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Onder het motto "Reis rond de wereld" nam het zomerprogramma van De
Regenboog op 6 juli een warme start. De exotische zomerbar werd feestelijk
geopend en daarna volgde een dansnamiddag met DJ's Ludwina en Guido,
waarop natuurlijk de polonaise niet mocht ontbreken.

Op 14 juli ging de afdeling Turkoois frietjes eten in
frituur 't Pleintje. Ze waren nog beter met een 'toefke'
mayonaise...
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De traditionele zomerquiz ging door op 12 juli. Quizmaster Leo moest helaas
verstek laten gaan, maar hij werd met brio vervangen door Anita.
De winnaar was (alweer) de afdeling Saffier, maar het verschil met de tweede was
deze keer heel nipt.
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De maand juni was de maand van de barbecues. Op 23 juni was de
afdeling Smaragd aan de beurt.

Op 29 juni kregen de bewoners van Koraal, Saffier en Topaas bezoek
van de knuffeldieren van stal Deyaert

Wat smaakt er beter op een snikhete dag (38°) dan een verfrissend
ijsje? Op 20 juli kwam de ijskar langs in De Regenboog.

Op 20 juli was het tropisch feest met Trio Fazant. Zij speelden de
pannen van het dak en de sfeer zat er goed in!

OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

Jubileumtentoonstelling 10+1 jaar Anglaisevrienden

Er loopt momenteel een tentoonstelling in
de gangen en de kapel van De Regenboog
met prachtige parels in kalligrafie uit de pen
en de geest van de Anglaisevrienden.
Stuk voor stuk kunstwerken, die de
toeschouwer even optilt uit het dagelijks
leven.
Taferelen die een mens doen wegdromen in
de tijd en ruimte. Eenvoudige elementen uit
de natuurlijke omgeving zoals kruiden, een
erwt, asperges, een reiger, een luipaard met
lammetjes worden zodanig kalligrafisch in
beeld gebracht, dat ze de werkelijkheid
overstijgen.
Maar ook een sprookje, een gedicht van
Hans Andreas, een tekst in runenschrift,
krijgen iets tijdloos en onvergankelijk.
Kalligrafie brengt het wonder van de natuur
in volle contemplatie tot leven.
De Anglaisevrienden

Inspirator, voorzitter en gangmaker van
deze vereniging van kalligrafen, die zich elf
jaar geleden de Anglaisevrienden hebben
gedoopt, is Monique Moenssens.

wegens omstandigheden hebben we dit
vorig jaar niet kunnen vieren. We doen het
dit jaar. Deze tentoonstelling is een
overzichtstentoonstelling."

“Het is fascinerend en beklijvend om met
een spits pennetje vloeiende letters, die
gevormd worden door meer of minder druk
op je pen te zetten, tevoorschijn te toveren.”

"Er zijn ook nieuwe werken bij. Onze
grootste tentoonstelling liep in de abdij van
Zevenkerken in Brugge, waarvan vier
banieren nu in de kapel van De Regenboog
hangen. Twee keer per jaar publiceren we
ons tijdschrift’ Kallinfo’."

“Zo ontstaat de liefde voor de schone letter,
met evenveel bezieling, geduld en
vloeipapier als de monniken van weleer;”
zegt ze vol ontzag voor de pioniers van deze
kunstvorm. De monniken schreven in
kalligrafie - van het Griekse ‘kalos’ (schoon)
en ‘grafein’ (schrijven) - hele boeken over,
voor het nageslacht. Deze discipline gaat
uiteindelijk terug naar de oorsprong van het
schrift, dat zich situeert ver voor onze
tijdrekening., waar geleidelijk beelden,
tekens en spijkerschriften zijn ontstaan. Zo
werden de eerste tekens gekerfd in
kleitabletten of in een stuk hout.
Beuk werd onder andere gebuikt om iets te
boekstaven. Boek komt van beuk. De
Romeinen kapten letters in steen met ‘
rustica’ of romeinse kapitalen op belangrijke
monumenten zoals op de zuil van Trajanus
in Rome. Maar ook in onze kontreien
ontstonden schrifturen zoals Karolinger ( in
de tijd van keizer Karel), Rustica of Gotic. In
de 19de eeuw ontstond ‘Copperplate’ in
England, wat in Frankrijk ‘ Anglaise’
genoemd werd. De Anglaisevrienden
ontlenen hier hun naam.
“We bestaan dit jaar tien plus één jaar,

"Ikzelf organiseer stages, die doorgaan in
een abdij in Vlaanderen en geef wekelijks
schrijflessen in Zwijndrecht.”

De tentoonstelling is te bezichtigen van 3
juli tot 27 augustus, alle dagen van 10.00
uur tot 18.00 uur
Info: anglaisevrienden@gmail.com
Johan Bral

Welkom, Tina

Dankjewel, Gracy

Hallo alle lezers van Samen Thuis,

Een welverdiend pensioen!
Mag ik me even
voorstellen?
Ik ben Tina Van Gasse en
ik neem de fakkel over
van An De Vlam op de
dienst
Personeelsadministratie.
Al bijna 20 jaar woon ik
in Zwijndrecht, waar ik
samenleef met Gilles en
een puppy van 1,5 jaar,
Capo. Maar ik ben
geboren en getogen te
Sint-Niklaas.
Na 15 jaar scheepvaart
en 4 jaar advocatuur te
Antwerpen, was ik op
zoek naar een nieuwe
uitdaging.

Toen De Regenboog op
mijn pad kwam , heb ik
deze kans met beide
handen gegrepen om dichter bij huis te kunnen werken. Het contact
met de bewoners en met de medewerkers is een groot deel van mijn
job en dat vind ik wel leuk.
Ik hoop nog vele jaren in De Regenboog te werken en ook nog heel
lang mee te werken aan het maandelijkse krantje.

De Redactieraad van Samen Thuis wenst Tina van harte welkom!

In november 1987
begon je verhaal in
De Regenboog, als
verpleegkundige op
de 'afdeling
echtparen'.
Toen kon je niet
vermoeden welke
uitdagingen jij op je
pad allemaal zou
tegenkomen. Bijna
35 jaar later sluit je
dit hoofdstuk af en
mag je terecht fier
zijn op het parcours
dat je hebt afgelegd
en de projecten die
je mee vorm hebt
gegeven.
Een overzicht:
hoofdverpleegkundige 3C (in het oude
gebouw), opstart van
Medipro (medicatiebeheer) en het dagverzorgingscentrum,
hoofdverpleegkundige in Turkoois, Smaragd en Lava,
verantwoordelijke van de vrijwilligers, verantwoordelijke voor de
nacht – mobiele equipe – pool schoonmaak.
Kortom je was niet verlegen om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. We wensen je nog heel veel nieuwe uitdagingen toe met je
gezin, in je kookkunsten en tijdens je reizen.
Geniet van je pensioen, je hebt het verdiend!

SAMEN THUIS - WZC DE REGENBOOG

Kroegentocht in de polder
Het laatste huis op de Scheldedijk is het huis van
de sluiswachter (Melselepolder 22). Op de
Ferrarriskaart van 1778 is er al sprake van een
“écluse tournante” en is er een gebouw zichtbaar
nabij de sluis. Charel Vermoesen was sluis- en
vuurtorenwachter tussen 1880 en 1929. Toen
verhuisde hij naar Ekeren. Constant (Stan)
Vermoesen, een zoon van Charel, nam de taken
van zijn vader over. Hij bouwde een nieuwe
woning met schuur nabij de ouderlijke hoeve. Het
nieuwe huis kreeg huisnummer 22/1 en er werd
een café geopend: “In De Sluis”. Tijdens de storm
van 1953 kregen beide huizen het zwaar te
verduren. Zowel Stan als zijn broer Alfons
Vermoesen, die in het ouderlijke huis woonde,
verloren alle dieren op hun erf. De huizen werden
onherstelbaar beschadigd. De gezinnen Vermoesen
vonden tijdelijk onderdak in de Neerstraat bij hun
neef Aloisius (Wies) Vermoesen.

Activiteiten in juli

- activiteiten in het OC, behalve anders vermeld

. 1 augustus : ziekenzalving bewoners Topaas en Robijn om 14u in de kapel
. 3 augustus : mosselen De Mantel
. 4 augustus : ziekenzalving bewoners Amethist en Lava om 14u in de kapel
. 4 augustus : paella-avond via inschrijving
. 8 augustus : ziekenzalving Turkoois, Smaragd en de zusters om 14u in de kapel
. 9 augustus : markt bewoners Saffier via inschrijving
10 augustus : mosselen Amethist, Smaragd en Lava op de afdeling
11 augustus : desserten-buffet voor Moederdag
17 augustus : bingo
18 augustus : ziekenzalving bewoners Koraal en Saffier om 14u in de kapel
19 augustus : optreden Juice Box

Vanop de dijk hebben we een weids uitzicht over
de Melselepolder, met links Pijp Toebak, de
Blokkersdijk en in de verte de twee torentjes van
Zwijndrecht. Recht voor ons zien we het gehucht
De Smoutpot en in de verte de spitse toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele. Rechts ontvouwt zich fort Sint-Marie, met iets verderop de
kerktoren van Kallo. De polder is een lappendeken
van weiden en akkers, die worden doorkruist door
enkele wegen. Aan één van die wegen ligt café
¨"Polderzicht” van Frans De Bock en Maria Brys
(Melselepolder 21). Vóór Wereldoorlog II werden in
het café tijdens de kermisweek in juni, caféspelen
georganiseerd en werd er gekaart met als hoofdprijs een half varken.

23 augustus : markt bewoners Turkoois en Smaragd

Iets verder zien we café “De Groene Jager” van
Domien De Strooper en Leonie Wenselaers
(Melselepolder 28). Op die plaats stond de hoeve
van boer Wenselaers. Het gebouw werd op 12
maart 1906 grotendeels verwoest door de overstroming. Moeder Trees Van Bogaert verdronk
toen ze een kalf wilde redden, het lijk van haar
zoon Petrus Joannes werd op 8 april 1906
gevonden aan de “verdedigingsdijk” van
Melselepolder. De nieuwe woning met gelagzaal
“De groene Jager” werd later verkocht aan Willem
Aerts. In de jaren dertig en veertig waren Frans
Van de Sompel en Lena Rotthiers de uitbaters.

Onderlijn in de volgende zinnen telkens het verborgen woord, het onderwerp is
"groenten en fruit".

Intussen zijn we voldoende uitgerust om onze
wandeling verder te zetten. Op het einde van de
Scheldedijk, stappen we rechtsaf naar de
Blokkersdijk. Bijna aan de "Zandbaan" (de huidige
E34) staan een paar huisjes, waaronder het
Spechthoeveke...
Bernard Verhelst

23 augustus : bewonerskoor in de kapel
24 augustus : mosselen Robijn, Saffier, Bethanië en Koraal
25 augustus : mosselen Topaas en Turkoois
30 augustus : dansnamiddag met DJ Sven
31 augustus : zitdansen voor iedereen om 10u30
31 augustus : afsluiter zomerprogramma met smoutebollen

Een voorbeeld: "Je moet je kost op eerlijke manier verdienen" = peer
Veel succes !

Hij haalt zijn slag thuis.
Sofietje wil nooit haar kamer opruimen.
Vind jij Paul en Bie toffe jongens?
Onze aardige buren hebben drie kinderen: Steven, Kelly en Bart.
Er komen om de haverklap pelgrims langs.
Ik vertrek overmorgen op reis naar Spanje.
De man gooit de bedelaar wat geld toe.
Moeder weet al zeker wat ze voor de verjaardag van Riki wil kopen.
Als Lars niet beter zijn best doet, zal hij nooit slagen.
Ze zal zeker straks nog op bezoek komen.

Blokkersdijk

NAAM ....................................................................................................
Afdeling/kamer/assistentiewoning ...............................................
Geef ten laatste op 20 augustus 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: Mariette Jaspers van afdeling Smaragd, kamer 1201

Lees onze huiskrant nu ook digitaal:
www.zorg-saam.be/de-regenboog
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