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De Regenboog zingt

De mens is een creatief wezen, het zit in ieder van
ons, ieder op zijn terrein, in zijn gebied (thuis, op
het werk, in onze vrije tijd, als kind, ouder, groot-
ouder, als leraar, schilder, muzikant, sporter..) en
door de geschiedenis en over de landsgrenzen
heen.

Op creativiteit staat geen leeftijd, kijk maar naar
Picasso en Goethe die op hoge leeftijd nog heel
mooie prestaties hebben geleverd.

Creatieve therapie is meer als enkel knutselen, ze
wil de zintuigen prikkelen, persoonlijke ontplooiing
verder stimuleren, plezier beleven aan het proces
van het maken.
Binnen onze sessies willen wij graag de creatieve
mogelijkheden, die iedereen bezit aanspreken. Je
moet hiervoor geen genie zijn zoals bovenstaande
schilder of schrijver-dichter, met fantasie, bereid-
heid om open te staan voor nieuwe dingen of ge-
woon een goede portie nieuwsgierigheid en moti-
vatie kom je al heel ver.

Het materiaal waar we mee werken kan stoffelijk
zijn (klei, verf …) of onstoffelijk (taal, muziek,
beweging …).

De opdracht kan concreet zijn (bv: teken iets na) of
vaag zijn (bv: maak een collage over jezelf).
Het resultaat kan tijdelijk zijn (bv: verzin samen een
verhaal), maar ook een echt kunstwerkje (bv:
zijdeschilderijtje of kleibeeldje).

We werken individueel aan dezelfde opdracht, maar
soms ook ontstaat er een groepswerk.

We zijn dinsdagnamiddag 19 oktober met enkele
geïnteresseerde bewoners gestart op de afdeling
Jade. Het was leuk om met de creatieve geesten
onder ons nog eens samen te komen. Jullie zijn nog
steeds welkom op de volgende data om te komen
meedoen.

• 2 november
• 30 november
• 14 december
• 28 december
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Allerzielen De nieuwe Mantel

“Er hangt een nieuwe mantel om mijn schouders.”

Een mantel kan omhullen en extra warmte geven.
Warmte met goede zorgen, maar ook soms met
een beetje angst voor morgen. Corona knoopte
onze Mantel steeds een beetje strakker. We ver-
langden allen zo hard naar het beetje bij beetje
losser maken van die Mantel. Ik ben een gelukzak:
als kersverse woonassistent, heb ik het voorrecht
om samen met anderen nu een nieuwe start te
maken en met goesting.

Alle bewoners kregen ondertussen een derde prik.
We mogen terug rummikub spelen, samen een
tasje koffie drinken achter een deur die eerder ge-
sloten bleef en een bewonersraad organiseren met
iedereen in het ontmoetingscentrum.

Ik hoorde bij iedereen een zucht, een zucht van
dingen die we gemist hadden, een zucht met
nieuwe verwachtingen, een zucht over spullen die
al een tijdje stuk waren en dringend hersteld
moesten worden. We merken allen een nieuwe
wind, een vernieuwende visie van een nieuwe
directeur en van mezelf.

Ik beloofde bij iedereen een half uurtje langs te
gaan, te noteren wat voor verwachtingen er le-
ven, maar vooral te luisteren. Hoe denken jullie
over de energieleverancier, hebben jullie graag
dezelfde internetprovider, welke herstellingen
moeten er dringend gebeuren, welke dingen kun-
nen er veranderen om nog liever in de Mantel te
wonen.

We brengen alle antwoorden samen en richten een
stuurgroep op, die half november een voorstel
gaat formuleren ter goedkeuring door de ge-
bruikersraad. Kleine herstellingen worden gegroe-
peerd en een vakman kan dan langskomen.

We bedekken de bewoners van de assistentiewo-
ningen terug met een mantel van goede zorgen.
We zorgen binnenkort voor sfeer in de gangen
door zelf een schilderij te maken, we gaan terug
samen bewegen, we zoeken elkaar terug op.

Maar blijf zeker niet zitten met vragen. Of als er
van die iets mindere dagen zijn, twijfel dan niet en
laat me als woonassistent mee je Mantel dragen.

Koen Dockx
GSM 0499 88 69 25
dockxk@deregenboog.zkj.be

Een mens leeft voort in zijn naam. Zolang diens naam genoemd wordt is hij of zij in
ons midden. Om onze dierbare overledenen te gedenken, geven wij hier de namen
van al onze bewoners van WZC De Regenboog, die overleden zijn in de periode van
1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021, met vermelding van de sterfdag en
tussen haakjes de afdeling waar hij of zij woonde.

Wil de namen lezen en met eerbied noemen. Het noemen van de namen is immers
een manier om hen, die van ons zijn heengegaan, terug in het leven te roepen en te
herinneren.
Een mooie opdracht voor ons op Allerzielen, 2 november, de gedachtenis van de
overleden gelovigen. Dat zij allen mogen rusten in vrede. Heer, geef hen de eeu-
wige rust!

Maria Robben, 24 oktober 2020 (Topaas)
Gaston Staes, 5 november 2020 (Turkoois)
Susanne Feyen, 8 november 2020 (Smaragd)
Paul Van der Stock, 10 november 2020 (Robijn)
Mieke Martens, 18 november 2020 (Robijn)
Godelieve Peeters, 20 november 2020 (Amethist)
Maurits Stroobandt, 21 november 2020 (Turkoois)
Henri van de Vijver, 27 november 2020 (Topaas)
Alfons Hagedoren, 30 november 2020 (Smaragd)
André Junes, 18 december 2020 (Koraal)
Maria Verhelst, 7 januari 2021 (Turkoois)
Denise Vijt , 15 januari 2021 (Amethist)
Cecilia Schorrewegen, 18 januari 2021 (Amethist)
Marcelle De Laet, 27 januari 2021 (Topaas)
Jacoba Bauwens, 6 februari 2021 (Turkoois)
Mathilde Van den Broeck, 12 februari 2021 (Turkoois)
Andreas Van Vlierberghe. 23 februari 2021 (Robijn)
Paula Bovend´aerde, 16 maart 2021 (Robijn)
Richard Theys, 22 april 2021 (Smaragd)
Maria Florisse, 23 april 2021 (Smaragd)
Paula Franssens , 2 mei 2021 (Turkoois)
Elza Van Remoortere, 6 mei 2021 (Topaas)
Stan Trogh, 7 mei 2021 (Topaas)
Christiane Geldof, 8 mei 2021 (Koraal)
Adhemar Cornelis, 10 mei 2021 (Turkoois)
Alice Laureyssens, 14 mei 2021 (Turkoois)
Berline Vanhecke, 20 mei 2021 (Smaragd)
Filip Van Laere, 2 juni 2021 (Koraal)
Rita Noens, 10 juni 2021 (Robijn)
Jacques Benoy, 15 juni 2021 (Amethist)
Paula Roggeman, 28 juni 2021 (Robijn)
Jacques D´Heu, 8 juli 2021 (Turkoois)
Frieda Thomas, 20 juli 2021 (Smaragd)
Rika D´Hertog, 26 juli 2021 (Turkoois)
Bella Hermans, 28 juli 2021 (Smaragd)
Lucien Meert, 3 augustus 2021 (Topaas)
Grietje Vertongen, 7 augustus 2021 (Turkoois)
Maria Van Houdenhove, 14 augustus 2021 (Smaragd)
Georgette Trauwaen, 21 augustus 2021 (Smaragd)
Anna Eyland, 23 augustus 2021 (Topaas)
Christine Van Puymbroeck, 24 augustus 2021 (Robijn)
Irma Ooms, 29 augustus 2021 (Smaragd)
José Quidé, 4 september 2021 (Topaas)
Richard Lorrain, 7 september 2021 (Smaragd)

Ieder die dezer dagen een dierbare overledene gedenkt, iemand die je mist, wens ik
troost in de herinnering aan wat is geweest is en goede moed om verder te leven
met dit verlies.

Bert Thönissen,
pastoraal werker

je regenboogde
kleurde druppels
van horizon naar
hoog verdween in
het donker van de
bui waar wolken
nog net raakten

sissend viel
kou op de nog
warme grond
vernevelde tot mist
trok op in flarden
die scheurden door
de vlagende wind

later drogend
op zijn reis naar
uiterst ijle hoogte
tot in lengte van
dagen zullen alle
druppels dezelfde
route gaan makenD
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OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

De Regenboog zingt opnieuw...

Project koekoek voorziet een nieuwe vorm
van opvang in WZC De Regenboog.
Dankjewel tuinman Walter, voor dit mooie
verblijf. Hopelijk vindt deze egel snel de weg
naar dit warme nest.

Om de rust van de egels te bewaren,
verklappen we de juiste locatie niet. Maar
opmerkzame wandelaars hebben hem vast
wel al kunnen spotten.

Project Koekoek

‘Zingen is een ding. Dat maakt de mens zo
blij. Zingen is een ding dat ons bijeenhoudt.
Tiralalalala’. Vrolijke vrienden. Brand in Mo-
kum. Vrolijke liedjes, melodietjes uit vervlo-
gen tijd.

Dat is wat het muzikaal genootschap van de
drie initiatiefnemers, Ingrid, Katelijne en
Leo, moet gedacht hebben om de draad
van het bewonerskoor weer op te nemen.
Na een tijdje van stilte worden de stemmen
weer gesmeerd. Het gedreven trio geeft de
juiste toon aan om de bewoners elke laatste
dinsdag van de maand naar de kapel te
loodsen om uit volle borst te zingen. ‘Het
hoeven vast niet allemaal nachtegalen te
zijn, elke vogel zingt zoals hij gebekt is’.
Onder dit motto zijn ze dus van start ge-
gaan met een mix van volksliedjes, a capel-
la, chanson …

Katelijne Truyens:
Ik ben half december 2020 in De Regen-
boog als vrijwilliger begonnen. Door corona
lag mijn vrijwilligerswerk bij het plaatselijke
Samana (het vroegere Ziekenzorg) zo goed
als stil: geen bezoekjes meer aan huis en
ook geen gezamenlijke activiteiten meer.
Wel veel telefoontjes... Zo sprak ik regelma-
tig met Corneel Vanaerschot, jawel vader
van Liesbeth. En zo kwam ik in De Regen-
boog terecht.

Aanvankelijk engageerde ik me om de
gedichten-dag mee kleur te geven. Toen
men mij vroeg om het bewonerskoor terug
op de notenbalk te zetten, heb ik niet ge-
aarzeld. Muziek loopt als een rode draad
door mijn leven. Als veertienjarige auto-

didact ging ik naar de muziekacademie voor
notenleer en piano. Na m'n studies aan het
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen gaf
ik 35 jaar les aan kinderen en volwassenen.
Ik speel klarinet in 2 orkesten en zing ook
in 2 koren: Olenzea en De BeKooring.
Met 1 van die orkesten, Tournée Générale,
treden we regelmatig op in De Regenboog.
Het is een veelkleurig orkest, dat met popu-
laire muziek de mensen aan het zingen en
aan het dansen wil brengen! Dat wil ik hier
ook bereiken. Een volle kapel vol vrolijke
mensen, die volksliedjes, schlagers en ca-
non zingen, met de hulp van een mooie po-
wer-point presentatie.

Ingrid De Coster:
Ik ben al een tijdje als animator aan de slag
in De Regenboog. Mijn muzikale achter-
grond heb ik van thuis meegekregen. Mijn
vader zong met zijn eigen band op bals en
studentenfeesten. Hij speelde banjo, gitaar
en piano. Ikzelf begaf me in de artistieke
wereld door een combinatie van zang en
acteren. Ik deed tal van audities.

Zo belandde ik het toneelgezelschap van
Reinhilde Decleir, dat vandaag de naam
Tutti Fratelli draagt. Ik zing heel graag en
op een podium staan is mijn tweede natuur.
Elke muziekstijl is goed: een chanson, een
schlager, popmuziek, zelfs musicalnummers.
Het programma van "De Regenboog zingt"
wordt elke keer samengesteld vanuit een
ander thema, afhankelijk van het seizoen of
de feestdagen in het jaar.

Leo Van Remortel:
Iedereen kent Leo als de joviale en goed-
lachse koster van onze parochiekerk, de H.
Kruiskerk te Zwijndrecht. In 1965 kwam ik
als 22-jarige met mijn fiets vanuit Beveren-
Waas aan om langs de krakende houten
trap het hoogzaal te bestijgen en alle regis-
ters, pedaalklavieren en holpijpen te openen
van het kerkorgel. Dit was een orgelpunt in
mijn jonge leven en tevens de start van een
leven vol notenbalken, solsleutels, blaasbal-
gen en koorzangen.

Vandaag bespeel ik als 78-jarige gepensio-
neerde nog steeds het orgel, weliswaar iets

minder frequent, maar blijf beschikbaar
voor de verschillende diensten in de omlig-
gende parochies in het dekenaat Beveren,
dat helaas geen deken meer kent. Het was
mijn oudere broer Walter, tot voor kort pas-
toor van de parochie en aalmoezenier in De
Regenboog, die me als kind inspireerde om
muziek aan te leren. Als tienjarige koor-
knaap volgde ik notenleer in de plaatselijke
muziekschool.

Daarop volgde vioolles, orgel en harmonium
op de kosterschool in Sint-Niklaas. Op mijn
zeventiende kocht ik een piano voor 10.000
frank. Haar lieftallig klavier bespeel ik nog
dagelijks met de juiste toetsaanslag en stre-
lingen voor oog en oor. Met mijn vrouw
Christine, die uit de muzikale familie Van
Dosselaer stamde, hebben we jarenlang in
een melodische en harmonische samen-
werking de juiste toon en maat gehouden
bij verschillende koren, o.a. De Wase
Kantorij en andere muzikale gezelschappen.

In de maandelijkse voorbereidingen van het
bewonerskoor bezorgt Katelijne me parti-
turen, die ik dan arrangeer voor piano. Ik
geniet er nog dagelijks van. Akkoorden ver-
binden noten en noten verbinden mensen.
De lust om samen te zingen, te neuriën, te
brommen, uit volle borst te galmen of te
jodelen. Of het een deuntje, een schlager of
een Hollandse kraker is, maakt niets uit. Ik
ben nog lang niet uitgezongen. Als het
maar deugt doet aan ons hart! Zingen is
een ding. Het maakt de mens zo blij.
Iedereen bazuine het rond! Met of zonder
schalmei!

Johan Bral
Ingrid De Coster
Katelijne Truyens

Het muzikale trio: Leo Van Remortel, Ingrid De Coster en Katelijne Truyens
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Lees onze huiskrant nu ook digitaal: www.zorg-saam.be/de-regenboog

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

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

Geef ten laatste op 20 november 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 Maria Dewals, afdeling Topaas, kamer 2108.

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

Vormgeving: Bernard Verhelst
Fotograaf: Gerrit Janssens.

V.U.: Jean De Ruytter

Pret en Verzet

Activiteiten november

Deze maand beleven we de herfst: plaats bij elk blad
de juiste naam.

Populier / Eik / Meidoorn / Kastanjeboom /
Treurwilg / Hulst / Esdoorn / Berk / Spar

Wij hebben gelezen

“Mijn dagelijks schrift”, door

Paul D’haese, Uitgave J. Van

In, Lier

Wij hadden reeds vroeger

gelegenheid te wijzen op de

degelijkheid van de gans

nieuwe schrijfmethode die

Paul D’haese, schoolbestuur-

der te Zwijndrecht, uit-

werkte. De boekjes voor het

4de, 5de en 6de leerjaar en

voor het Voortgezet Onder-

wijs, waarin ook rechts-

schrift zijn plaats krijgt,

onderlijnen eens te meer dat

de methode, die naast de

eenvoud ook de sierlijkheid

dient, werkelijk vruchten

oplevert.

Wanneer de lijnen verdwij-

nen dan komt het vloeiend

schrift pas ten volle tot zijn

recht. Wij konden inzage

nemen van een merkwaar-

dige lijst van aanbevelingen

van practiel en schoolover-

heden, die over de methode

uiterst tevreden zijn. De

boekjes zelf spreken een

duidelijke taal, die is deze

van een tastbaar gunstig

resultaat van een pioniers-

werk waarover dhr. D’haese

mag kroonhalzen.

Oproep

Deze foto, alsmede twee

zakuurwerken, een nikkelen

Omega nr. 8.733.495 en een

Gre. Roskopf, werden ge-

vonden op het lijk van een

Belgisch militair, overleden

einde Mei of begin Juni

1940 in de Borgerweert, op

ongeveer 300 m. van de

grens der gemeente Zwijn-

drecht. Het stoffelijk over-

schot kon tot op heden niet

geïdentificeerd worden. Elke

persoon, bekwaam inlich-

tingen te verstrekken, die

zouden toelaten de familie

van deze militair te vinden,

wordt verzocht zich per brief

kenbaar te maken aan het

Ministerie van Binnen-

landse Zaken, Dienst

“Identificatie en Teraarde-

bestelling van Oorlogs-

slachtoffers”, Leuvense Weg

1, Brussel.

Verkeersongeval

Gedurende de nacht van

Allerheiligen op Allerzielen,

kwam een camion van de

melkerij van Temse, in het

dorp gereden. De autovoer-

der raakte het stuur kwijt ter

hoogte van het klooster. De

auto slipte weg, draaide rond

en botste aan de over- zijde

tegen de huizen.

De schade aan de voorge-

vels is aanzienlijk. De

rijkswacht was spoedig ter

plaatse? Er zijn geen ge-

kwetsten te betreuren.

Uit Zwijndrecht

Toneel - Zondagen 12 en 19

November verschijnen de

mannen van de K.W.B. op

het toneel. Zij voeren op:

“S.O.S. Vitrix”, een sociaal

drama in 3 bedrijven.

Begin 7u. Prijzen: 15 fr. en

10 frank.

De zaal van het Gildenhuis

zal goed verwarmd zijn.

Kaating - Zaterdag 11

November, te 10 uur, begint

de grote kaarting van 15.000

frank prijzen in het

Gildenhuis met mede-

werking van “De Gazet”

Inleg: 12,50 fr. Prijs:minstens

150 frank.

11 November - Volgende

week Zaterdag, ter gele-

genheid van de 11-Novem-

berviering, zal er een plech-

tige H. Mis opgedragen

worden te 9 uur. Burgerlijke

en militaire overheden en

oud-strijders worden te 8u45

door de Kon. Fanfare “De

Eendracht” afgehaald. Na de

dienst, plechtigheid aan het

monument der Gesneuvelden

in het dorp.

Notariaat

Bij Koninklijke besluiten van

n12 October 1950 (versche-

nen in het Staatsblad van 16-

17 October) werd de heer

Dirix (A.L.M.C) op zijn

verzoek, ontslag verleend uit

zijn ambt van notaris ter

standplaats Zwijndrecht. Hij

is gemachtigd tot het voe-

ren van de eretitel van zijn

ambt.

Is tot notaris ter standplaats

Zwijndrecht benoemd, de

heer Glorie (A.J.B.C.) ad-

vocaat en licentiaat in het

notariaat, te Zwijndrecht,

ere-eerste substituut krijgs-

auditeur te velde.

Openbare verkoop

Notaris A. Glorie, te Zwijn-

drecht, zal op donderdag, 30

November om 3 uur ‘s

namiddags, te Zwijndrecht,

ter herberg “De Vrede”, bij

Mr. Frans Van de Merlen,

Kapelstraat 54, eindelijk

toewijzen: Een Woonhuis met

grond te Zwijndrecht,

Kapelstraat 58, groot 174

m.v. 81 dm.v.

Onmiddellijk beschikbaar.

Slechts ingesteld: 36.000 fr.

Inlichtingen en sleutel te

bekomen ter studie van ge-

melde notaris.

Kleine annonces

Te k. of te hur. sch. winkel-

huis m. overname wol- en

textielhandel. Constant Van

Goeystr. 22, Zwijndrecht.

Zondagdienst der

geneesheren

De gemeenten Burcht, Bazel,

Kruibeke en Zwijndrecht

hebben onderling een ac-

coord getroffen voor het

verzekeren van een besten-

dige Zondagdienst voor

geneesheren.

Zondag, 5 November, is van

dienst: dr. Heyvaert P.,

Moortelstraat 5 te

Zwijndrecht, telefoon:

81.70.96

Een bloemlezing van
authentieke artikels uit
de edities van Gazet
van Antwerpen, De
Vooruit, Het
Handelsblad, De
Nieuwe Gazet en het
Nieuwsblad van begin
november 1950.

Alle activiteiten gaan door in het OC,
tenzij anders vermeld

Zaterdag 13 november
"Tournée Générale"
Aperitiefconcert om 10u30

Maandag 15 november
"Ontbijt met bubbels" om 8u30
(via inschrijving bij de dienst animatie)

"Muzikaal uur" om 14u30
(in de kapel)

Dinsdag 16 november
"Optreden Lia Linda" om 14u30

Woensdag 17 november
"De Regenboog zingt" om 14u30

Donderdag 18 november
"Dansnamiddag" om 14u30

Vrijdag 19 november
"Zitdansen" om 10u30

Zondag 21 november
"Viering van woord en communie" om 10u30
(in de kapel)

Agenda november


