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Beelden zeggen soms meer dan woorden...

Toch wil ik in naam van alle bewoners van De Regenboog, het OC ’t Waaigat bedanken voor deze 2
schitterende openluchtconcerten, die ons gratis werden aangeboden.

Een super mooi initiatief: bewoners genieten zichtbaar van deze mooie muziek en de muzikanten krijgen
eindelijk nog eens de kans om voor een publiek te spelen.

Dankjewel Rode Muizen en Frank De Wolf Trio! Jullie muzikale klanken kleurden de namiddag van de
bewoners en deden hen zingen, lachen en dansen. Het was genieten voor iedereen die erbij was.

Veerle Verhelst

Muziek en Dans
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Muziek en Spiritualiteit

De Stuurgroep Vrijwilligers

Deze zomer werden in Tokio de Olympische
Zomerspelen gevierd. Atleten uit heel de
wereld waren er verzameld om het beste uit
zichzelf te halen. We zagen sport in al zijn
verscheidenheid.Zo uiteenlopend en
wereldwijd als sport, zo universeel is
muziek.

Muziek weerspiegelt de mensheid in al haar
diversiteit.
Muziek laat alle kanten van de mens zien,
net als in de sport kan de mens zich in mu-
ziek uiten, op laag en op hoog niveau. In de
muziek geeft de mens uitdrukking aan wat
er leeft, in hem of haar en in de wereld ron-
dom.

Muziek is overal. Op de achtergrond of op
de voorgrond, zoals bij een optreden, de
discobar of in een viering van de liturgie.
Muziek kan amusant zijn. Muziek kan ook
irritant zijn. Muziek kan tot dansen brengen.
Muziek kan ons innerlijk bewegen, onze ziel
raken.

Muziek kan spiritueel zijn.
Spiritualiteit is een moeilijk woord, al voelen
we best wel aan waar het mee te maken
heeft. Het heeft van doen met wat ons drijft
en wat ons overstijgt. Het heeft te maken
met de bron en met perspectief, met in
jezelf kijken en verder zien.

Vanaf dit najaar wil ik u, met enige regel-
maat, meenemen op een muzikale ont-
dekkingsreis. Een ont- dekkingsreis naar
spiritualiteit in de muziek. Verwacht u
daarbij niet aan New Age muziek; zweverige,
elektronische muziek. Nee, spiritualiteit vind
je in alle soorten van muziek van pop tot

klassiek, van jazz tot chanson. Dat wil ik u
laten zien, of beter gezegd, laten horen.

Dat gaan we doen in het Muzikaal Uur. We
gaan bewust en met aandacht luisteren
naar muziek. En we gaan ons gedacht
zeggen. Wat horen we? Hoe beleven we
het?
Heel verschillende muziek gaan we horen,
zowel vocaal als instrumentaal en altijd wel
een luisterlied, waarbij we letten op de
tekst, woorden die ons iets te zeggen heb-
ben dat van waarde is. Er zit vast wel iets bij
dat u vertrouwd in de oren klinkt en zeker
iets dat nieuw voor u is.

De muziek die ik beoog, tilt mensen op een
hoger plan. Het is geïnspireerde muziek,
verdiepend en verrijkend.

Deze nieuwe activiteit zal doorgaan in de
kapel, omwille van de benodigde rust en
stilte. Ook als u normaal niet in de kapel
komt, laat u niet tegenhouden. Ieder die
openstaat voor muziek en bereid is om te
luisteren is alvast van harte uitgenodigd.
Kom en doe mee! Laat u verrassen en
geniet van muziek op z´n best!

Bert Thönissen,
pastoraal werker.

Het idee om een vrijwilliger als vertegen-
woordiger aan te duiden is al 5 jaar oud.

We hadden toen onze vrijwilligers-verant-
woordelijke (de "coördinator") die zich
hoofdzakelijk bezig hield met de rekru-
tering van vrijwilligers en de organisatie
van de activiteiten. Maar een directe link -
naar analogie met de bewonersraad en de
overlegcomités voor personeelsleden -
naar de directie van De Regenboog, be-
stond niet voor de vrijwilligers.

Toen Chris Rogier als directeur zijn intrede
deed, werd het idee van een echte verte-
genwoordiging terug opgepikt. Hij vond
zelfs dat er geen 1 maar 3 vertegenwoor-
digers mochten verkozen worden.

Hierop werd de stuurgroep opgericht met
als leden: drie vertegenwoordigers van de
vrijwilligers , de algemeen directeur en de
verantwoordelijke van de vrijwilligers.

Ook de huidige directeur, Jean De Ruytter,
zag de stuurgroep als een meerwaarde
voor de vrijwilligers en de Regenboog in
het algemeen.

De opzet van de stuurgroep is, zoals reeds
aangehaald, een directe verbinding te
creëren tussen de vrijwilligers en de
directie van de Regenboog.
Vragen en problemen die zich stellen,
kunnen bij de collega-vrijwilligers van de
stuurgroep in vertrouwen gesteld of
gemeld worden. Deze thema’s zijn uiter-
aard in eerste instantie gelinkt aan het
vrijwilligerswerk zelf , maar kunnen ook
“breder“ te maken hebben met diverse
toestanden en omstandigheden in het
woonzorgcentrum.

Een andere "taak" van de stuurgroep is de
ondersteuning van de organisatie van het
vrijwilligerswerk. Sommige administratieve
taken, die te maken hebben met het vrij-
willigerswerk, kunnen door vrijwilligers (al
dan niet lid van de stuurgroep) opgeno-
men worden.
We denken hierbij aan de informatie-
gesprekken met nieuwe vrijwilligers, het
secretariaatswerk (zoals het beheer van de
lijst van de vrijwilligers), de opmaak van
een infobrochure voor de vrijwilligers, enz.

Op termijn kan overwogen om de orga-
nisatie van de activiteiten in alle afdelin-
gen, waarvoor vrijwilligers nodig zijn, te
centraliseren in een overkoepelende
database...

De derde opdracht voor de stuurgroep is
het verbeteren van de communicatie naar
de vrijwilligers. Het actualiseren van de lijst
van de vrijwilligers is daarbij een belang-
rijk onderdeel. Daarnaast werd in samen-
spraak met Jean, een rechtstreeks e-mail-
adres gecreëerd, dat wordt beheerd door
de stuurgroep:
vrijwilligerswerk@deregenboog.zkj.be

Dit adres wordt gebruikt om verslagen en
berichten aan de vrijwilligers te sturen ,
maar het kan uiteraard ook worden ge-
bruikt om interessante informatie over de
werking van De Regenboog door te geven
(bv. over de coronamaatregelen).

De vrijwilligers kunnen via dit e-mailadres
hun vragen, voorstellen, opmerkingen, enz.
aan de leden van de stuurgroep bezorgen.

Guido Mannaert



OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

Muziek, vreugde en troost

Op een bewolkte namiddag ontmoet ik Julienne
op haar kamer. Ze straalt in haar glimmend
witte blouse.
“In oktober word ik 92 jaar, hier van boven in
mijn bovenkamer is alles nog prima, maar mijn
benen willen niet meer mee”, zucht ze.

"Ik woon nu vier jaar in De Regenboog, ik had
nooit gedacht dat ik hier terecht zou komen,
maar na een periode van aanpassing en omme-
keer, voel ik me hier wel gelukkig. Het is niet
anders. Een mens moet zijn lot aanvaarden."

"Ik heb hier veel vrienden, dat stemt me geluk-
kig, maar helaas hoort daar soms ook een
droevig afscheid bij. Mensen sterven nu een-
maal. Ik vind troost in muziek."

Met een fonkeling in haar ogen kijkt ze geamu-
seerd naar haar orgeltje. Daar speelt ze nog
regelmatig haar geliefkoosde muziekjes op.

"Bij verjaardagen en allerhande feestjes, zet ik
mijn deur open en weergalmen de klanken door
de gangen."

Muziek brengt blijdschap, ogen gaan twinkelen,
lippen krullen op, voeten beginnen pasjes te
maken, vingers roffelen, armen zwaaien en om-
armen, stemmen neuriën, harten gaan sneller
kloppen, er wordt gedanst dat het een lieve lust
is.
Muziek stilt ook het verdriet, doet ogen tranen,
verbindt mensen en troost gebroken harten.
“Ik zou niet zonder muziek kunnen leven”, lacht
ze, “ ik ben er nu eenmaal met geboren. Mijn
eerste herinnering aan muziek, gaat terug naar
mijn kleutertijd, waar ik met mijn grootouders
op bezoek ging bij meester Stoop. In de voor-
plaats stond een piano, waar ik aarzelend mijn
eerste toetsen tokkelde. Ik was er kind aan huis
en zo leerde ik piano spelen."

"Later zong ik bij het koor, De Wase Kantorij,
onder leiding van Geerd Van Dosselaer, met
opvolging van zijn zoon Joost. We repeteerden
elke week in het Gildenhuis. Ik ondersteunde
met de piano. Mijn man, Jos speelde gitaar en
mondharmonica. Zijn gitaar staat nog altijd
naast mijn orgeltje als trouwe metgezel.

Op een dag zei hij : Julienne, we hebben niets te
kort en muziek is je hobby, we rijden naar de
stad en gaan een orgel kopen. Ik herinner me
nog altijd de grote muziekwinkel aan de andere
kant van de tunnel. De keuze viel op een key-
boards orgel. Ik speel graag op dit orgel,
waarbij ik de melodie begeleid.

Mijn favoriete nummers zijn Edelweiss en
Greensleeves. Maar ook echte klassiekers als Für
Elise van Beethoven en An der schönen, blauen
Donau van Strauss behoren tot het repertoire.
Mijn man is nu helaas gestorven en sommige
geliefkoosde nummers raken nog altijd een veel
te gevoelige snaar om te spelen.

We hebben nooit het geluk gehad om kinderen
te hebben, maar ik vond mijn troost in het Kin-
derheil, nu Kind en Gezin, waar ik vanaf mijn
vijftiende meer dan vijftig jaar werkzaam was als
vrijwilliger..."

Een nieuwe fonkeling verschijnt nu in haar ogen
bij de herinnering aan al die baby’tjes, die ze in
haar armen droeg. De emotie slaat over in mu-
ziek, in een melodietje, in een melancholietje, in
haar lievelingsliedje, in haar hart. Laat de zon in
je hart, Julienne, ze schijnt toch voor iedereen,
geniet van het leven…zoveel als je maar kan.

Johan Bral

Deze zomer organiseerde De
Regenboog een zoektocht in de
tuin, aan de hand van de
prachtige tekeningen van Hugo
De Buck.

De winnaar van de zoektocht is
Mariette Jaspers van de afdeling
Smaragd.
Mariette ontving een mooie prijs.

Een dikke proficiat!

Muziek en Dans

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

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 1926-2021

Zeg Kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een ei.
Wel neen ik, zeî dat Kwezelken,
Van dansen ben ik vry;

'k En kan niet dansen,
'k En mag niet dansen,
Dansen is onze regel niet,
Begyntjes of Kwezelkens dansen niet.

Julienne Westerlinck
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Geef ten laatste op 20 september je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een lekker gebakje!
De winnaar van de vorige editie is: François Vercauteren, afdeling Bethanië, kamer 3007

Redactieraad: Johan Bral, An De
Vlam, Gerrit Janssens, Bert
Thönissen, Nathalie Vandijck,
Veerle Verhelst en Bernard
Verhelst

Vormgeving: Bernard Verhelst
Fotograaf: Gerrit Janssens.

V.U.: Jean De Ruytter

Pret en Verzet

Wat betekent mijn familienaam?

We zetten onze zoektocht naar de betekenis
van de familienamen verder met de naam:

BERVOETS.
Het is een verbastering van de naam
Barvoet of Baervoet, een bijnaam voor
iemand die op blote voeten liep. Barvoets of
Bervoets is hiervan een patroniem: de zoon
van iemand die altijd zonder schoenen of
sandalen liep.

Joannes Bervoets werd rond 1565 geboren
in Halle (Zoersel). De familie Bervoets was
één van de meest (invloed)rijke families in
Halle. Eén van de Bervoets (Gabriël 1620, +
1701), ook een vroegere schepen van Halle,
heeft een grafsteen in het kerkportaal te
Halle. Op de grafsteen staat een blote voet
(“berre voet") in een cirkel.

De naam REYNS is volgens Frans Debraban-
dere afgeleid van “Rein”, niet in de beteke-
nis van zuiver, maar als verkorte vorm van
de Germaanse voornamen: Reinaert, Rei-
noud en Reiner.
Reyns betekent dus “zoon van Rein”.
In 1550 werd in Haasdonk een Jacobus
Reyns geboren. Het is niet duidelijk of hij
zonen had, die voor een nageslacht
zorgden. In ieder geval kwam de naam

Reyns in het Waasland veelvuldig voor: ook
in Kruibeke waren er tussen 1600 en 1700
heel wat “Reynsen”. Op 10 april 1706 over-
leed in Melsele een Nicolaas Reyns., gehuwd
met Elisabeth Velleman.

VERCAUTEREN betekent hetzelfde als Van
De Cauter. Een cauter of kouter is een be-
bouwd akkerland en is afgeleid van het La-
tijnse cultura. In heel wat typoniemen vin-
den we het woord kouter terug. De bekend-
ste is wellicht de Kouter in Gent, maar ook
in Zwijndrecht kennen we de Kapellenkou-
ter, de Kerkenkouter en de Oude Molenkou-
ter. Rond 1450 woonde in Melsele een Bou-
dewijn Vercauteren, gehuwd met Joanna Ser
Geerts. In het begin van de 16de eeuw was
Judocus (Joos) Vercauteren schepen van de
stad St Niklaas.

Voor de naam VERSCHOOTEN worden we
doorverwezen naar Van de Schoot. De her-
komst van deze familienaam is blijkbaar
complex: de specialisten geven wel drie
verklaringen.

De eerste verklaring van de naam vinden we
bij Moerman en Mansion: de plaatsnaam

“schot” in de betekenis van afgeschermde
ruimte waar het vee werd opgesloten. In de
late Middeleeuwen treffen we de namen
afgeleid van dit schot of scot (Westvlaams)
vooral aan in West- en Oost-Vlaanderen: Van
der Scotte, Van den Scote,...
Voor de tweede betekenis moeten we in de
Kempen zijn. Daar werd een beboste hoek
zandgrond in een moerassig terrein een
“schoot” genoemd. In Turnhout woonden in
de 14de eeuw een Godefridus De Scoete en
een Henricus De Scote.

Uiteraard is er ook de link met de plaats-
naam Schoten. De naam Schoten is afgeleid
van de beboste zandgrond, waarop het dorp
is ontstaan. Frans De Brabander wijst er op
dat er naast de gemeente Schoten in de
provincie Antwerpen ook een plaatsnaam
Schoten is in West-Vlaanderen, namelijk de
gezamenlijke naam voor Noord- en Zuid-
schote.

Als jij graag te weten komt wat jouw
familienaam betekent, geef dan een seintje
via je afdelingshoofd of iemand van het
animatieteam.

Bernard Verhelst

Activiteiten september

Donderdag 1 september
zitdansen in het Ontmoetingscentrum (10u30)

Zondag 5 september
optreden Saxofoonorkest Zwijndrecht
op het plein De Mantel (10u30)

Woensdag 8 september
optreden Philharmonie Antwerpen in het
Ontmoetingscentrum (10u30)

Donderdag 16 september
naald en draad
kleding binnenbrengen bij dienst Animatie tot
15/9

Vrijdag 17 september
bewonersraad in zaal Ferre (10u30)

Dinsdag 21 september
Volders Textiel in het Ontmoetingscentrum
om 10u: verkoop kleding
om 14u30: modeshow en aansluitend verkoop
kleding

Zondag 26 september
bewonerskoor in de Kapel (14u30)

Een muzikale woordzoeker:


