint een ijscoupe met vers fruit + koffie voor 2 personen

PRET EN VERZET

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

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

Geef ten laatste 16 november 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

Redactieraad
Sienke Baeten, Johan Bral, An De

Vlam, Gerrit Janssens, Celine
Meersschaert, Annick Pollefoort,
Chris Rogier, Leo Stoop, Nathalie

Vandijck, Veerle Verhelst, Tine
Vermeulen, Jan Verreth

Vormgeving
An De Vlam, Esther Tuypens,

Tine Vermeulen

Fotograaf
Gerrit Janssens

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

Wie is deze man?

1. Ze noemde mij “The king”.

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

2. Ik heb in 1921 de nobelprijs voor natuurkunde gewonnen.

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

3. Ik was een Amerikaanse zwarte dominee. Op vredelievende wijze wilde ik
gelijke rechten voor Zwarte Amerikanen die tot aan de jaren '60 slecht werden
behandeld in het zuiden van de VS.

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

4. Ik was een Vlaamse barokschilder, tekenaar en diplomaat, werkzaam in
Antwerpen.

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

5. Mijn echte naam was Eduard René Van De Walle.

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

6. Ik won 3 keer de ronde van Vlaanderen.

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

7. Ik ben een Vlaamse televisiepresentator. Ik presenteerde vroeger op de
BRT, dat later VTM is geworden. Ik heb een relatie met Bart Kaell.

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

8. Ik was een Belgisch acteur en regisseur. De meeste kennen mij van de rol
als bompa lawijt.

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

9. Ik ben de oudste zoon van onze koning en koningin.

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

10. Ik maak deel uit van tuinmannen in het WZC de regenboog. Ik ben mede
verantwoordelijk voor ‘de Arcade’.

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

Dinsdag 5 november
Bewonerskoor in de kapel

Dinsdag 12 november
Modeshow met Volders en met juwelen
van Reza

Woensdag 13 november
Bewonersraad om 10u in Zaal Ferre
Zitdansen om 10u30

Dinsdag 26 november
Naald en draad

Donderdag 28 november
Uitstap Waasland shopping centrum
Enkel via inschrijving animatie –
kostprijs 8 € - vertrek om 13u

Vrijdag 29 november
Bingo

Week van de ouderen
Maandag 18 november

Ontbijt met bubbels om 8u30
Gratis voor bewoners WZC De

Regenboog
6 euro voor de bewoners van GAW De

Mantel.

Dinsdag 19 november
Optreden Ivann

Woensdag en donderdag 20-21
november

Personeelsoptreden, met als thema
KLEUREN.

Deuren gaan open om 13u45.
Gratis voor bewoners van WZC De

Regenboog
Bewoners GAW De Mantel en bezoekers

betalen 3 euro.
Tickets te verkrijgen vanaf maandag 4

november bij dienst animatie.


