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Toveren met de

TOVERTAFEL

Nieuw in De Regenboog!
De bewoners van Koraal mochten als
eersten kennis maken met de
Tovertafel.
De Tovertafel is een interactief spel
dat mensen samenbrengt en
motiveert om te bewegen. Kleuren
die je prikkelen, een herinnering die
opdoemt of een muzikaal deuntje
met emotionele waarde. Het zorgt
voor samenhorigheid, het
doorbreekt isolement en apathie en
zorgt voor mooie geluksmomenten.
Want wat blijkt? Je bent nooit te oud
om te spelen!

Want als je kan toveren
Komt alles voor elkaar
Als je kan toveren
was niemand de sigaar
Want als je kan toveren, kan toveren,
kan toveren
Dan hielden alle mensen van elkaar
H. Van Veen
Nathalie Vandijck
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Kerstmarkt in De
Regenboog

IJsbloemen op het raam
IJsbloemen op het raam
Hij kan niet anders dan turen naar de
ijsbloemen op het raam.
Ze komen uit vervlogen tijden
als wonderlijke kristallen uit zijn jeugd
op het raam als Brugse kant
of in de Japanse schoonheid
van ontpoppende vlinders
krassen maken op het glas
dat een venster opent op
de uitzichtloosheid van de buitenwereld
die kwetsbaar en kreunend,
zijn eigen ruiten inslaand,
volgens de éné stervende,
volgens de andere al dood is,
tot er aan de hemel een sterre bleef stille
staan
die over de broze vrede van de wereld
voor altijd en voor altijd
haar onstuitbaar kosmisch licht laat
schijnen.

De dagen zijn weer korter en het
weer wat kouder en guurder. De
kriebels om gezellig bij elkaar te
zitten, liefst met een lekker hapje en
een speciaal drankje, borrelen weer
naar boven. Een mooie boom en
kerstversiering met heel veel lichtjes
mogen uiteraard niet ontbreken. En
weet je wat het nog gezelliger kan
maken? Een bezoekje aan de
kerstmarkt van de Regenboog!
Ook in 2019 was het weer kerstmarkt
in de Regenboog. Ideaal om alvast
de eerste kerstsfeer te proeven. De
kerstkramen met veel gezelligheid,
zoets, hartigs of warms in de
inkomhal en het
ontmoetingscentrum stonden
geduldig op ons te wachten. En met
succes!

Heel veel lachende gezichten, blije
mensen, hartelijke verhalen,
spontane ontmoetingen in de
gangen … kortom het was
hartverwarmend en daar draait
kerstmis toch om.
Natuurlijk is er hard gewerkt voor en
achter de schermen, zowel de dagen
ervoor als de dagen zelf. Speciale
dank aan iedereen die meegeholpen
heeft om deze kerstmarkt zo sfeervol
te maken en zo vlot te laten
verlopen. Wij denken hierbij vooral
aan de vrijwilligers, KSA, personeel
en stagiaires en natuurlijk ook aan
de bewoners en hun familieleden/
bezoekers. Proficiat en dank je wel
allemaal! Zalige kerst!
Anita De Vogelaer

…toch smelten de ijsbloemen verder
hun tranen vloeien langs het raam.
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar
Johan Bral

Tentoonstelling Aquarel
van Ria Van Vossel
6 januari-31 maart in De
Regenboog
Ik ben geboren op 8 juli 1949 te
Antwerpen.
Als klein kind woonde ik eerst op
een binnenschip tot ik naar de
lagere school moest. Daarvoor
verhuisden we met heel het gezin
naar de Dorpstraat in Burcht.
Ik liep school op linkeroever.
Daarna volgde ik een
lerarenopleiding in Antwerpen. Ik

studeerde af in 1968.
Jaren gaf ik, met veel plezier, les
aan leerlingen van klas 3 en 4 van
de basisschool in de Prinsstraat
in Antwerpen. Tot ik in 2005 met
pensioen ging.
Met Raymond Moens was ik 36
jaar gehuwd en samen hebben
we een dochter, An, en een leuke
kleindochter, Hasse. Jammer
genoeg is mijn man enkele jaren
geleden overleden aan kanker.
Het creatieve heb ik meegekregen
van mijn moeder. Er werd thuis
steeds geknutseld, genaaid,

gebreid, geschilderd, … Ook haar
vader maakte olieverfschilderijen.
Op school deed ik veel aan
“plastische opvoeding” .
Sinds ik met pensioen ben, leer ik
aquarellen in het
dienstencentrum op linkeroever.
Donderdagnamiddag leer ik bij
Liliane Verhelst, een dame van
Zwijndrecht, nog steeds nieuwe
kneepjes van het vak, samen met
een fijne groep enthousiaste
collega’s. Bij Rik Vendelmans
schilder ik op vrijdag. Van harte
welkom.
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Welkom aan Rieneke
Berbée
de nieuwe directeur zorg
en kwaliteit
Sinds oktober is er een nieuwe
directeur zorg en kwaliteit werkzaam
in De Regenboog. Haar naam is
Rieneke Berbée. Vol zelfvertrouwen en
met minzame glimlach, zit ze voor mij
op de stoel, die anderhalf jaar leeg
heeft gestaan. Er moet behoorlijk wat
stof op gevallen zijn gedurende die
periode. Het is vandaag 5 december
en vermits Rieneke van Nederlandse
bodem komt, wordt op deze dag de
goedheilig man, de Sint, met
mandarijn, tierlantijn en marsepein
uitbundig gevierd bij haar thuis. Ook
daar zal dus de stoel en de schoentjes
niet leeg blijven voor haar kindjes.
Maar wat heeft onze nieuwe directeur
zorg en kwaliteit niet allemaal in de
pet of in de zak voor de bewoners en
de medewerkers van De Regenboog?
We durven het haar vragen, zodat ze
ons huisje niet stilletjes voorbij rijdt.
Wie is Rieneke?
Ik ben 35 jaar, geboren in Nederland,
maar woonachtig in Lochristi. Ik ben
gehuwd en mama van twee kinderen.
Van kindsbeen af heb ik altijd affiniteit
gehad met de zorgsector. Mijn
allereerste ervaring heb ik opgedaan
als jobstudent in de thuiszorg. Als
poetshulp hielp ik met heel veel liefde
ouderen en andere zorgbehoevende
personen met het onderhoud van hun
woning. Gezien mijn interesse in
zowel zorg als management,
studeerde ik
Gezondheidswetenschappen in
Maastricht, afstudeerrichting Beleid
en management van de
gezondheidszorg. Na mijn studie in
Maastricht heb ik nog Algemeen
management gestudeerd in Gent en
zo ben ik in Vlaanderen terecht
gekomen, waar ik nu al dertien jaar
heel graag woon. Het grootste deel
van mijn carrière tot nu toe heb ik in
de thuiszorg gespendeerd, eerst als
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raadgever en vervolgens als manager
in een dienst voor gezinszorg. Hier
heb ik heel wat interessante
ervaringen opgedaan, die ik nu ten
volle wil aanwenden in De
Regenboog.

Weerspreuken en
zegswijzen
Januari

Wat is goede zorg? We kampen met
een tekort aan verpleegkundigen?
Brengt dit de kwaliteit van de zorg
niet in gevaar?
Ik wil niet terugblikken op de
tekortkomingen van vandaag. Ik wil
focussen op de oplossingen van
morgen. Er is inderdaad een tekort
aan verpleegkundigen, maar dit
probleem is algemeen en
manifesteert zich niet alleen in De
Regenboog. Mirakeloplossingen
bestaan niet. We proberen het beroep
van verpleegkundige aantrekkelijker
te maken door bijvoorbeeld
combinatie-jobs aan te bieden in De
Regenboog. Hiermee bedoelen we dat
een verpleegkundige de functie van
verpleegkundige kan combineren met
een andere functie, bijvoorbeeld
opnamedienst, sociale dienst of
referentiepersoon dementie. We
besteden daarnaast veel aandacht aan
stagiaires en jobstudenten. Zij zijn
onze potentiële medewerkers van de
toekomst. In 2020 starten we ook een
werkgroep “werkbaar werk” op. De
uiteindelijke bedoeling is samen te
werken met gelukkige, geëngageerde
medewerkers, die goed voor de
bewoners kunnen blijven zorgen.
Gelukkige bewoners via gelukkige
medewerkers!

De Romeinse god “Janus” had
twee hoofden. Dat lijkt handig
want zo kon hij tegelijkertijd in
het verleden en in de toekomst
zien. Wij moeten het met één
exemplaar stellen. Verstandige
mensen kijken dus best vooruit
maar bewaren tegelijkertijd hun
verleden in het “achterhoofd.” Dat
deden ook de oude
“weervoorspellers” die ons
leerden: “Is nieuwjaarsnacht
helder en klaar dan wordt het een
vruchtbaar jaar.” “Krabt uw kat
zich achter d’oren, zal ’t gaan
sneeuwen als nooit tevoren” en
“als die in negen dagen niet
verdwijnt, blijft die nog negen
weken liggen naar ’t schijnt.” Een
waarborg gaven die leperds niet
maar waarschuwend voegden z’er
wel aan toe: “Tussen het nieuwe
jaar en het oude, vervriest uw gat
van de koude.” Om duidelijk te
maken dat ZIJ niet de schuldigen
waren van mogelijke miseries,
haalden z’er wel de nodige
hemelse hulp bij. “Kwam SintHilarius op de 13de dag met veel
nat, dronken alle boeren zich van
miserie stiepelzat want dat zorgde
voor een leeg korenvat.” “Het
gras groeide dan te snel in
januaar en dat bracht heel de
zomer in gevaar.” Vroor het
integendeel “stenen uit de grond,”
bleven alle boeren nuchter en
gezond en werd het bovendien,
vier dagen later, schoon en helder
en dan vulde Sint-Antonius weer
hun vaten en ook hun kelder!” Als
extra troost voegden die “ervaren
kenners” er nog snel aan toe dat
“als de muggen met Sebastiaan al
zouden dansen gaan, in februari
iedereen best maar alle dagen op
schaatsen bleef staan.” Zo leerde
die boerenwijzen vroeger maar,
zo verzekerde Godfried Bomans
ons, ook DEZE tijd zal ooit “de
goede, oude tijd” genoemd
worden! We hoeven dat verleden
dus niet te verlengen.
En de toekomst? Ach, die begint
pas morgen en “morgen is
vandaag al gisteren!” “Verleden en
toekomst blijven daarbij vaak
illusies” leerde een oude, grijze
wijze. “In januari 2222 valt vrijdag
de dertiende op een zondag,
haalt men olie uit de Noordzee en
haring uit de Perzische Golf” zei
de humorist. “Leer van gisteren,
droom van morgen maar LEEF
VANDAAG!”

Hoe garandeer je goede zorg?
Onder andere door multidisciplinaire
werking en planmatig te werk te
gaan. Bijvoorbeeld door processen te
analyseren en te verbeteren.
Procedures voor bijvoorbeeld
zorghandelingen te actualiseren of
ontwikkelen. Maar ook door te
investeren in vorming en kennisdeling
en in expertise-uitbouw inzake
bijvoorbeeld zorg verlenen aan
personen met dementie, palliatieve
zorg, mondzorg of
(in)continentiezorg,.. De mening van
de bewoners is natuurlijk het
allerbelangrijkst. Wat vinden zij van de
zorg en – minstens even belangrijkvan hun woon- en leefsituatie? En hoe
kunnen we deze ervaring verbeteren?
Hier willen we in de toekomst nog
meer op inzetten. Ook de mening en
inbreng van- en samenwerking met
familie vinden we heel belangrijk.
Daarom willen we de familiewerking
verder uitbouwen in 2020. Zo er is
nog veel werk aan de winkel, maar we
evolueren met zijn allen in de goede
richting. Het is tijd voor positieve
emoties! Ik wens iedereen een
gelukkig en zalig nieuwjaar!
Johan Bral

Leo
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PRET EN VERZET
Ook in China wordt nieuwjaar gevierd. Benieuwd
of jullie de trefwoorden op de juiste plaats
kunnen invullen.

LANDBOUWSEIZOEN / GEESTEN / KLEDING / DRAAK /
GELUK / WENSEN /
LENTEFESTIVAL / DIERENRIEM / NEGEN/KAPPER /
LEEUW / GERECHTEN
Chinees Nieuwjaar of ____________________ het belangrijkste Chinese
feest. Oorspronkelijk was het Chinees Nieuwjaar het symbool voor het
begin van het ____________________. Tegenwoordig is het een nieuw
begin. Maar voor dat aan het nieuwe jaar kan worden begonnen,
wordt het oude afgesloten.
Men koopt nieuwe ____________________, gaat naar de _________________
___, schulden worden betaald en het huis wordt schoon gemaakt.
Mensen kopen de bloemen en planten ook voor hun eigen woning ten
teken van ____________________ en voorspoed. Langs de voordeur
hangen Chinezen lange rode stroken papier met daarop ______________
______ voor het komende jaar geschreven. En soms hangen ze er ook
afbeeldingen van ‘Deurgoden' bij. Zij beschermen het huis tegen
kwade ____________________.
Bij de maaltijd op oudejaarsavond offeren families negen _____________
_______ aan de voorouders en goden in de hemel. De gerechten
symboliseren voorspoed en geluk en het getal ____________________
staat voor de eeuwigheid. Bij het aanbreken van het nieuwe jaar
verjagen vuurwerk en leeuwen het kwade.
Op straat zijn grote optochten. Mannen voeren de dans van de _______
_____________ of de dans van de ____________________ uit. Ze dragen
een grote draak, gemaakt van papier, hout en stof. De datum waarop
het Chinese Nieuwjaar wordt gevierd wordt vastgesteld volgens de
Chinese maankalender. Deze kalender bestaat uit een cyclus van 12

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.

Vrijdag 3 januari
Nieuwjaarsdiner voor familie – enkel via
inschrijving. Zie persoonlijke uitnodiging.
Dinsdag 7 januari
Bewonerskoor
Woensdag 8 januari
Bewonersraad om 10u00 in Zaal Ferre
Dinsdag 14 januari
Bingo
Woensdag 22 januari
Zitdansen om 10u30
Woensdag 22 januari
Nieuwjaarsreceptie voor bezoekers van
dagcentrum, bewoners van De Regenboog
en De Mantel
Dinsdag 28 januari
Naald en draad: de te herstellen
kledingstukken binnenbrengen in het
animatielokaal, voorzien van naam en
afdeling. Wij herstellen dit gratis!
Ter info: Op maandag 3 februari krijgen de
bewoners van WZC De Regenboog en
bezoekers van Lava een gratis pannenkoek
voor Maria Lichtmis. Bezoekers en
bewoners GAW De Mantel betalen €3,50.
Jullie zijn van harte welkom om 14u30 in
het ontmoetingscentrum.

maanden. De kalender maakt gebruik van een ____________________,
wat inhoudt dat ieder jaar een specifiek dier heeft met een bepaalde
betekenis voor de mensen, die in dat jaar geboren zijn.

NAAM .......................................................................................
Afdeling/kamer/ assistentiewoning ....................................
Geef ten laatste 13 januari je oplossing af aan het onthaal. Er
is een verrassing voor de winnaar!

De winnaar van de vorige pret en verzet is dhr. François Vercauteren , kamer 3007.
Hij wint een pannenkoek + koffie voor 2 personen.

Lees De Arcade nu ook digitaal op www.wzcderegenboog.be
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Oproep
Gedichtendag op Valentijn
Op vrijdag 14 februari 2020 vieren
we Valentijn en Gedichtendag in De
Regenboog.
Bewoners of familie, die graag een
bijdrage (gedicht, rijm, haiku of
sonnet) willen leveren, nemen
contact op Anita De Vogelaere
(dienst animatie)

