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Pret en Verzet

Sfeervolle kerstmuziek, de geur van
lekker eten en drinken, overal lichtjes
en lachende gezichten, … de ge-
slaagde cocktail van onze kerstmarkt.

Met een warm gevoel kijken we terug
op een geslaagde editie. We hebben
heel veel bewoners en bezoekers mo-
gen verwelkomen en dat doet
deugd.

Na 2 jaar van afstand kunnen we
eindelijk terug ontmoeten. We zijn
alle bezoekers dan ook enorm

dankbaar voor de steun en positieve
woorden die we hebben mogen ont-
vangen.

Met de winst zullen we de bewoners
in de loop van 2023 kunnen verwen-
nen.

Graag nog een woord van dank aan
alle medewerkers, studenten en
vrijwilligers die meegeholpen hebben
tijdens de kerstmarkt en met de
voorbereidingen er van.

Zo veel helpende handen die we niet
kunnen missen. Dankzij jullie werd
deze editie een groot feest.
DANKJEWEL!

Jullie kunnen de foto's, die Gerrit
tijdens de Kerstmarkt heeft gemaakt,
later bijbestellen. Alle info hierover
vind je in de loop van de maand
januari aan het Inforaam van de
dienst Animatie.

Veerle Verhelst

Kerstmarkt 2022

WZC De Regenboog
Januari 2023
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Woordje van de directie
HALLOWEEN !HALLOWEEN ! Beste lezer,

Na een lange 'coronaonderbreking'
kregen wij - hierbij sterk aangemoe-
digd door onze directeur, Lieve Van
der Paelt - GROEN licht om ons pro-
ject JONG VAN H’ART terug op te
starten.

Even opfrissen... het doel van dit
project is: kinderen in contact bren-
gen met ouderen en samen aan
kunst doen.

De kleutertjes van de Krinkelrups
komen in het dagcentrum Lava met

de ouderen knutselen. De kinderen
van de lagere school De Krinkel
knutselen op de verschillende afde-
lingen van onze Regenboog.

Er werd geschilderd, getekend... we
hebben zelfs een kerststal en
windlichtjes gemaakt.

Het contact tussen de kinderen en
de ouderen is steeds hartverwar-
mend en o zo spontaan!

Yvette

..Jong van h'art brengt kinderen en ouderen samen..

Kerst en nieuwjaar zijn er weer.
2023 is een feit.

Deze periode van het jaar heeft iets
magisch, donker ook en toch hoop-
gevend.

Naast alle overvloed van geschen-
ken, licht, eten, … wenst iedereen
elkaar het beste toe.

Maar laten we toch bij de basis blij-
ven. Gezondheid, vriendschap, liefde,
zorgen voor, solidariteit, samenwer-
ken, … met en voor het gezin, de be-
woners, de medewerkers, de familie
en vrienden zijn veel essentiëler.

Zorgdragen voor de meest zorgbe-
hoevende, kwetsbare en eenzame
medemens is noodzakelijk en geeft
veel deugd. Niet iedereen heeft zo-
veel geluk als wij. Ook daar kunnen
we in deze tijd van kerst en nieuw
eens bij stilstaan.

Elk jaar maken we plannen en heb-
ben we voornemens voor het ko-
mende jaar. Mooi. Maar maken we
ook enkele voornemens ten dienste
van anderen, onze medemens?

Voor 2023 willen wij u dan ook van
harte veel enthousiasme en energie
toewensen om elkaar aandacht te
geven en gelukkig te maken. Om het
positieve te zien en de constructieve
toer op te gaan.

Het allerbeste voor het nieuwe jaar –
we maken er samen iets moois van.

Namens de directie van De
Regenboog
Lieve Van der Paelt

De redactieraad van Samen Thuis
wenst u en uw familie
een gelukkig 2023 !
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Stamboom
In de nasleep van de onafhankelijkheid van
België, de woelige jaren van de Hollandse
bezetting, het opstellen van de grondwet en
kroning van Leopold Van Saksen-Cobourg,
kocht Jan Van Apers in 1838 een eigendom
te ‘Borght’, gelegen ten zuiden van de pol-
ders en de 'verbranden dijk' van de Borger-
weert en behorende tot het domein van het
Craeyenhof. De geschiedenis van het
Craeyenhof gaat terug tot de dertiende
eeuw en de oorsprong van de Scheldedor-
pen ‘Swindrecht’ en ‘Borght’. De erfgenamen
van Jonker de Neuf de Borght verkochten
het huis van de edelman, dat dienst deed
als buitenverblijf op het domein van de
heerlijkheid.

De toen nog kranige twintigjarige Jan, -

overgrootvader van Gust-, trok, na de spade
en de ploeg te hebben geslepen, van leer
om de zware klei- en moerasgronden te
verbouwen tot een vruchtbare grond, waar-
in de eerste boompjes werden geplant.
Wat hij niet wist en toen ook niet kon we-
ten, is dat er na hem nog vier generaties
ploegend, zaaiend en hard werkend het erf
zouden bewerken en uitbaten.

In 1887 neemt zoon Frans Van Apers het
bedrijf over van zijn vader. Dochter Marie
Van Apers geeft op een gegeven moment
voor Kerk en Staat het ja-woord aan Frans
Van der Stock en het huwelijk is bezegeld.
Uit dit vruchtbaar huwelijk spruiten tien
telgen voort, waaronder Gust. Zegge en
schrijve 1920 neemt Frans Van der Stock het
bedrijf over. Samen met zijn vrouw Marie
bouwt Frans, die eerst in de gemeenteraad
en later in de provincie zetelde, zijn bedrijf
uit. Tot eind jaren dertig voert hij met paard
en kar via de Sint-Annekesboot, rozen en
arbusten uit naar de stadshoveniers van
Antwerpen. Voor de oorlog had hij zijn
bedrijf uitge- breid met een areaal van
honderdduizend rozen.

Vilvoordianen
Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan en
drie zonen, Jozef, August en Antoon, volgen
met vrucht een opleiding in de Rijkstuin-
bouwschool van Vilvoorde en halen een
diploma van tuinbouwkundige. Elke dag
trekken ze, bij het krieken van de dag, met
de tram naar Sint-Anneke, struinen door de
voetgangerstunnel, vervolgens nemen ze de
trein Vilvoorde, om van het station nog
eens twintig minuten te lopen tot aan de
schoolpoort. “Tussen de vliegende bommen
door, moesten we de aandacht bij de les
houden”, vertelt Gust. Van de drie Vilvoor-
dianen nam Toon de schop op om het be-
drijf verder uit de bouwen.

De anderen gingen hun talenten botvieren
in talrijke vruchtbare ondernemingen. Ik
hou even mijn adem in, als ik zeg dat ze
allen wel iets met tuinbouw hebben te ma-
ken. Gust is de stichter van bvba Van der

Stock tuinmachines, nu Machineland. De
appel valt niet ver van de boom. Uit de
stamboom van de familie zijn al vele
vruchtbare appelen gevallen.

In 1991 deed Toon de boomkwekerij, die
ondertussen was uitgebreid met een
bloemisterij en tuincentrum van de hand.
Na 153 jaar van noeste arbeid verdween
het bedrijf, perceel na perceel, roos na roos,
geranium na geranium, taxus na taxus,
kerstboom na kerstboom onder het onder-
nemend beton van Aquacity, Intratuin en
Oh’Green. Het leven is wakker zijn, moet Jan
Van der Stock, telg en historicus uit een
volgende generatie, gedacht hebben.

Terwijl op een slaperig moment van de
familie en Erfgoed Vlaanderen, de sloop-
hamer valt op het ouderlijk huis, weet hij
het ‘klokje’ te redden. Vandaag siert de klok
met klokkenhuis zijn tuin. Over de klokken-
gieter tast men in een het duister. “Hoewel
het voorgoed verleden tijd is, toch hoor ik
het klokje nog”, vertelt Gust. Ook hij zet nu
even de klok achteruit. Het klokje was ver-
bonden met een lang touw, dat tot bene-
den in de keuken hing. De klepel werd
aangehaald om een bepaalde boodschap
kenbaar te maken. Schaftijd voor het
werkvolk. Een bezoek of later een melding
van een telefoon of een belangrijke leve-
ring. Bezoek van de veldwachter of de
pastoor. De burgemeester of het school-
hoofd. Einde van de werkdag. Elke klokslag
had zijn eigen boodschap. De code ben ik
wel vergeten. Ooit ben ik met twee ladders
tot boven geklommen om het klokhuis te
schilderen. Toen hield mijn vader even zijn
adem en zijn woede in. Als het heel stil is
buiten en de wind waait heel vroeg in de
ochtend uit het oosten, van waar de ko-
ningen komen, dan hoor ik nog het klokje
luiden."

De laatste reliek uit het ouderlijk huis, het
landhuis van wijlen Jonker de Neuf de
Borght van de Heerlijkheid Het Craeyenhof.
Ik word er stil van.

Johan Bral

Als we de klok even terugdraaien doorheen
de nevel van de tijd naar begin jaren ne-
gentig van vorige eeuw en op zoek gaan
naar een kerstboom, komen we terecht bij
‘hovenier Van der Stock’. Toon, de laatste
zaakvoerder van vier generaties ‘boomkwe-
kerij Van der Stock’ zou zijn laatste kerstbo-
men verkopen en zijn bedrijf sluiten.
Als we in gedachten doorheen de sneeuw
en winterkoude te voet zouden lopen, zou
er doorheen de de wemelende sneeuwvlok-
jes een imposant landhuis opduiken.
Bovenop de nok van het dak, precies in het
midden tussen twee schouwen in, zouden
we een klokkenhuis ontwaren met een
klokje. Het klokje van de familie Van der
Stock.
.
Het klokje staat van generatie op generatie
hoog in het vaandel van de familie. Het
klokje is een vaste waarde, waarin de ziel
huist van de familie. Sinds 1838 loodst het
klokje hen doorheen donderslagen en
bliksemschichten, vreugde en verdriet,
geboorte en afscheid, wierook en tranen.
Alsof het klokje de familie de hand boven
het hoofd houdt. Voor het echte verhaal
klop ik aan bij Gust Van der Stock, taaie telg
uit het vermaarde geslacht en woonachtig
op afdeling Saffier.

Het klokje ten huize Van der Stock

Het gezin van Frans Van Apers ( grootvader van Gust, en broers en
zussen Van der Stock) tijdens een picknick in zomer 1902

Het klokje dat op het dak stond van de ouderlijke woning
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Voorlezen is meer dan enkel lezen...

Wat kon het vroeger ijzig koud zijn,
zowel buiten als in huis.

Er was toen nog geen centrale
verwarming, een luxe die vandaag in
bijna elk huis aanwezig is.

‘s Morgens vroeg als we uit bed kwa-
men, moesten de kachels ‘aangesto-
ken’ worden. Eerst met wat kranten
met een beetje petroleum erop en
wat houtjes erbij. Als dat wat begon
te branden, kwamen er briketten op.
Later werden dat eierkolen. Het werd
langzamerhand lekker warm in de ka-
mer, maar het vertrek was ook vaak
gevuld met rook.

We gebruikten de Leuvense stoof om
water te koken. Als er melk gekookt
werd, was het oppassen geblazen,
want als het overkookte, was het dik-
ke miserie. Je kon dan al die ringen
opnieuw poetsen met kachelpoets.
De overgekookte melk was er bijna
niet af te krijgen.

Soms bevroor de WC. Die stond op
de koer in het ‘huske’. Het was een
houten ‘plee’, een plank met een gat
in. In het ‘huske’ stond een emmer.
Het was heel vervelend als die door
de de vorst niet kon geleegd worden.
Bovendien hadden we in die tijd
geen toiletpapier zoals nu het geval
is. We moesten ons behelpen met
krantenpapier of een gescheurde
‘Huis aan Huis’.

Later kregen we een toilet met een
chasse-bak. Dit was een enorme ver-

betering, maar ook met dit toilet kre-
gen we problemen als het vroor. We
konden de boel dan niet doorspoe-
len, omdat de buizen waren bevro-
ren. Er was immers geen verwarming
in het ‘huske’.

Wat kon het koud zijn in bed! Als we
's morgens wakker werden, zat er
door onze adem ijsafzetting aan het
voeteneind, bovenop de dekens en
aan de plafonds. Ik weet nog goed
dat moeder ’s avonds, als ze boven
kwam om ons onder te stoppen,
extra doorgestikte dekens over ons
bed uitspreidde. Soms legde ze er
dikke winterjassen over, zodat we
goed warm konden worden.

Vóór we naar boven gingen, kregen
we een lepel verschrikkelijk vieze
levertraan. Moeder gaf er een peper-
muntje of een snoepje bij, om van die
vieze smaak af te komen. Daarna
kropen we in bed met een rubberen
kruik, gevuld met heet water. ‘s Mor-
gens namen we die kruiken mee naar
beneden en gebruikten we het lauwe
water om ons te wassen.

Op de slaapkamerramen ontstonden
van die prachtige bloemafzettingen.
Al een wonder op zich. Je kon er niet
doorkijken terwijl je zo graag wilde
zien of er sneeuw lag. Dan drukte je
de tong tegen het raam, maar die
warme tong bleef vastzitten aan het
bevroren raam. Au, dat deed pijn. Als
je je tong er weer af wilde trekken,
had je het gevoel dat er een ‘lapje
vlees’ bleef hangen.

Met onze adem maakten we dan een
‘kijkgaatje’ waardoor je naar buiten

kon kijken. De straat was maagdelijk
wit, zonder sporen. Er waren toen
nog weinig auto's, die door de straat
kwamen rijden. Voor de melkboer
was het niet simpel om door de
sneeuw te komen. Bovendien bevroor
de melk in de melkbus en de flessen.
De winter bracht niet alleen proble-
men met zich mee. Wij, als kinderen,
vonden het prachtig als het
sneeuwde. We stonden 's avonds
voor het raam te kijken naar die
grote sneeuwvlokken die door de
lucht dwarrelden. Door de verlichting
van de lantaarnpaal, die voor ons huis
stond, kon je alles goed zien buiten.

Er viel meestal een heel dik pak
sneeuw en de volgende morgen wa-
ren we vroeg uit de veren en snel in
de kleren om een sneeuwman te
maken. Op de bevroren grachten
tussen de weilanden, hielden we een
ijshockey-competitie. Wanneer het
hard waaide, kwam de sneeuw in
dikke pakken in de grachten terecht
en kon je uren met de slee op de
bevroren sneeuw, zonder onder prik-
keldraad te moeten kruipen.. Met
rode wangen en bevroren snottebel-
len kwamen we rond 4 uur naar huis
en kregen van moeder een warme
chocomelk.

Zo was het vroeger...

Bernard Verhelst

Gezellig en warm aan de Leuvense stoof

Ijsbloemen op het raam

Dolle pret op de slee

Winter in de jaren stillekes
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Kerstfeestjes op de afdelingen

Een kleine fotoreportage van de Kerstfeestjes op de afdelingen. Heel veel ambiance en gezelligheid troef!
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Meer info?

Je kan contact opnemen met Sofie Callens, directeur zorg en kwaliteit van WZC De Regenboog: telefoon 03 253 29 01,
e-mail: callenss@deregenboog.zkj.be.

Bezoek onze website: https://www.zorg-saam.be/de-regenboog

Vacatures

FUNCTIE
• Je maakt planningen en uurroosters op voor verschillende

afdelingen
• Je bent/wordt expert op het vlak van plannen en organiseren
• Je denkt mee na over hoe zorg op een innovatieve manier kan

georganiseerd worden
• Je ondersteunt het zorgteam operationeel in het realiseren van

de dagelijkse opdracht: verpleegtechnische zaken, instructies,
procedures…

• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,
wonen en zorg

• Je neemt deel aan werkgroepen
• Je werkt over verschillende afdelingen heen en hebt een

brugfunctie tussen de afdelingen en de directie
• Je staat mee in voor de verpleegkundige permanentie

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of een bachelor

diploma
• Je bent een expert in plannen
• Je beschikt over sterke organisatie skills
• Je hebt een groot analytisch vermogen
• Je hebt een grote affiniteit met ouderenzorg
• Je beschikt over coachende vaardigheden
• Je kijkt positief naar verandering en kan mensen mee

krijgen in verbeterprojecten
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je bent een goede observator
• Je bent kwaliteitsgericht en nauwgezet naar

procesopvolging

Verpleegkundige expert - planner

PROFIEL
• Je behaalde een visum als zorgkundige
• Je hebt affiniteit met de ouderenzorg
• Je hebt een open kijk en bent positief ingesteld
• Je kan je vinden in onze christelijke waarden
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer
• Ervaring is niet noodzakelijk

Zorgkundige

Wat bieden wij jou?.
• Een boeiende job vol variatie en uitdagingen
• Ruime mogelijkheden tot vorming gericht op persoonlijke groei of vakkennis
• Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving
• Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw
• Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving binnen een sector in volle beweging
• Overname van anciënniteit en een betrekking van onbepaalde duur
• Afhankelijk van de job: een uurrooster waar zoveel mogelijk met je noden wordt rekening gehouden
• Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen: bijkomende vakantiedagen, maaltijdcheques, gratis treinabonnement,

fietsvergoeding, extra beloning bij mijlpalen in je privéleven
• Als je niet fietst, toch een vlot bereikbare werkplek dichtbij tram, bus en trein.

FUNCTIE
• Je voert verpleegkundige taken uit in de afdeling Koraal
• Je ondersteunt de zorgkundigen in de specifieke en

gespecialiseerde zorg voor de bewoners met een NAH
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,

wonen en zorg

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of diploma

verpleegkunde
• Je hebt affiniteit met jongere bewoners met een NAH
• Je hebt een grote interesse in neurologische

aandoeningen
• Je werkt kwaliteitsvol en zeer nauwgezet
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer

Verpleegkundige afdeling bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

WZC De Regenboog biedt 240 erkende woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en assistentiewonin-
gen. Het is één van de 14 centra van de VZW Zorg-Saam ZKJ.
Deze VZW is een persoonsgerichte werkgever met maximale aandacht voor welzijn en ontwikkeling van al onze medewerkers. Vanuit onze
rijke traditie, van ruim 180 jaar, zijn we op vandaag nog steeds een innovatieve trendsetter binnen de ouderenzorg.

Oude familie- of schoolfoto's ?
Oude foto's van een jeugdbeweging?
Oude documenten of verzamelingen?

Gooi ze niet weg !

Doneer ze aan de Heemkundige Kring
Zwijndrecht-Burcht
Contact: Bernard Verhelst
0479-551584
e-mail: bernard.verhelst1@telenet.be

FUNCTIE
• Je voert zorgkundige taken uit in de afdelingen
• Je ondersteunt mee de totaalzorg van de individuele bewoner
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes van leven,

wonen zorg toe
• Je hecht belang aan het verhaal van de bewoner
• Je helpt de bewoners zich thuis te voelen in De Regenboog
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Zes januari. In veel landen viert
men het Driekoningenfeest.

Oorspronkelijk was dit geen ker-
kelijk feest: de dag valt twaalf
dagen na de winter-zonnewende
op 25 december.

Twaalf dagen en nachten stond
de natuur even stil, maar vanaf
nu wordt het merkbaar lichter.

De natuur keert langzaam terug
naar de lente.

Heel lang was die zesde januari een
heidense feestdag. De wereld werd even
op zijn kop gezet. De gekken kregen
figuurlijk de sleutels van het dorp in
handen. William Shakespeare schreef
hierover de komedie ‘Twelfth Night’.

Dan namen de Driekoningen het feest
over. Maar... waren het drie of vier
koningen?

Ik hoor je al denken: “Wat een domme
vraag, natuurlijk waren het drie konin-
gen”.

Er bestaat echter een schilderij waarop
vier koningen staan: ‘Vierkoningenfeest’
van Francisco Henriques uit 1506. Deze
renaissance-schilder werd in Brugge of
in Amsterdam geboren als Franciscus
Hendriks. Hij studeerde in Brugge -
daarom wordt hij een Vlaamse schilder
genoemd - en verhuisde rond 1500 naar
Lissabon, waar hij zijn naam veranderde.

Tussen 1501 en 1506 schilderde hij het
belangrijkste altaarstuk van de kathe-
draal van Viseu in Portugal. Dit bestaat
uit veertien panelen, die hij samen met
zijn Portugese leerling Vasco Fernandes
maakte. Eén van die panelen laat het
’Vierkoningen-feest’ zien met het pasge-
boren kindje Jezus.

Het tafereel is heel herkenbaar: in de
stal staat een ezel, moeder Maria heeft
haar kind op schoot en links staan de
bezoekers met hun cadeautjes. De vier
koningen zijn: Melchior uit Europa met

goud, Caspar uit Azië met mirre, Balta-
zar uit Afrika met wierook en een koning
uit ”Amerika” met een houten beker,
waarvan de inhoud vermoedelijk cacao-
bonen zijn.
Het schilderij is vandaag te zien in het
Museu de Grão Vasco te Viseu.

Waar komt die vierde koning vandaan?
De Amerikaanse koning is het opper-
hoofd van de Tupinambá, een indianen-
stam uit Brazilië, die aan kannibalisme
deed. De ontdekker van Brazilië, Pedro
Álvares Cabral, maakte in 1500 kennis
met deze stam.

De Vlaamse schilder respecteerde de
laat-middeleeuwse traditie dat de Drie
Koningen vertegenwoordigers zijn uit de
toen bekende wereld: Europa, Azië en
Afrika. Omdat er voor Portugal een
nieuw gebied was ontdekt – men wist
nog niet of dit gebied in Azië lag of in
een nieuw continent – voegde Francisco
Henriques deze nieuwe vertegenwoor-
diger toe aan het traditionele drieko-
ningen-tafereel.

Zijn originele idee werd echter niet
gevolgd door andere schilders, omdat
de katholieke kerk niet akkoord ging
met die vierde koning. In alle officiële
teksten was er sprake van drie koningen
en bovendien was hij een menseneter...

(naar Koen Schyvens)
Bernard Verhelst

Het ontbijt is gevarieerd
Voor 76% is het ontbijt voldoende gevarieerd.
16% wil graag meer variatie.

De gerechten smaken goed
80% vindt dat de maaltijden lekker smaken.
14% is het echter oneens tot zeer oneens met deze stelling.

Ik heb liever de Belgische keuken dan de buitenlandse
74% heeft liever een typisch Belgisch gerecht.
16% wil graag eens proeven van een andere keuken.

De bediening verloopt vlot
Voor 92% van de bewoners verloopt de bediening van de maaltijden vlot.
8% vindt dat de bediening beter kan georganiseerd worden.

Er is voldoende hulp aan tafel
74% vindt dat er voldoende hulp is tijdens de maaltijd.
16% zou graag toch meer ondersteuning zien tijdens de maaltijden.

Is het avondmaal voldoende en gevarieerd
Voor 69% is het avondmaal voldoende of gevarieerd genoeg.
25% wil graag meer eten of meer variatie.

De gerechten worden warm opgediend
80% is tevreden over de temperatuur van het middagmaal.
Voor 8% zou het middagmaal warmer mogen.

Er is voldoende variatie in het middagmaal
74% is tevreden over de variatie in de warme maaltijden.
10% wil graag meer variatie.

Het tijdstip van de maaltijden is goed
80% is tevreden over de tijdstippen van de maaltijden.
14% zou liever het tijdstip laten aanpassen

De soep is smaakvol en vers
86% vindt de soep lekker.
6% kan de soep niet smaken.

De

vierde

koning

In de krant Samen Thuis van december
hebben we een tevredenheidsenquête
gehouden over de maaltijden.

49 bewoners hebben deze enquête
ingevuld en terug bezorgd via de
receptie.

We geven jullie dan ook graag de
bevindingen van deze bewoners.

We gaan met deze cijfers aan de slag,
zodat nog meer bewoners tevreden
zullen zijn over de maaltijden, die met
veel liefde door het keukenteam
worden bereid.

Tevredenheid maaltijden
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Afdeling/kamer/assistentiewoning .......................................................................................................................................

Geef ten laatste op 20 januari je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een
waardebon voor een pannenkoek en koffie voor 2 personen. De winnaar van de vorige editie is: Mevr. Van Den Broeck
Godelieve afdeling koraal, kamer 3108.

Activiteiten in januari

Alle activiteiten gaan door in het
Ontmoetingscentrum om 14u30,
tenzij anders is vermeld

Donderdag 5 januari
Nieuwjaarsdiner in het OC
(enkel via inschrijving)

Maandag 9 januari
Verloren Maandag
Appelbollen en worstenbrood
als avondmaal op de afdeling

Dinsdag 10 januari
Nieuwjaarsreceptie
voor alle bewoners van De
Regenboog, Lava en De Mantel

Donderdag 12 januari
Zitdansen om 10u30
voor bewoners van afdeling
Turkoois, Robijn, Amethist en
Lava

Maandag 16 januari
Winterquiz

Dinsdag 24 januari
Bewonerskoor in de kapel

Woensdag 25 januari
Zitdansen om 10u30
voor bewoners van afdeling
Koraal, Saffier, Topaas en
Smaragd

Naald en draad
Kledij binnenbrengen bij de
dienst animatie tegen 24/1

Donderdag 26 januari
Bingo

Tentoonstelling van kunstschilder Daniel Lenssens
• Daniël Lenssens is geboren in 1949 en opgegroeid in een artistieke familie

van muzikanten, tekenaars en schilders.
• Hij volgde muziek opleiding aan de Stedelijke Muziekacademie te Aalst
• Zette in 1995 de eerste voorzichtige stappen in de kunstschilderswereld met

fotografische werken in olieverf.
• Volgde gedurende 8 jaar opleiding beeldende kunsten aan de

Kunstacademie te Wetteren.
• Finaliseerde in schilderkunsten aan de Academie voor beeldende kunsten te

Hoboken.
• Specialiseerde en praktiseerde in expressief-abstract werk met gebruik van

diverse structuur-materialen en technieken, die vandaag zijn doeken
typeren.

• Zijn werk evolueerde van expressief realistische naar abstract
expressionistische stijl.

De tentoonstelling in WZC de Regenboog kan worden gezien als een overzicht van
zijn gehele oeuvre. Ze loopt van 13 januari tot 16 maart 2023.

Dankjewel iedereen die lekkere wafeltjes heeft
gekocht.

Samen hebben we maar liefst 2.086€ aan steun voor
de VZW Lisanga ingezameld.

Dat geld zullen ze goed kunnen gebruiken voor één
van de vele projecten!


