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Jullie hebben het waarschijnlijk al opge-
merkt: in de gangen van De Regenboog
staan en hangen heel wat kunstwerken. Ze
zijn allemaal gemaakt door de bewoners.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de
werken van Lava en de "creatieve therapie"
te exposeren. De coronaperiode heeft echter
de "creatieve therapie" een tijdje on hold
gezet.

Mede hierdoor ontstond er tijdens de
afgelopen periode een explosie van

creativiteit op alle afdelingen, met een heel
mooi resultaat. Dit resultaat willen de bewo-
ners met een terechte fierheid voorstellen.

Ondertussen is de "creatieve therapie" terug
opgestart. Ze gaat twee keer per maand
door op donderdag en dit op de afdeling
Jade.

Kom gerust samen met de bewoners en
familie eens een kijkje nemen naar de mooie
kunstwerken en schrijf je mening op in het
gastenboek aan de receptie.
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In februari zijn we als team
gestart met een ‘make-over’
project voor onze afdeling.
Dit houdt in: de ruimtes en
gangen zo dementievriendelijk
mogelijk maken voor onze
bewoners. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: de livings, de
bewegwijzering van de toiletten
aan de hand van stickers en het
ophangen van voelborden.
De livings werden omgetoverd
tot een rust –en eetruimte. Het
eetgebeuren is zo een gezellige
en huiselijke bedoening, waar
iedereen samen komt. Bij een
teveel aan prikkels kan de
bewoner zich terugtrekken in
de rustruimte. Deze ruimte kan
worden gebruikt om te

snoezelen en is helemaal
ingericht met meubilair dat sterk
aanleunt bij de tijd van toen.
Dit heeft een reminiscerend
effect heeft op de aanwezigen.
Aan de voelborden kan naar
hartenlust gefruld, gevoeld en
gedraaid worden. Het grootste
bord werd ons geschonken
door vrijwilligers Josée en
Guido. Waarvoor heel erg
dank!
Het verven en monteren
van de nodige materialen
werd door enkele bewoners
behartigd onder leiding van
Guido (zie foto).
De tuin wordt momenteel
voorzien van mooie, effen
paden, die het veiliger maken

om op te wandelen. Zo kunnen
de bewoners meer genieten van
alles wat er groeit. Er worden
ook armleuningen bevestigd om
de afdaling te vergemakkelij-
ken. Bedankt aan onze tuin-
mannen Walter en Luc, en
bedankt aan de mannen van de
technische dienst!

SAMEN THUIS - WZC DE REGENBOOG

We zijn heel blij u te mogen
melden dat we een aantal dagen
geleden een bericht kregen van
Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid in het kader van het
dragen van mondneusmaskers
in de ouderenvoorzieningen.
Even later volgde een post van
Zorg-Saam op onze sociale
media kanalen:

"In Zorg-Saam ZKJ zijn we ont-
zettend blij dat onze bewoners
vanaf maandag (23 mei) terug
kunnen genieten van de mooie,
brede glimlach van hun bezoe-
kers. Maar liefst 26 maanden
lang moesten we noodgedwon-
gen een groot deel van ons
gelaat verstoppen achter het
mondneusmasker. We leerden
(glim)lachen met onze ogen en
voegen nu eindelijk terug onze
echte lach toe."

De taskforce nam een aantal
beslissingen in het kader van
het ‘wegvallen van de mondmas-
kerplicht in woonzorgcentra’
Het is nu nog even wachten op
de kaderrichtlijnen van de over-
heid maar we zijn blij om na 26
maanden de glimlach terug te
kunnen zien van onze medewer-
kers, mantelzorgers, familiele-
den en vrijwilligers.

Binnen Zorg-Saam staan we
voor huiselijkheid in een fami-
liale en warme organisatie. We
wensen over te schakelen van
een medisch model naar een
meer holistische benadering
waar het zorgen, wonen en
leven sterk met elkaar verbon-
den zijn en mensen in hun
totaliteit worden benaderd.
Mondmaskers verplichten voor
bezoekers en familie van onze
bewoners, is in deze gerust-
stellende fase van de pandemie
geen optie meer en buiten
proportie.
We vinden het zo belangrijk om
terug een ‘open’ Regenboog te
zijn. Waar alle bezoek te allen
tijde welkom is en we elkaars
gelaat, mimiek en glimlach terug
kunnen zien. Het maakt het
leven zoveel aangenamer.

Aan onze zorgverleners vragen
we om een mondmasker te
gebruiken bij nauw contact met
bewoners. Dit bijvoorbeeld bij
de dagelijkse zorg en het eten
geven. Daarnaast kunnen ook zij
hun mondmasker afzetten.

Mogelijks heerst er wat angst en
onzekerheid na een aantal
zware jaren met covid maar we
moeten terug durven zorgen,
leven en wonen in onze
Regenboog.

Met vriendelijke groet

Lieve Van der Paelt
Algemeen Directeur

Misschien dat u er iets van hebt
gezien op televisie? Op zondag
15 mei. Toen vond te Rome een
heiligverklaring plaats. Als
katholiek kan ik daar alleen
maar blij om zijn. Ik vind het
wel mooi, deze nieuwe
voorsprekers in de hemel.
Onder de tien uitverkorenen
was ook een Nederlander, Titus
Brandsma. Het raakte mij
omdat ik tijdens mijn studies les
gekregen heb van vier
docenten van het Titus
Brandsma Instituut. Hun lessen

over spiritualiteit en mystiek
heb ik als verrijkend ervaren.
Dat instituut zet het werk voort
van de heilige die tijdens zijn
leven hoogleraar was in de
wijsbegeerte en de geschiedenis
van de mystiek.
Over mystieke beleving zegt hij
zelf: “Ik zie God in alles wat
zichtbaar is en soms gebeurt
het dat ik gegrepen wordt door
een enorme vreugde die al het
andere overstijgt.” Titus
Brandsma leert ons dat we God
allereest moeten zien als de
diepste grond van ons wezen en
dat we God niet enkel moeten
aanbidden in ons eigen wezen,
maar in alles wat bestaat,
allereerst in de medemens maar
ook in de natuur en het heelal.

Hij werd geboren in 1881 te
Oegeklooster in Friesland. Zijn
ouders waren vrome katholieke
boeren. Maar omdat hijzelf
fysiek te zwak was om boer te
worden, ging hij het klooster in
bij de Karmelieten. Zeven jaar
later werd hij tot priester gewijd
en zette hij zijn studies voort te
Rome. Daarna ging hij zelf
lesgeven en werd hij ook

maatschappelijk actief. In 1923
werd hij hoogleraar aan de pas
opgerichte Katholieke
Universiteit in Nijmegen. In
1935 werd hij geestelijk
adviseur van de katholieke
journalisten. Hij uitte kritiek op
het antisemitisme en riep de
katholieke pers op geen
nazipropaganda te plaatsen.
Daarvoor ging langs bij alle
redacties van katholieke
uitgaven. Het maakte hem niet
populair bij de Duitse bezetter
en hij werd opgepakt. Hij stierf
uiteindelijk in concentratiekamp
Dachau. Daar kreeg hij een
dodelijke injectie toegediend. 61
jaar oud was hij.
Titus Brandsma, een geleerde,
maar tegelijk een eenvoudige
gelovige mens die ook ons kan
inspireren, getuige dit citaat:
“Neem de dagen zoals ze
komen, de schone met een
dankbaar hart en de kwade ter
wille van die volgen, want het
ongeluk is maar een
voorbijganger.”

Bert Thönissen,
pastoraal werker

Een heilige voor deze tijd

Project AmethistBeste lezer



OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

. 1 juni - Ronde Van De Regenboog

. 5 juni - Optreden Saxofoonorkest op het plein van De Mantel om 10u30

. 9 juni - Bingo in het OC om 14u30
13 juni - Uitstap met de bewoners van afdeling Topaas (via inschrijving)
14 juni - Markt in Beveren met de bewoners van afdeling Turkoois (via inschrijving)
16 juni - Zitdansen voor afd. Koraal, Saffier, Topaas, en Robijn in het OC om 10u30
17 juni - Bewonersraad (op uitnodiging)
20 juni - Sportdag (meer info via affiches)
21 juni - Bewonerskoor in de kapel om 14u30
22 juni - Naald en draad in het animatielokaal om 13 uur
28 juni - Markt in Beveren met de bewoners van afdeling Koraal (via inschrijving)
29 juni - Zitdansen voor afdelingen Turkoois, Smaragd, Amethist en Lava in het OC om 10u30
29 juni - Knuffeldieren voor afdelingen Koraal, Saffier, Topaas, en Robijn onder de luifel aan de kapel

Activiteiten juni Koraal - dinsdag 31 mei
Robijn - donderdag 2 juni
Topaas - vrijdag 3 juni
Saffier - dinsdag 7 juni
Lava - woensdag 8 juni
Amethist - dinsdag 14 juni
De Mantel - woensdag 15 juni
Turkoois - donderdag 16 juni
Smaragd - donderdag 23 juni

Met het mooie weer van de
voorbije dagen begint iedereen
te verlangen naar een lekkere
barbecue.
Smakelijk !

Rust roest !!
Dit gezegde indachtig, organiseert WZC De Regenboog op maandag 20 juni 2022, de
jaarlijkse sportdag. Deze dag doen we onze sportschoenen en zweetbandjes aan en
zetten we ons beste beentje voor om te bewegen of om in beweging te blijven. Een
hele dag geven we het beste van ons zelf, tijdens de sportieve uitdagingen. Deze
activiteiten worden in de voormiddag georganiseerd op de afdeling zelf, waar zowel
de bewoners als de zorgverleners zullen deelnemen. In de namiddag verhuizen we
met z’n allen naar het ontmoetingscentrum om nog eens het beste van ons zelf te
geven.
Na inspanning komt ontspanning. Hiervoor voorzien wij een lekkere, frisse dorst-
lesser. Blijf dus niet zitten en doe je sportiefste schoenen aan, om er samen met ons
een onvergetelijke sportieve dag van te maken.
Sportieve groetjes,

Team sportdag

Sportdag 20 juni 2022

Tijdens de week van de
valpreventie van 25 april tot 29
april, werd een "fietsmarathon"
georganiseerd.
Hieronder vind je de resultaten:

1ste: Koraal/saffier: 83.3 km
2de: Turkoois: 78.8 km
3de: lava: 78.7 km
4de: Topaas: 70.3 km
5de: smaragd: 68 km
6de: Robijn: 64.4 km
7de: Amethist: 51.1 km

Proficiat aan alle deelnemers!

Fietsmarathon 2022Fête du muguet ten hove Glorie

Terwijl de zon hoog aan de
hemel schittert, worden de
bewoners van De Regenboog
op maandag 9 mei vergast op
een bezoekje aan de tuin van
de familie Glorie, in de volks-
mond beter bekend als ‘den
hof van de notaris’. Patrick en
Monique heten de bezoekers
welkom met een hapje en een
drankje onder de kruin van de
gigantische hoge rode beuk.
Deze statige beuk maakt als
een monumentale kathedraal
de schakel tussen hemel en
aarde. ‘Mijn overgrootvader
heeft deze boom geplant bij de
aanleg van de tuin in 1863”;
vertelt Patrick. In zijn 159ste
jaargang lijkt deze boom nog
wel te beschikken over een
eeuwige jeugd. Hoogbejaard
kunnen we niet zeggen, als we
weten dat de gemiddelde leef-
tijd van een beuk ongeveer
300 jaar is. Laten we het hou-
den op een senior, zoals de
gastheer, in de fleur van zijn
leven.

Hoeveel kinderen, hoeveel
mensen zouden in de luwte
van zijn kruin soelaas en be-
schutting gevonden hebben,
bij het bijwonen van allerhande
feestjes of tuinconcerten.
Hoeveel kauwen houden er
dagelijks hun conferentie om
de dag kwetterend en kibbe-
lend af te sluiten, alvorens ze
plots allen opvliegen naar hun
slaapplaats. Hoeveel hectoliters
zuurstof produceert deze gi-
gant dagelijks voor zijn bewo-
ners, die bij elke ademhaling
hun longen volpompen en hun
leven laven aan deze groene
zuurstoftank.

Vanonder de beuk vertrekt een
pad langs een welriekende
rozenboog via de druivenkas
naar de met buxus omzoomde
Franse tuin met prieeltje en
bankje, om te genieten van de
avondzon. Als antwoord op
deze strakke geometrie slin-
gert een pad langs een natuur-
lijke bloemenborder, die afge-
tuind wordt met een bomenrij
ratelende populieren. Om het
landelijk karakter nog te ver-
sterken verschijnt een idyl-
lische moestuin met water-
partij, gevolgd door een heuvel
die afdaalt naar een visrijke
vijver. In dit dal bloeit nu volop
het lelietje van dalen, ook
meiklokje geheten. Officieel
heet het bloempje Convallaria
majalis, van het Latijnse
convallis, wat ‘vallei’ of ‘diep

dal’ betekent en van het
Griekse leiron, wat staat voor
lelie. Majalis is dan weer ‘van
de maand mei’. Dus: een lelie
die in een vallei bloeit in de
maand mei. Ze staan hier in
harmonie met hun natuurlijke
habitat. In hun puberaal sta-
dium maken ze overvloedig
veel frisgroene blaadjes, waar-
uit ,elke dag een beetje hoger
een steeltje groeit, waaraan
klokjes tevoorschijn komen, die
als betraande oogjes wiege-
lend en prevelend in de wind,
zich klaar maken om geplukt
te worden.

Elke dag verschijnen er meer
en meer feestelijk maagdelijke
bloempjes met een wit hartje,
waarin je helemaal kan ver-
dwijnen. De bloempjes ver-
leiden met een lieflijk bedwel-
mende geur, die perfect past
in een beautycase. Het gelaat
inwrijven met bloempjes, ge-
plukt voor zonsopgang, zou
wonderen doen. Ook het
gedistilleerd water van mei-
bloempjes verzacht de ogen en
het lelietje-van-dalen geniet
een groot aanzien als hart- en
hersenversterkend middel.

Dit is dan ook de reden van
het bezoek van de bewoners.
Met zorg worden de meiklokjes
geplukt en in pittoreske
tuiltjes aan de bezoekers
geschonken, waarbij men
elkaar veel geluk toewenst.

Wat begonnen was als een wan-
deling, eindigt nu in een feest. Het
was een werkelijk ‘fête du muguet’
in de tuin van onze gastvrije buren.

Johan Bral
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Afdeling/kamer/assistentiewoning ...............................................

Geef ten laatste op 20 juni 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: Ceulemans Mieke, afdeling smaragd, kamer 1236

SAMEN THUIS - WZC DE REGENBOOG

Lees onze huiskrant nu ook digitaal:
www.zorg-saam.be/de-regenboog
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Het industriegebied Linkeroever staat volop
in de actualiteit: we kennen allemaal de
PFOS-vervuiling, veroorzaakt door het be-
drijf 3M. Recent was er de hetze rond de
economische werkloosheid in Arlanxeo (de
vroegere Polysar).
Edmond Reyns schrijft in zijn boek ‘Rijk
polderland verdwenen onder baggerzand’: “
het verhaal van de industrialisering van de
Linkeroever is er één van ontelbare manipu-
laties, politieke en economische druk, en
vooral van een totaal gebrek aan respect
voor het verleden.”

Uit respect voor dit verleden, maken we in
dit verhaal een wandeling door dit verdwe-
nen polderland van Zwijndrecht, op zoek
naar de vele cafés van weleer...

Het deel van het industriegebied op het
grondgebied van Zwijndrecht (dit is de
strook tussen de snelweg E34 in het zuiden
en de Schelde in het noorden), noemde men
vroeger de “Melselepolder.”
Tot 1923 behoorde de Melselepolder (zoals
de naam getuigt) bij Melsele. Bij de grens-
wijziging tussen de provincies Antwerpen en
Oost-Vlaanderen, kwam een flink stuk van
deze poldergrond (de gronden ten noorden
van een beek genaamd “Het Rot” of “De
Rotbeek”), bij Zwijndrecht. Het andere stuk,
ten westen van de Defensieve Dijk, bleef bij
Melsele en de provincie Oost-Vlaanderen.

Hoewel de straten en wegen in de Melsele-
polder elk hun eigen naam hadden
(Vaerendonckstraat, Sluisstraat, Rietstraat,
Dijkstraat, ...), had de gemeentelijke
administratie (tot 1923 was dat die van
Melsele) beslist als adres: “Melselepolder” te
gebruiken. Bij de grenswijziging in 1923
werden de huisnummers Melselepolder 20
tot en met 33 overgeheveld naar Zwijn-
drecht.

Tot de fatale nacht van 31 januari op 1

februari 1953 waren er in de Melselepolder
een 20-tal drankgelegenheden. Die nacht
braken de Scheldedijken als gevolg van een
combinatie van een zware storm uit noord-
westelijke richting en springtij. Vele huizen
in de polder werden weggespoeld en heel
wat vee en huisdieren verdronken.
In België kwamen 28 mensen om het leven.

De ramp van 1953 was in feite de recht-
streekse aanleiding tot het versterken van
de Scheldedijken en het verhogen van de
poldergronden met slib. Op die onvrucht-
bare (en vervuilde) slibgrond ontstond het
industriegebied Linkeroever.

Laten we nu even terug gaan in de tijd en
een kroegentocht maken door de Melsele-
polder. We beginnen aan de Smoutpot. Vlak
tegen de vroegere Expresweg (nu E34) is nu
nog een hoeve met adres: Smoutpot 70.
Daar was vroeger de drankgelegenheid “’t
Groen Huis” van de familie Smet
(Melselepolder 20/1). Leopold Smet had in
zijn tuin een speelhoekje gemaakt voor de
kinderen. Iedereen noemde hem “de
Krommen Dest”. “Krom”, omdat hij erg krom
liep, en “Dest” omdat alle afstammelingen
van zijn vader Modest Smet “Dest” werden
genoemd... Het huis werd zwaar beschadigd
tijdens de overstroming van 1953. Leopold
Smet verloor 34 koeien, 1 stier, 2 veulens, 17
varkens, 43 kippen, 1 haan, 20 konijnen en
2 honden. Hijzelf, zijn vrouw en hun zoon
Edward werden gered.

Aan de andere kant van “de Zandbaan”
(zoals de Expresweg vroeger werd
genoemd), lopen we langs de
"Vaerendonckstraat" Na de overstroming
van 1953 ontstond hier een put, waaraan
enkele jaren later een houten barak werd
gebouwd door de hengelclub De Gouden
Karper. Op de topografische kaart van 1969
staat op die plaats aangeduid:”Hbg In de
Gouden Karper”. Begin jaren zeventig werd

de put gevuld en bouwde de firma Total er
grote ketels.

We stappen verder door de "Vaerendonck-
straat" tot het kruispunt met de “Sluis-
straat”. We passeren links de hoeve van
Leopold D'Hooghe en rechts die van Frans
Pauwels. Een beetje verder links, op de
grens tussen Zwijndrecht en Melsele, zien
we “de Vesten”. Dit is het restant van de
oude verdedigingslinie uit 1870, waarvan
ook de schans “Halve Maan” en de
“Defensieve Dijk” deel van uit maakten. “De
Vesten” waren oorspronkelijk een “redan”,
een verdedigingspunt met een brede gracht
er rond. Tijdens de overstroming van 1953
had het Scheldewater zich via de bres in de
Scheldedijk een weg gezocht langs de dijk
tot aan “de Halve Maan”. Naast “de Vesten”
ontstond een draaikolk die alles in de buurt
vernielde. Toen het water later was
weggetrokken, bleef er een diepe put over
(volgens sommigen meer dan 30 meter
diep). Zo ontstond “de Put van Fien”. Maar
wie was Fien?
Dat is voor de volgende aflevering...

Bernard Verhelst

Op kroegentocht in de polder

Pret en Verzet
De koude van de winter zorgde ervoor dat alle spreekwoorden door de vrieskou in twee
scheurden. De lente wil ze terug aan elkaar doen bloeien. Helpen jullie mee?
Verbind het juiste einde bij elk begin.

1. Als de dagen lengen …
2. Die in ’t voorjaar niet zaait …
3. Is in de bijenkorf het gaatje te klein …
4. In februari al lente …
5. Kraaien vlak bij schuur en huis
6. Knapt januari niet van de kou …
7. Een nieuwe lente …
8. In mei ...
9. Wie een sneeuwbal gooit …
10. Heeft januari kouden en droge dagen …
11. Eén bonte kraai …
12. Regent het in mei ...

A. Kan hem terug verwachten
B. In ’t najaar niet maait
C. Maakt nog geen winter
D. Dan is de winter weer voorbij
E. Dan zal het een koude winter zijn
F. Leggen alle vogels een ei
G. Dat geeft broden zonder krenten
H. De winter voelt zich thuis
I. Gaan de winternachten strengen
J. Dan zal in februari de sneeuw u plagen
K. Dan zit men ’s zomers in de rouw
L. Een nieuw geluid

Jaren '60: vissen in de put van de
Gouden Karper.
Op de achtergrond staat de barak.

Fiets naar het werk
Eind april nam De Regenboog deel aan
"Ik fiets naar het werk", een initiatief dat
de medewerkers stimuleert om met de
fiets naar het werk te komen.

De winnaars zijn:
1) Marianne Oste - 30 km
2) Jolien De Houwer - 24 km
3) Nathalie Fonck - 22 km


