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Nieuws uit de bewonersraad
Voorstelling nieuwe leden

Mevrouw Adrienne Gits zal de bewoners van afdeling Robijn vertegenwoordigen op de bewonersraad.

De heer Marc Truyens is het nieuwe diensthoofd van de restauratiedienst en zal het onderwerp maaltijdgebeuren ter harte nemen

tijdens de bewonersraad.

Marc is volop bezig om de huidige werking van de keuken te bekijken en te optimaliseren. Zo wil hij meer vis en vlees op de dag zelf

bakken en verdelen op de afdelingen.

Marc wil ook graag input over gewenste gerechten zo kan hij de menu’s beter afstemmen op de wensen van de bewoners. De nieuwe

menucyclus start begin oktober

Soepen

Marc wil inzetten op meer groenten in de soepen. De soep voor de bewoners met slikproblemen moet op de afdeling dan gemixt

worden. Marc vraagt aan de afdelingen die geen mixer hebben dit te signaleren.

Nieuwe regeling toegang tot De Regenboog

Zowel bewoners als bezoekers vinden het sluitingsuur van 16 uur te vroeg. De beoogde voordelen door de wijzigingen in de uren van de

receptie, nl meer medewerkers op de afdelingen, worden niet opgemerkt. Op verschillende afdelingen is er een enorm te kort aan

medewerkers. Occasionele bezoekers keren gewoon terug wanneer ze voor een gesloten deur staan omdat ze denken dat er geen

bezoekuur meer is.

Is het mogelijk om wegwijzers te plaatsen naar de verschillende afdelingen. Zo kunnen bezoekers die binnenkomen wanneer de receptie

gesloten is toch de weg vinden naar de gewenste afdeling. Familie vraagt of er geen medewerker van administratie is die administratief

werk kan doen aan de receptie.

BewonerskoorBegin september zijn we opnieuw gestart met het bewonerskoor onder leiding van Willy Vriesacker. Elke eerste dinsdag

van de maand wordt er dus weer gezongen in de kapel. We nodigen iedereen van harte uit om van 14u30 tot 15u30 te komen zingen.

WORKSHOP WEEK AH JA? OH JA! IN DE REGENBOOG!

PARAMEDICI verslag door Anke Bongaerts

Het paramedische team zette z’n deuren (heel letterlijk) wagenwijd

open om z’n kennis te kunnen delen met iedereen in huis, die het wil

weten. Onder het mom ‘kennis is macht, maar kennis delen is

kracht!’ verwelkomde ze maandagochtend alle geïnteresseerden

(zorgkundigen, verpleegkundigen,…) die info wilden verzamelen over

uiteenlopende thema’s;

palliatieve koffer, glijzeilen, tiltechnieken, rolstoelen, mondzorg,

hulpmiddelen bij voeding,…

De ergoruimte en het dokterslokaal werden omgebouwd tot een

marktje met verschillende kraampjes waar eenieder zijn specialiteit

kon tentoonstellen. Kiné’s, ergo’s, logo, ortho, … stonden (als echte

marktkramers) de medewerkers enthousiast te woord en lieten

letterlijk zien wat ze in huis hadden. Later op de week werden ook

workshops gegeven waarbij enkele thema’s verder werden uitgediept

door een paramedicus: fixatie, mondzorg, ondervoeding, … Hier

waren telkens een handvol medewerkers aanwezig. Enkele

medewerkers weten al : Not to know is bad, not to wish to know is

worse. ( Niet weten is slecht, maar niet willen weten is slechter).

Kennis en engagement werden verspreid en sommige deelnemers

waren heel aandachtig aanwezig op onze eerste paramedische markt.

INFECTIEPREVENTIE verslag door Sandra Vyt en
Julie De Lentdecker

De techniekenweek houdt in dat we een hele week

bijscholingen volgen, opfrissingscursussen krijgen enz.. Kortom

we mogen bijleren. Dit jaar kreeg ik, samen met collega

hoofdverpleegkundige Julie De Lentdecker, de kans om iets uit

te leggen over infectiepreventie. Onze workshop was

interactief. Zodus werd er gepolst of handen wel op een

correcte manier ontsmet worden ( met achteraf een controle

met speciale lamp), hoe beschermkledij correct gedragen wordt

enz. De laatste dagen werd er ook een kleine quiz

georganiseerd. We vonden het heel leuk om workshop te

organiseren. Feedback van sommige mensen was tevens

positief. Na een week hebben we dus wat meer kennis kunnen

delen en heeft iedereen hopelijk weer wat bijgeleerd.

Als pilootproject gingen in de week van 4/11 tot 8/11 allerhande workshoppen door in De

Regenboog met als thema ‘ah ja?, oh ja!’ Alledaagse handelingen, die blijkbaar

vanzelfsprekend zijn, werden onder de loep genomen aan de hand van verschillende

workshops. Allerhande terreinen in het vakgebied van de zorg kwamen aan bod zoals;

infectiepreventie, mondzorg, tiltechnieken, incontinentie, palliatieve zorg, maaltijdzorg,

fixatie-arm werken en zelfs GDPR (privacy bescherming). De eerste keer is het nog aftasten

en uitproberen. Het resultaat mocht er zijn. ‘De standhouders’ van de leer- en

ontmoetingsmomenten waren enthousiast. De deelname was daarentegen iets te matig.

Alledaagse dingen werden opgefrist, uitgelegd en geen enkele vraag of opmerking werd

vermeden. Bedankt aan allen voor de invulling en deelname. Tot in het voorjaar.

Hieronder lees je het verslag van enkele workshops.

Greet Verschooten
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Weerspreuken en zegswijzen

December
NIEUWJAAR BLIJFT OP 1 JANUARI !

Vroeger was alles toch veel beter,

beweren ervaren betweters. "De hanen

kraaiden nog en tegenwoordig gapen

ze alleen maar, zei de dove!” ’t Weer

was kouder of droger, niet zo heet of

minder nat en alleen in maanden met

een R waren mosselen eetbaar. Niklaas

noemde men nog eerbiedig “Goede

Sint." Hij kwam uit Spanje en reed

nachtenlang op “Goed-weer-vandaag,"

zijn oude knol, van ’t ene naar het

andere dak! Op zijn mijter zag je nog

een duidelijk kruis en zijn knecht was

nog éénkleurig - zwart als roet, want zo

waren toen ook de schouwen! Voor al

wie zoet was, strooide zijn trouwe

Pieteknecht daar snoep in of peperkoek

en wie ‘stout’ was vond een roe "in één

of andere hoek." Alles werd stilaan

anders! Nu brengt Sint-Elooi, op de

eerste dag van deze nieuwe maand,

helemaal niets zelfs geen dooi. ”Als er

nu toevallig toch wat sneeuw valt in het

slik, zal het wel wat vriezen … dun of

dik” maar dat is niet erg want

"december koud is voor alle boeren

goud," beweren ze! “Brengt deze

maand dus net als vroeger de nodige

kou en sneeuw in ’t land dan groeit

later het koren zelfs op ’t zand." Dat

"maakt boeren en varkens wel

knorrend vet" maar als er “met

Kerstmis nog altijd muggen zwerven

zullen ze met Pasen hun gat nog

moeten wermen." Knorren doen de

boeren toch. “ Als ze niet kunnen

zwemmen, is dat zelfs de schuld van ‘t

water,” beweren ze. Wij wachten rustig

af! “Als je alles van tevoren weet, ga je

al liggen voor je valt." Geduld is daarbij

de wijze vrucht van ervaring en die rijpt

niet aan jonge twijgen!" Wij leven dus

dankbaar “vandaag," niet wachtend op

een “morgen” die misschien ooit eens

komen zal. Ondertussen “duidt zelfs

een kapotte klok u, tweemaal daags, de

juiste tijd aan” en “als er niks anders te

vangen is, noemt men ook de spiering

een vis ." "Gras gaat nog altijd niet

harder groeien door eraan te trekken”

en als … als ….. “als honden konden

bidden zou het grote, malse kluiven

regenen." "Of je nu rent als een haas of

kruipt als een slak … nieuwjaar blijft

het toch altijd op 1 januari.

Ik wens u nu al een zalig-mooi 2020 !

Leo

DE REGENBOOG

Daar in de lucht zo blauw en hoog

Verschijnt opeens ’n regenboog

De kleuren stralen in de zon

’n wonder dat ineens begon

In stilte en zonder geluid

Strekt hij z’n wijdse armen uit.

En in de hemel prijkt hij daar

Het is een wonder, kijk er naar

De natuur heeft zo z’n geheimen

En is met woorden niet te rijmen

’n taal die is niet te verstaan

Heeft geen gevoel om te verstaan

Die regenboog, is zo uniek

Zonder lawaai, zonder muziek

Maar toch zal ’t in stilte blijken

Zo wondermooi om naar te kijken

Rika D’Hertog ( bewoner Turkoois)

Allerheiligen 2019

Inbraak of inbreuk ?
Dit jaar ontving ik meldingen van enkele

voorvallen van diefstal en inbraak in De

Regenboog. Er was de inbraak in een

assistentiewoning, de inbraak in het

ontmoetingscentrum en enkele aangiftes

van “verlies” van kleine bedragen cash geld

door bewoners in het woonzorgcentrum.

Voor het slachtoffer betekent dat altijd

ongemak. Documenten zijn kwijt, geld is

verloren. Hoe gaan we als

woonzorgcentrum om met deze realiteit?

Ten eerste zijn we eerlijk en open en

bevestigen we dat we diefstal noch inbraak

kunnen uitsluiten en dat het een realiteit is.

Op vlak van materiële zaken nemen we de

nodige maatregelen: verbetering van of

extra’s in vergelijking met de bestaande

toestand. Andere sloten, beter deurbeslag,

aan het gebouw vreemde personen het

moeilijker maken het gebouw of de kamer te

betreden, aangepaste naamvermelding op

de voordeurbellen van de

assistentiewoningen, kluisje in de kamer en

andere maatregelen.

We geven ook opleiding aan de bewoners in

De Mantel tot het goed gebruik van de

videofoon omdat we hen vragen niet

“zomaar” de voordeur te openen voor Jan en

alleman maar eerst contact te leggen met

degene die aanbelt en dan (na kijken door

de camera) de persoon al of niet binnen te

laten. We raden elke bewoner aan zo weinig

mogelijk cash geld bij zich te hebben

(daarom is er nu ook Bancontact aan het

onthaal). We vragen iedereen (bewoner,

familie, medewerker, vrijwilliger)

onbekenden aan te spreken en b.v. te

vragen of je ze met iets kan helpen. Dit is

een vorm van sociale controle en mensen

met minder goede bedoelingen voelen zich

daardoor “bekeken” en “aangesproken” en

dat belet soms dat men later komt stelen of

inbreken.

Als iemand toch schade lijdt, adviseren we

altijd aangifte bij de wijkagent (telefoon 03

250 64 10). De politiecommissaris en ik

spraken af dat we dit altijd doen om

“analyse” van criminele feiten door hen

mogelijk te maken en misschien zo te

komen tot het oplossen van zaken.

Al die materiële zaken zijn echter het minst

van belang. Erger zijn de gevoelens die een

slachtoffer doormaakt: boosheid, zich

onrechtvaardig behandeld voelen (waarom

ik?), zich niet meer veilig voelen, zich

bekeken voelen in zijn privacy en nog

allerlei andere negatieve gevoelens. Vooral

op dit vlak delen we onze bezorgdheid met

de slachtoffers. Daarom luisteren we altijd

naar het slachtoffer van een diefstal of

inbraak, de omgeving van het slachtoffer en

soms ook ruimer de groep mensen die

samenleven met het slachtoffer en nemen

we deze zaken serieus.

Goede zorgverlening voldoet minimum aan

de basisbehoeften van een mens: eten,

drinken, hygiëne. Als dat goed geregeld is,

hebben mensen ook behoefte aan

veiligheid, zich veilig voelen en -zeker als

bewoner in een woonzorgcentrum- zich

geborgen voelen.

Actueel uiten familieleden nogal wat

klachten over onze zorg- en dienstverlening.

Te lage kwaliteit van zorg. Dat is geen

inbraak maar een inbreuk. Inbreuk op

diezelfde geborgenheid, dat

veiligheidsgevoel van bewoners. Een

inbreker of dief is geen werknemer in De

Regenboog. Wij –zorgverleners- die soms

een inbreuk doen op de kwaliteit van zorg,

hebben een contract met de bewoner.

“Inbreuken” voorkomen of verhelpen, is

gemakkelijker dan “inbraken” voorkomen.

Want inbreuken hebben we vaak zelf in de

hand. Zullen we daar dan samen aan

werken ?

Ik wens u een warme, zalige, vredige en

veilige Kerst en een nieuw jaar met veel

geborgenheid.

Chris Rogier, directeur.
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De winnaar van de vorige pret en verzet is mevrouw Julienne Westerlinck, kamer
1219. Zij wint een pannenkoek + koffie voor 2 personen.

PRET EN VERZET

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

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

Geef ten laatste 16 december 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

Dinsdag 3 december
Bewonerskoor in de kapel

Donderdag 5 december
Zwemmen in Beveren. Inschrijving bij de
ergo’s. Vertrek om 13 uur. Kostprijs is 8
euro.

Vrijdag 6 december
Dansfeest met bezoek van Sinterklaas

Vrijdag en zaterdag 13 & 14 december
Kerstmarkt om 14u (zie apart artikel*)

Woensdag 18 december
Zitdansen om 10u30

Donderdag 26 december
Okra femma koor in de kapel

Vrijdag 27 december
Kerstdiner voor familie – enkel via
inschrijving. Zie persoonlijke uitnodiging.

Vrijdag 3 januari
Nieuwjaarsdiner voor familie – enkel via
inschrijving. Zie persoonlijke uitnodiging.

Opmerking! Datums voor de
kerstfeestjes per afdeling worden
bekend gemaakt op de afdeling zelf.

Vul alle woorden in en zo bekom je het woord dat we zoeken van

boven naar onder in de grijze strook.

• De 11de letter van het alfabet?

• Een boom?

• De moeder van Jezus?

• Welke feestdag vieren we op 25 december?

• …………………….. and glamour.

• De ………………………… van de man gaat door de maag.

• Je kan het vouwen?

• De geboorteplaats van Jezus?

• In deze periode hangen we het op in een boom en in huis?

• Het is het symbool van de hoop met 4 kaarsen

Het woord in de grijze strook is? ____________________________

*Kerstmarkt

Wij verwelkomen alle

bewoners en hun familie

op onze jaarlijkse

kerstmarkt om 14 uur

op vrijdag 13 en

zaterdag 14 december.

Op de kerstmarkt kunt u genieten van

een heerlijke verwenkoffie, cava-en

jeneverbar, appelbeignets, hotdogs en

zelfgemaakte confituur, advocaat en

porto.

Met de opbrengst van de kerstmarkt

organiseren wij voor de bewoners een

kaas en wijnavond in februari 2020.


