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Op vrijdag 14 februari, uitgerekend met

Valentijn, baanden de wolken, in hun sas

voor een aankomende storm, zich lieflijk een

weg doorheen de blauwe lucht. Ook al zou

je denken dat de jaarlijkse poëziedag geen

stormloop zou veroorzaken, toch liep de

kapel, voor de gelegenheid omgedoopt tot

aula, mondjesmaat en op hetzelfde ritme

van de lieflijke wolkjes in de lucht, langzaam

maar zeker vol. Goed voor zo’n tachtig

poëzieminnaars. De minne of de liefde was

dan ook het thema van deze presentatie.

Twintig jaar geleden stierf een van onze

grote klein-kunstenaars uit het noorden:

Toon Hermans. Al noemde hij zichzelf geen

dichter, toch declameerde hij met de brede

glimlach, versjes om nooit te vergeten. De

herinnering aan deze bijzondere man uit een

grijs verleden, waarin alle kleur vervaagde

op de zwart-wit beelden van televisieshows

van de VARA, sprong tijdens de voorstelling

als een ontluikend sneeuwklokje tot leven.

Zijn ziel was jong, zijn hart zong. Deze wijze

man was wijzer dan de wijzers van de klok.

Als een witte ridder te paard bestrooide hij

met bloesems het pad van de liefde. De hoe-

en-waarom vragen zijn de belangrijke. Wat-

en-waar is van geen belang. Ook al was hij

een grijze eminentie, toch toverde hij als

een tiener met een paar schroefjes los,

taferelen en figuren met hun hoofd-in-de-

wolken. De teksten werden met discrete en

ingetogen stem van Leo, Eddy, Anita en Sam

voorgedragen. Jan was present voor de

audio- en videobeelden. Eind goed, al goed,

zou je denken, tot er plots de ware

éminence grise van De Regenboog, Jan De

Meester ten tonele verschijnt. Hij

declameert op wonderbare wijze een tekst

van Luc Schoenaers, directeur uit een ander

tijdperk, die eigenhandig stijlvolle verzen

schrijft met een diplomatische vulpen over

Kairos en Chronos, twee tegengestelde

begrippen over ‘tijd’, die hij ontleend heeft

bij de Oude Grieken. De tijd is nu werkelijk

verstreken. De tijd die er nog rest, is juist

geteld de weg die moet afgelegd worden

naar het avondeten. Het was een waarlijk

poëtisch aperitiefconcert!

Johan Bral

Toon Hermans schittert en schatert op Dag van de Poëzie

Jan De Meester declameert op
wonderbare wijze een tekst van
Luc Schoenaers.

Complimentendag
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ALLES IS RELATIEF

Vroeger kozen ouders voor hun
baby's namen van heiligen. Die
hadden nog leesbare namen en zij
voorspelden op hun naamdag vaak
het goede of het minder goede weer
dat men verwachten kon. Zo kreeg
“Sint-Albijn dan (soms) zijn zin en
trok de winter precies op die dag
zijn staartje in". ”Maar regende het
op die eerste dag van maart, dan
werd water duurder dan wijn en
veranderde suiker in azijn“. Ging
bovendien “het weer de volgende

dagen niet snel verzachten, kon men
nog heel lang op mooi lenteweer
wachten” en dan konden alle boeren
op “Jefkesdag” heel devoot bidden: “
Jozef, heilige man, sta ons bij of die
ellendige winter gaat nooit voorbij“.
Moest men die spreuken nu
verzinnen, zouden ze heel anders
klinken, vrees ik. “Zorgt Briesje voor
veel regen dan valt heel het jaar
tegen” …zeg nu zelf… dat gelooft
toch niemand? ”De eerste donder
bromt als Poppy-Rose komt”, klinkt
toch niet geloofwaardig, nietwaar?
Ach, tijden veranderen snel maar dat
is niet zo erg. “Tijd bestaat alleen
maar omdat anders alles tegelijk zou
moeten gebeuren“, beweerde mijn
moeder. Ondertussen bewaart maart
dus nog altijd miserie in ‘zijn staart’
en zendt, in ’t begin of op ’t end, een

dosis “dagen met venijnige plagen”.
Als dat on-‘weer’ dan ‘weer’ eens
tegenzit, zorgen wij maar af en toe
zelf voor een ‘goede bui’ en dromen:
“Wat in maart niet gaat en april niet
wil, krijgen wij wel in mei”. In het
donker blijven alle katjes grijs dus
blijven we ”beter een optimist die
zich vergist dan een pessimist die
gelijk heeft” en bekijken alles langs
de zonnige kant…’ de meeste
regendruppels vallen toch naast
ons’. ”Dans met je hart, je voeten
zullen wel volgen” zei mijn grootva
en de wijze Einstein leerde ons lang
geleden: ’Alles is relatief‘ en…
inderdaad: één haartje op je hoofd is
weinig maar één haartje ‘in de
boter’ véél te véél!”
Leo

Complimentendag

Van :
Voor:
Mijn compliment aan jou:

Je kan onderstaande strookjes gebruiken om een complimentje uit te delen:

“Elk compliment is een streling”
(André Maurois)

Op 1 maart is het de jaarlijkse

“COMPLIMENTENDAG”. Een dag dat we

met een eenvoudig gebaar of een simpel

woord elkaar eens in de bloemetjes

zetten.

Het kost geen geld en kost geen tijd. Het

berust volledig op je eigen goede wil en

betrokkenheid ten opzichte van je

medemens. Het draait om het geven van

oprechte aandacht en het tonen van

persoonlijke waardering. Twee “zaken” die

niet te koop zijn, maar die de mens (juist

daarom) wel het diepst raken.

Of in gewone mensentaal onder elkaar:

Zeg eens tegen de persoon die je dagelijks

ziet, de persoon waar je naast zit, die

dagelijkse bezoeker, je buurman of

buurvrouw, de persoon die elke dag naar

je zwaait of je helpt als het even niet meer

lukt, hoe lief je hem vindt. Zeg hem dat je

hem leuk vindt of dat hij er goed uit ziet.

Zeg wat je zo bijzonder aan hem vindt. Het

is een kleine moeite, maar een oh zo

groot gebaar! Want geef maar toe, hoeveel

deugd het kan doen als je zelf een

complimentje krijgt. Iemand die zegt dat je

je best doet, dat je er goed uit ziet, dat hij

altijd op jou kan rekenen, … dat raakt je

tot in het diepste van je ziel en dat zorgt

ervoor dat je verder doet. Daardoor blijven

mensen elke dag opnieuw het beste uit

zichzelf naar boven halen. En net daarom

heeft iedereen recht op een welgemeend

compliment.

Ik roep vandaag op deze

Complimentendag dan ook iedereen op

om een overvloed aan complimenten uit

te delen! Eerst en vooral aan jezelf, want

ook dat is belangrijk, en denk daarna aan

iedereen in je nabije omgeving, je familie,

vrienden, medebewoners, collega’s,

vrijwilligers, … en bezorg zo een persoon

een mooi moment of zelfs een mooie dag.

Nathalie Vandijck

Om jullie een handje te helpen geef ik alvast

een aantal handige tips. Complimenteren

doe je zo:

• Zorg ervoor dat het compliment

persoonlijk en oprecht is.

• Praat, schrijf of sms altijd in de “ik

vorm”, daarmee geef je aan dat het

een persoonlijk compliment van jou

aan de ander is.

• Complimenteer iemand persoonlijk.

Een algemeen compliment aan een

groep is goed bedoeld, maar komt

bij niemand persoonlijk aan.

• Maak datgene wat je zo bijzonder

vindt, concreet. Dus niet “omdat je zo

een goede vriend bent”, maar leg uit

wat het is dat deze persoon tot een

goede vriend maakt. Voorbeeld: “ik

vind het geweldig dat je altijd voor

me klaarstaat als ik je nodig heb. Dat

is voor mij echte vriendschap”.

• Doe het op een manier die bij jou

past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk

om het te zeggen, schrijf het dan op.

• Laat je compliment uit je gevoel en je

hart komen: dat maakt het oprecht.

• Overdrijf niet, want dan komt het

onnatuurlijk over en lijkt het minder

welgemeend.

• Als laatste tip: vergeet niet om na de

officiële “Complimentendag” ook op

andere dagen een lief woordje te

zeggen tegen de mensen in je

omgeving.

Weerspreuken en
zegswijzen

Maart

Van :
Voor:
Mijn compliment aan jou:
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Familiegroep dementie in

De Regenboog

Focus op de mantelzorger

Wanneer iemand in de familie lijdt aan
dementie, gaat terecht veel aandacht naar
de omgang en de opvang van de persoon
met dementie. In onze lokale familiegroep,
deel van de regionale familie- en
lotgenotengroepen van de Alzheimer Liga
Vlaanderen vzw, willen we specifiek stilstaan
bij de beleving van de mantelzorger. De
mantelzorger is de persoon die de
dagelijkse zorg op zich neemt voor de
persoon met dementie. Dat kan de partner
zijn, een ouder, broer of zus, een ander
familielid, een buur, om het even wie.
Zorgen voor iemand met dementie vraagt
een heel specifieke houding en
deskundigheid, vergt heel wat energie,
geduld en inlevingsvermogen. Deze
ervaringen delen we in onze familiegroep.

Ondersteuning en zorgen delen

Zorg verlenen aan je naaste met dementie

geeft vaak voldoening, maar kan ook erg

belastend zijn. Je wordt als mantelzorger

geconfronteerd met bepaalde gedragingen

en tal van “verlieservaringen”. Verlies aan

herkenning, sociale contacten,

vertrouwdheid. Niet alleen het leven van de

persoon met dementie maar ook het leven

van de mantelzorger ondergaat een

immense ommekeer. Wat vaak lijdt tot

eenzaamheid en isolement. Aanvankelijk is

er in de beginperiode van de ziekte een

vorm van ontkenning, later kwaadheid en

angst, verdriet, onzekerheid en

schuldgevoelens. "Je moet op tijd aan jezelf

denken", zeggen ze dan. Maar hoe doe je

dat? Hoe ga je met deze diepgaande

wijzigingen om? De familiegroep is een

open zelfhulpgroep, die de mantelzorgers

daarbij wil helpen. Naast informatie zorgt

vooral het lotgenotencontact ervoor dat de

mantelzorgers zich gesteund voelen. Ze

vernemen van elkaar tips, ervaringen en

informatie. Ze delen hun zorgen met

mensen die hen 100% begrijpen.

“In de familiegroep vond ik eindelijk

mensen die me echt begrepen”

Onze familiegroep Waasland-Oost

organiseert 4 à 5 familieavonden per jaar.

Iedereen is welkom en deelname is gratis.

We richten ons tot mantelzorgers dewelke

nog in de thuissituatie zorgen voor “hun”

persoon met dementie, mantelzorgers

waarbij de persoon met dementie is

opgenomen in een woonzorgcentrum maar

ook tot studenten en professionele

zorgverstrekkers. De familieavonden gaan

door in WZC De Regenboog, telkens van

19.00 uur tot 21.00 uur. Elke avond plaatsen

we een thema als aanknopingspunt voorop.

Maar vaak wijken we daarvan af, in functie

van de wendingen dewelke de

lotgenotencontact-gesprekken nemen. Voor

de mantelzorgers die geen opvang hebben

voor “hun” persoon met dementie en toch

willen deelnemen, organiseren twee

vrijwilligers tijdens de familieavond opvang

in de onmiddellijke omgeving (in De

Regenboog). Waar de deelnemers

aanvankelijk eerder afwachtend en

luisterend reageren, wordt het meestal snel

een levendige en diepzinnige uitwisseling

van ervaringen, tips en informatie. Ook

tijdens de korte pauze worden er, bij een

tas koffie, druk ervaringen uitgewisseld.

Naast de emotionele verhalen is er ook

vaak plaats voor vrolijke getuigenissen,

waarbij een lach nooit veraf is, zodat op het

einde van de avond de deelnemers met

een goed gevoel naar huis gaan.

Guido Mannaert

NieuwNieuwe bre branddeurenanddeuren
vvoor de afoor de afdelingendelingen
Amethist enAmethist en
RRoozzenkenkwwartsarts
Deze werken zullen per afdeling maar 1

dag duren. Die dag gaan we de plaats

waar ze aan het werken zijn, afsluiten. De

bewoners zullen hier weinig hinder van

ondervinden. Ze kunnen nog steeds

rondlopen en wanneer het tijd is om te

gaan slapen, zijn de werken klaar.

Om de afdelingen volledig in orde te

krijgen, zijn er grotere werken nodig. Dit

betekent dat het niet veilig of aangenaam

is om op de afdeling te blijven wonen.

Dit betekent dat zowel de bewoners als de

medewerkers zullen moeten verhuizen.

Vinden wij dit leuk ? Neen. Maar het is

noodzakelijk. Wij willen graag dat iedereen

de juiste en vooral goede zorg blijft

krijgen.

De afdelingen zullen mekaar hierin

steunen. We willen proberen om iedereen

die nood heeft aan een gesloten afdeling

bij ons te houden. Naargelang waar de

werken starten, kan dit zowel boven als

beneden zijn.

Iedereen in "de B- blok" houden, is spijtig

genoeg niet haalbaar. Daarom zullen er

bewoners zijn die naar de nieuwbouw

verhuizen. Zo zullen we samen met de

familie eens moeten nadenken wie deze

reis naar de nieuwe wijk aandurft.

Veranderingen zijn niet altijd leuk maar

vaak komen er mooie en positieve dingen

uit voort. We gaan dit avontuur samen aan

zodat alles op een mooie en rustige

manier zal verlopen.

Regina Van der Meynsbrugge

Hoofdverpleegkundige Amethist

Praktische gegevens en
programma

Programma Familieavonden ALV Waasland

Oost/Zwijndrecht (telkens om 19u00)

• 20 februari: Dementie en zijn fases:

Over de 4 fases van dementie,

evolutie en omgaan met.

• 23 april: Zinvolle dagbesteding:

Persoonsgerichte dagbesteding,

sociale integratie, ondersteuning voor

de mantelzorger.

• 18 juni: Moeilijke beslissingen nemen:

Waar we bang voor zijn,

schuldgevoel en omgaan met de

gevolgen.

• 17 september: Verrassingsactiviteit:

We brengen jullie nog op de hoogte.

• 26 november: Omgaan met

kantelmomenten tijdens het

ziekteproces: Over steeds weer

afscheid nemen.

Onze programmaflyer vind je ook op de

infostand in WZC De Regenboog (achter het

onthaal)

Contactpersoon & kernleden

Wil je graag deelnemen, maar heb je nog

een aantal vragen :

Contactpersoon: Koen Dockx, tel. 03 253 28

00

Kernleden: Alex Gijselings, Diana Van Hove,

François Backeljauw, Guido Bottu, Guido

Mannaert, Josée De Keyser, Paulien De

Langhe, Ria Peys.

Website en informatie

• Email: zwijndrecht@alzheimerliga.be

• Alzheimerliga Vlaanderen: https://

www.alzheimerliga.be/nl

• hulpvragen@alzheimerliga.be

• Alzheimer Phone National, 0800 15

225 (op werkdagen van 09u00 –

21u00)

• WZC De Regenboog: https://

www.zorg-saam.be/de-regenboog/

praktisch/op-bezoek-bij-een-dierbare-

met-dementie

Bij de foto: Diana,

François, Ria, Paulien,

Guido, Josée en

Koen



4 De Arcade | maart 2020

De winnaar van de vorige Pret en verzet is mevrouw Mia Timmermans,

bewoner afdeling Turkoois. Zij wint een pannenkoek met koffie voor 2

personen in het ontmoetingscentrum.

PRET EN VERZET

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

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

Geef ten laatste 15 maart je oplossing af aan het onthaal.
Er is een verrassing voor de winnaar!

Zin in een middag met de mannen?

Heren, wij nodigen jullie uit voor een

bierproeverij in ons café.

Kom gezellig een biertje proeven met

lekkere hapjes. Ondertussen kunnen

jullie genieten van livemuziek van het

bandje The Amigo’s.

Deze mannendag gaat door op

donderdag 19 maart (Vaderdag) om

14u30 op afdeling Robijn.

Inschrijven bij dienst animatie.

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

Vormgeving
An De Vlam, Tine Vermeulen

Redactieraad
Sienke Baeten, Johan Bral, An

De Vlam, Gerrit Janssens, Chris

Rogier, Leo Stoop, Bert
Thönissen, Nathalie Vandijck,

Veerle Verhelst, Tine Vermeulen,
Jan Verreth
Fotograaf

Gerrit Janssens

Lees De Arcade nu
ook digitaal:

www.zorg-saam.be/
de-regenboog

Dinsdag 3 maart
Bewonerskoor in de kapel

Woensdag 4 maart
Bewonersraad om 10u in Zaal Aanzet

Zaterdag 7 maart
Aperitiefconcert Tournée Générale om
10u30

Maandag 9 maart
Bingo

Woensdag 18 maart
Zitdansen om 10u30
Optreden Lizzy & Alain

Donderdag 19 maart
Mannendag voor Vaderdag op afdeling
Robijn (zie apart artikel)

Woensdag 25 maart
Uitstap Waasland Shopping Center vertrek
om 13u00
Inschrijven bij dienst animatie is verplicht.
Prijs is 8 euro.

Dinsdag 31 maart
Naald en draad: de te herstellen
kledingstukken binnenbrengen in het
animatielokaal, voorzien van naam en
afdeling. Wij herstellen dit gratis!

Complimentendag: Ik vind je ...

Mannendag

OPROEP!
Het huis in mij

De huizen die we allen hebben

bewoond, maken deel uit van onze

herinnering. Of het nu gaat over het

ouderlijk huis of de verschillende

andere woningen, ze leven verder in

ons geheugen. Het huis leeft verder in

ons. Niet alleen in beelden, niet alleen

in geuren, maar ook in kleuren en

geluiden. Al deze herinneringen

verschillen van mens tot mens. Een huis

kan een thuis zijn, een warm nest, een

veilige haven, een schuiloord. Het kan

ons verblijden, maar ook afstoten.

We zijn op zoek bij de bewoners van De

Regenboog naar hun verhalen, hun

getuigenissen. Het mag ook aan de

hand van een voorwerp of een foto. Als

je zin hebt om je verhaal te vertellen,

neem dan contact op met één van de

volgende personen. We publiceren uw

bloemlezingen in één van onze

volgende kranten.

Nathalie Vandijck (ergotherapeute), Bert

Thönissen (pastoraal werker) of Johan Bral

(tuinman, eindredacteur)


