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Pret en Verzet

Genietend van de heerlijke herfstzon, brachten enkele bewoners van De Regenboog een
bezoek aan de jaarmarkt. Op ons gemak wandelden we langs de vele dieren en standjes
om zeker niks te missen.
Voor heel wat bewoners betekende de frisse buitenlucht, vermengd met de geuren van
verse koeienvlaaien en paardenzweet, een welgekomen herinnering aan lang vervlogen
jeugdjaren op de boerenbuiten.
Bedankt aan de medewerkers en de vele vrijwilligers om ons te willen vergezellen op deze
gezellige uitstap!

't Is weer voorbij die
mooie zomer …

De zomer was druk.
Gelukkig konden we
rekenen op heel wat
studenten, die ons zijn
komen helpen tijdens
deze drukke periode.
Begin oktober werden ze
allen uitgenodigd voor
een drankje en een hapje
en kregen ze een
filmticket om hen te
bedanken voor hun inzet.

Intussen is onze staf ook
nog wat meer aangevuld.
Op de afdelingen Robijn
en Koraal hebben we
terug een hoofdverpleeg-
kundige. Lizzy en Nicole
zijn ons huis aan het
verkennen. Ook Sonja
Kareman startte in au-
gustus als stafmedewer-
ker zorg en kwaliteit.

Lees verder op pagina 2
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Woordje van de directie

De eredienst, de liturgie, gaat mij
nauw aan het hart. Daar heb ik mij
sterk voor gemaakt hier op de Regen-
boog. Ik vond dat belangrijk omdat
De Regenboog gezegend is met een
mooie kapel, een liturgische ruimte,
een gewijde plaats bestemd voor de
eredienst. Daar vond tot het uitbreken
van de coronacrisis, medio maart
2020, dagelijks een H. Mis, een eu-
charistieviering plaats. Ik heb ge-
probeerd om iets van die rijke katho-
lieke traditie te handhaven, voort te
zetten en anderszins inhoud en ge-
stalte te geven ten dienste van de
mensen die hier wonen in dit woon-
zorgcentrum met een christelijke
bedding.

Verbreding
Geloven doe je niet alleen. Geloven
doe je samen. Als kinderen van God,
onze Vader, zijn wij met elkaar ver-
bonden, als broeders en zusters in
Christus. `Versterk uw broeders, ver-
sterk uw zusters`, zoals het in het lied
gezongen wordt. Daartoe is goed om
regelmatig samen te komen, om ge-
loof te beleven en God te eren. En
dat doe je door samen te luisteren
naar de Bijbel, te loven en te danken
en samen te bidden voor persoonlijke
noden en die van Kerk en wereld.
Om zo te ervaren, ook als je ouder
wordt en je wereld kleiner, dat je deel
uitmaakt van een groter geheel. Daar
heb ik de kans toe willen bieden.

Huisliturgie
Reeds vanaf het begin zijn christenen
gewoon om samen te komen, “in
een of ander huis” (Handelingen 2,
46). Daarom was het goed dat wij,
toen we vanwege corona niet konden
samenkomen in de kapel, de ge-
woonte hebben opgepakt om regel-
matig huiskamervieringen te houden
op de afdelingen. Niet ter vervan-
ging, maar ter aanvulling. Het heeft
veel mooie herinneringen opgele-
verd, dat improviserend samen zijn in
kleine kring. Ik denk aan de vogels
die zweefden op de tippen van onze
vingers en het verhaal dat ik vertelde
over de stille nachtegaal. En ik denk
aan het Onze Vader dat we leerden
bidden met gebaren. En dat ik u

telkens weer kon verrassen met een
`"uitsmijter", een extraatje, out of the
box, tot besluit.

Ruimte
Samen komen om te vieren. Waar
kan dat beter dan in de mooie kapel
die ons woonzorgcentrum rijk is. Die
kapel onderscheidt de Regenboog
van andere woonzorgcentra, waar
meestal geen kapel meer is. Het is
een plaats van samenkomst, maar
niet zomaar een. Het is een huis van
God, een plaats waar stilte heerst, die
elders in huis vaak moeilijk te vinden
is. Het is een heilige ruimte waar je
altijd terecht kan om te bidden, om
te bezinnen, om te lezen en om litur-
gie te vieren als de gelegenheid
daartoe wordt geboden. Daar gaat
het om zorg voor de ziel.

Zielzorg
Liturgie is in mijn visie een vorm van
pastoraat. Je brengt mensen samen,
heet mensen welkom en brengt
mensen in verbinding met elkaar Zo
bouw je van lieverlede een geloofs-
gemeenschap op. Daar kan wat er in
en onder mensen leeft ter sprake
worden gebracht en meer dan dat, je
kan het voor God brengen.
Liturgie dient tot eer van God en
tevens tot welzijn van mensen. De
mensen die eraan deelnemen zijn
ermee gebaat. Ik ben er vast van
overtuigd dat het voor bewoners van
waarde is om regelmatig van de af-
deling af te komen, samen te komen
met anderen, in een andere sfeer te
vertoeven. Het samen vieren, in
religieuze zin, is het opdoen van een
gemeenschappelijke ervaring van
God, met en in ons, en dat schept
een band tussen mensen.
Ik heb onze bewoners goed leren
kennen, juist ook in de vieringen, al
was het maar door de manier waarop
u reageerde op wat er gebeurde. En
mensen hebben ook mij leren
kennen, omdat ik oprecht
geprobeerd heb iets van mijzelf te
geven in de vieringen die telkens
anders waren en waarin ik geleerd
heb vanuit het hart te bidden en te
spreken.

Waarden
Liturgie vertegenwoordigt de waar-
den waar ik voor sta en ga, namelijk
goedheid, waarheid en schoonheid.
Goedheid, want als ik zie dat mensen
moeite doen om anderen naar de
kapel te brengen en weer terug, dan
zie ik daarin zoveel goedheid. We zijn
veel dank verschuldigd aan de pas-
torale vrijwilligers, aan de zusters en
aan de medewerkers hier in huis die
af en toe bijsprongen.
Ook in hoe mensen met elkaar om-
gaan tijdens de viering heb ik veel
goedheid gezien. Ik denk aan de
manier waarop men elkaar de vrede
wenste.
Waarheid vind je in wat verkondigd
wordt, het Woord van God. Het is van
blijvende waarde om ons regelmatig
te plaatsen onder het Woord, om te
luisteren naar de Schrift, om de
aloude woorden en verhalen uit de
Bijbel te ontdekken die zin geven en
richting wijzen.
En schoonheid, niet alleen in de
woorden, maar ook in de muziek die
altijd weer klonk en in de symbolen
van Paaskaars tot tabernakel, van
kaarsjes die ontstoken werden tot de
H. Communie die we regelmatig
mochten ontvangen.

Tot slot
Ik ben blij met al de bewoners die
trouw deelnamen, die geen kans
voorbij lieten gaan tot verdieping en
verrijking. Dat mensen die graag
wilden deelnemen, of voor wie het
goed was geweest, niet ter kerke
konden gaan, afhankelijk als ze zijn
van anderen, dat heb ik steeds erg
gevonden.
Dankbaar ben ik voor al de mensen
die ik gedurende deze drie jaar heb
mogen ontmoeten en waarvan er
heel veel in de tussentijd al overleden
zijn. Ontmoeten, een woord, een
blik, een gebaar. Je hoeft niet veel te
praten om elkaar graag te zien.
Nu er, per 31 oktober, een einde
komt aan mijn vervangingsover-
eenkomst, verlaat ik De Regenboog
met spijt in het hart.

Bert Thönissen,
pastoraal werker

Het gaat om God

Toch zijn er nog heel wat uitdagin-
gen: naast de covidcrisis, de
personeelsschaarste, de oorlog in
Oekraïne, … krijgen we er nu een
prijzencrisis bovenop. Jammer
genoeg met een indexatie van de
dagprijzen tot gevolg. We leven in
turbulente tijden.
De herfst is intussen weer aangebro-
ken. Een mooi seizoen met mooie
kleuren.

En ook met nieuwe projecten. We zijn
van plan om De Regenboog nog wat
meer leven in te blazen. Vanaf
november starten we met familie-
feestjes, verjaardagsfeestjes,
uitvaarttafels, … de kinderen van de
school die terug warm komen eten, …

Hiervoor zijn we op zoek naar nog
een aantal vrijwilligers die onontbeer-
lijk zijn om, samen met de medewer-
kers, die feestjes en activiteiten vorm

te geven. Ken je mensen in uw om-
geving of ben jezelf zo een enthou-
siasteling laat het ons weten!

Ik wens jullie nog heel veel leesple-
zier met deze ‘Samen Thuis’

Lieve groet

Lieve Van der Paelt
Algemeen Directeur

Woordje van de directie

Vervolg van pagina 1
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Het schilderij

Op kamer 3202, waar Maria De Jonck
woont, hangt een schilderij van een
huis - eigenlijk zijn het twee huizen
onder één dak - in rode baksteen en
met een zwart leien dak. Het schil-
derij is heel realistisch: elke baksteen
en elke voeg is minutieus gedetail-
leerd. Het is alsof de schilder wou
benadrukken hoe belangrijk die ste-
nen en het cement wel waren voor
de bewoners...

Aan het schilderij is een verhaal ver-
bonden. We laten Maria dit graag zelf
vertellen, want het is haar levens-
verhaal. Wanneer ik op de afdeling
Saffier kom, merk ik dat haar kamer
leeg is. Ze heeft bezoek en en is even
naar buiten om van het goede weer
te genieten. Even later komt ze sa-
men met haar kleindochter de Re-
genboog binnen. Inge kan niet blij-
ven, maar vertelt wel dat ze nog in
het linker huis heeft gewoond, sa-
men met haar vader Roland en haar
mama. Achter het rechter huis van
de pit, stond een volière met tien-
tallen kanaries. Naast het huis stond
de grote schuur met de bouwmate-
rialen.

Het verhaal van die bouwmaterialen
begint bij vader Prosper De Jonck,
een uit de kluiten gewassen polder-
jongen uit Doel, getrouwd met
Gabrielle Vlyminck. Hij was een telg
uit het kroostrijk gezin van Ward De
Jonck, aardewerker en ook manden-
maker, en Coralia Van Geem (pitte
Cor). Ward had de bijnaam “den Bies”
en Prosper erfde die bijnaam van
zijn vader. Het gezin De Jonck-Van
Geem had elf kinderen; het was niet
simpel die te voeden . Wanneer pitte
Cor (met de hand) de boterhammen
sneed en belegde, was er nadien on-
der de kinderen een gevecht voor de
dikste sneden.

Prosper was een ondernemer. Zijn
ambitie reikte verder dan de man-

denmakersstiel. Op een dag trok hij
zijn stoute schoenen aan en fietste
hij van Doel naar Melsele om Mon De
Rycke te overtuigen een depot te
openen in Doel. Mon ging akkoord
en bouwmaterialen De Jonck kon
starten.
Intussen was dochter Maria geboren.
Zij groeide op in de oude hoeve
Schadron in het dijkgehucht Saftin-
gen, tussen de bakstenen en zakken
cement. Haar vader was streng, maar
ze kwam als enig kind niets te kort.
Toen werd ze verliefd op een jongen
uit Doel: Albert Sonck. Hij was twee
jaar ouder en was een echte char-
meur. Hoewel haar vader die relatie
niet zag zitten, was Maria dolgelukkig
met haar Albert.
In 1943 werd Albert opgepakt door
de Duitsers. Hij werd weggevoerd
naar Duitsland om daar te werken in
de oorlogsindustrie. De onzekerheid
over de toekomst en de raad van
vader Prosper, om Albert te vergeten,
dreef haar in de armen van Jos Gillis,
een jongen die meehielp in de zaak.
Maar... in 1945 kwam Albert terug
naar Doel en het was liefde op het
tweede zicht. Ze trouwden kort
daarna. Maria koppelde Jos Gillis aan
een vriendin, Yvonne Van Wolvelaer,
een kokkin uit Kieldrecht.

Albert kwam mee in de zaak. Het was
hard werken. De zakken cement
wogen 50 kg en werden met grote
vrachtwagens naar Doel gebracht.
Wanneer zo’n tientonner het erf op
draaide, deed Maria haar lange
blauwe broek aan en ging ze mee
helpen lossen. De eerste zakken
waren de gemakkelijkste maar daar-
na was het zwoegen om de zakken
naar voor te schuiven. Maria klaagde
niet, ze was content want de zaken
gingen goed en iedereen was ge-
zond.

Albert en Maria kregen 2 flinke zo-
nen: Roland en Romain. Roland woog
bij zijn geboorte 5 kg. De mensen
begrepen niet hoe zo’n klein vrouw-
tje dat voor mekaar had gekregen.

In die periode - begin jaren vijftig -
besloten Prosper en Albert een nieuw
huis te bouwen aan de Engelse-
steenweg; een tweewoonst. Het huis
werd met eigen hand gebouwd,
steen voor steen. Toen het huis klaar
was, namen de twee gezinnen hun
intrek. Het was een gelukkige tijd; dit
getuigen de vele foto’s in het familie-
album. De bouwmaterialen verkoch-
ten heel goed, de klanten kwamen
van overal: uit Kieldrecht, Kallo, zelfs
van over de grens.

In 1968, nog voor alle plannen vast-
lagen, kwam er in Doel een bouwver-
bod: het begin van het einde voor
het kleine polderdorp en voor bouw-
materialen Sonck - De Jonck.. Het

bouwverbod leidde tot twijfel en
onzekerheid over de toekomst. Die
onzekerheid hield nieuwkomers weg,
de inwoners kozen eieren voor hun
geld en kozen voor de onteigenings-
vergoeding.

Ook Albert en Maria werden vergoed
voor hun eigendom aan de Engelse
Steenweg. Ze kochten drie kleine
huizen aan de Oude Gentweg in
Burcht. Die huisjes werden afgebro-
ken en in de plaats lieten ze een
gerieflijke tweewoonst bouwen.

Albert was graag gezien in Burcht. Hij
was lid van de Koninklijke Fanfare
“De Eendracht”. Na een ziekte over-
leed hij op 5 augustus 2005 in AZ
Maria Middelares in Sint-Niklaas.
Maria bleef in haar huisje in Burcht
wonen tot een zware val, waarbij ze
haar heup brak, een einde maakte
aan het zelfstandig wonen. Ze kon
niet meer goed stappen en de dok-
ters adviseerden een opname in een
woon-zorgcentrum. Zo kwam Maria
in De Regenboog terecht.

Intussen woont ze al elf jaar op de
afdeling Saffier. Ze is er gelukkig en
vult haar dagen met kleuren, lezen
en de vele activiteiten. Volgend jaar
wordt ze 98 jaar. Met glinsterende
oogjes vertelt ze het verhaal van haar
uitstap naar Antwerpen, zovele jaren
geleden: “Ik was met mijn nichtje,
Mariette De Maere, op stap in
Antwerpen en daar zat zo’n klein
vrouwke buiten. Ze sprak ons aan en
vroeg wat we verwachtten van het
leven. Tegen mijn nichtje zij ze ‘Gij
gaat maar 60 jaar worden’; en
inderdaad: Mariette is gestorven toen
ze 60 jaar was. Tegen mij zij ze: ‘Maar
gij, meisje, gij gaat 100 jaar worden’.
Ik ben er bijna, hé?”

En... het huis aan de Engelsesteen-
weg 98 in Doel staat er nog altijd.
Het is amper zichtbaar vanaf de
straat: volledig overwoekerd met
bomen en planten. De ramen zijn vol
geklad met graffiti. Wanneer ik Maria
vraag of ze het nog ziet goed komen
met Doel, nu het mag blijven
bestaan, antwoordt ze: “Maar er is
niets, wat moeten de mensen daar
gaan zoeken? Ze hebben eerst
iedereen weggejaagd en alles kapot
gemaakt, en nu willen ze dat de
mensen er terug gaan wonen. Dan
moeten ze eerst alles afbreken en
opnieuw opbouwen...”

Bernard Verhelst

Maria De Jonck en het schilderij
(geschilderd door Eddy Moerenhout)
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Bewegen tijdens de wintermaanden

Dat sporten en bewegen gezond zijn,
zal niemand ontkennen. Maar als
men vraagt waarom het dan wel
gezond is, zijn de redenen vaak heel
uiteenlopend. We zijn er als ‘jonge’
mensen van overtuigd dat door te
sporten onze conditie op peil blijft.
Maar geldt dit ook voor onze oudere
bevolking?

Wanneer spreken we van 'de oudere
bevolking' ? Dit is vanaf de leeftijd
van 65 jaar. Men ziet dat de conditie
achteruit gaat vanaf die leeftijd. Vele
senioren scoren op lichamelijk vlak
niet al te best, waardoor ze een
hogere kans hebben op: hartinfarc-
ten, suikerziekte, overgewicht en
rugklachten. Gelukkig heeft de
wetenschap al heel wat onderzoek
gevoerd over deze kwalen en is
iedereen er van overtuigd dat
bewegen heel wat klachten kan
voorkomen en zelfs genezen.

Waarom moeten we meer bewegen?
We overlopen graag met jullie de
belangrijkste argumenten. Het eerste
argument dat bij iedereen spontaan
opkomt is: conditie en kracht
onderhouden. Dit is de basis voor
alles. Zo verkleint men het risico op
vallen. Senioren getuigen dat ze
door te bewegen meer energie

hebben. Inderdaad, door meer te
bewegen gaat het energiepeil van de
oudere bevolking omhoog. Verder
zijn ook de volgende fysieke voor-
delen aanwezig: men blijft langer
zelfstandig en men kan ervoor
zorgen dat er nog steeds een
belasting is van de botstructuren,
waardoor botontkalking wordt te-
gengewerkt.

Bewegen heeft ook een positieve
invloed op onze mentale gezond-
heidstoestand. Het verkleint het
risico op depressie. En veel bewegen
heeft blijkbaar ook een positieve
invloed op ons immuunsysteem.

Al deze lichamelijke en mentale
voordelen worden gecombineerd
met sociale voordelen. Tijdens de
sessies in de therapieruimte kom je
in contact met medebewoners. Wie
regelmatig een wandelingetje maakt
in de gangen of naar de cafetaria
gaat, komt altijd iemand tegen. Zo
heb je meer sociaal contact en leer
je nieuwe mensen kennen.

Als het zonnetje schijnt, levert een
wandeling in de tuin niet enkel
gezelschap, maar ook vitamine D op.
Met de donkere wintermaanden
voor de deur, is het natuurlijk niet zo

evident om even snel een gezonde
wandeling te maken. Dus wordt
bewegen op het eerste zicht moei-
lijker. Dan rijst de vraag: 'hoe kun-
nen we dan bewegen als het buiten
te nat, te koud of te donker is'?

In De Regenboog zijn er verschil-
lende mogelijkheden. Zo kan je
kiezen om deel te nemen aan
kinesitherapiesessies. Hier zullen de
kinesisten je bestoken met specifieke
oefeningen 'op maat', zodat je
algemene conditie onderhouden
blijft.
Er zijn ook nog groepslessen. Dit
kunnen turnlessen zijn, maar ook
andere activiteiten zoals zitdansen of
ergotherapie.

Maak samen met je familie
regelmatig een wandelingetje in De
Regenboog zelf. In de gangen
hangen om de zoveel tijd nieuwe
kunstwerken, van echte kunstenaars
maar ook van de bewoners zelf.

Breng in de namiddag af en toe een
bezoek aan het Ontmoetings-
centrum: het lekker drankje en de
wandeling heen en terug zullen je
deugd doen!

Het kiné-team

Dansnamiddag
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Martha en Marthe, een portret van twee kranige kunstenaars

Omdat de wereld moe is, omdat
velen worstelen, omdat schoonheid
troost biedt, omdat de oktoberzon
licht jubelend over het terras schijnt,
omdat enkele blaadjes door een
lichte herfstbries naar beneden
dwarrelen, omdat creativiteit en
vriendschap voor altijd met elkaar
verweven blijven, bladeren we in
goed gezelschap even terug in het
leven van Martha De Smedt en
Marthe Van Loo.

Beiden zijn in hun leven altijd gepas-
sioneerd geweest door de schilder-
kunst. Beiden hebben honderden
werken geschilderd. Met enige me-
lancholie kijken ze terug op deze
kleurvolle werken, het lijkt lichtjaren
geleden. In hun fantasie komen deze
werken terug tot leven. Er gaat een
deurtje open in hun geheugen, een
poortje naar hun jeugd, hun leven
van volwassen worden naar ouder
zijn. Soms wordt er fel gelachen, van
glim- tot schaterlach. Dan wordt het
weer stil, windstil, innerlijk stil.

Martha De Smedt

‘Volgens mij ben ik ermee geboren,
wie zal het zeggen?’; schatert ze uit.
'In mijn herinneringen heb ik altijd
getekend en geschilderd. Als kind op
de achterkant van behangpapier. Met
al die rollen zou je een heel huis

kunnen behangen. Mijn vader zag er
wel iets in, maar moeder vond het
maar niets. Mijn inspiratie vond ik bij
mijn oudere zus. Zij volgde op de
Steenhouwersvest in Antwerpen een
opleiding van kleding- en mode-
ontwerp. Zij heeft de lont aange-
stoken.

Soms kon ik er niet van slapen. ’s
Nachts stond ik dan stiekem op om
te schilderen of te tekenen. De drang
was te groot. Het was een passie. Als
ik ergens een foto of beeld, een stil-
leven, een landschap, een portret of
gezicht in een magazine zag, knipte
ik het uit. Dan ging ik aan de slag met
verf, krijt, pastel of aquarel. De kunst
ging in mijn hoofd een eigen leven
leiden. Ook later in mijn gezinsleven.
Ik weet niet hoe ik dat allemaal rond
kreeg. Mijn man, Ernest, had een
eigen zaak en we hadden een gezin
met vijf kinderen, met elk hun eigen
verlangens, dromen, pijnen en
verdrietjes. Ik hield nog jarenlang een
winkel open in geschenkartikelen.
Toch bleef ik de kunst eeuwig trouw.

Met enkele liefhebbende kunstmin-
naars stichtten we een club. Elke
vrijdag kwamen we samen op ‘Den
Aqaurel’. We waren erg kritisch voor
elkaar. Leren kun je niet, het moet
erin zitten, maar bijleren van elkaar
kan wel. Zo ontstonden vele vriend-
schappen. Soms lachten we voor het
plezier. Schaterlachen. Ik zou al deze
momenten willen inlijsten in gouden
kaders en een tentoonstelling van de
vriendschap willen organiseren.

Maar helaas, zoals de memel in hout
kruipt, willen mijn handen niet meer
mee. Soms is het een doolhof in mijn
hoofd. Maar mijn ziel zegt elke dag,
altijd weer opnieuw. Komaan, Martha,
begin terug.'

Marthe Van Loo

Woord na woord, zin na zin, beeld na
beeld, lach na lach, heeft Marthe
aandachtig het gesprek gevolgd. Ook
zij behoorde tot het onafscheidelijke
clubje van Den Aquarel. Het is niet te
vatten hoeveel onvergetelijk moois er
zich daar heeft afgespeeld. Kunst
ook als therapie. Als troost om zoveel
schoons in de wereld. Dat schoons te
vatten en vast te leggen op doek.

Marthe vond haar inspiratie op haar
verre reizen naar het Noorden.
Fjorden, bergen en landschappen
kleurden haar taferelen. Maar ook
groepjes mensen of stillevens.
Schilderen is contact maken. Contact
met de natuur, de mens, met jezelf.

Nu kijkt ze even op van haar kopje
koffie. ‘Wat wil je horen’, vraagt ze. Ik
ben sprakeloos. Haar hele verhaal zit
in haar schilderijen. Als we maar de
tijd nemen om ernaar te kijken. Laten
we een tentoonstelling organiseren.
‘Afgesproken!’, beaamt ze.

Johan Bral
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Verpleegkundigen met een warm hart, voor basiszorg en dat iets méér
(voltijds of deeltijds, evt. freelance)

- Je hebt minstens een getuigschrift of diploma verpleegkunde;
- Je hebt affiniteit met ouderenzorg en hebt daarover een goeie kennis;
- Je kan zelfstandig werken.

Zorgkundigen, die zorg dragen voor onze mensen

- Je behaalde een visum als zorgkundige;
- Je voert zorgkundige taken uit en ondersteunt mee de totaalzorg van de
. individuele bewoner;
- Je hebt een open kijk en bent positief ingesteld;
- Je hebt respect voor het verhaal van de bewoner;
- Je kan je vinden in onze christelijke waarden.
Ervaring is niet noodzakelijk

Wat bieden we jou aan?

- Een boeiende job vol variatie en uitdagingen, ruime ontwikkelingsmogelijkheden, veel autonomie en
. verantwoordelijkheid;
- Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving;
- Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw;
- Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving binnen een sector in
. volle beweging;
- Uurroosters waarbij er zo maximaal mogelijk rekening wordt gehouden met je noden;
- Overname van anciënniteit en een betrekking van onbepaalde duur;
- Premies voor weekend- en avondwerk en voor onregelmatige prestaties;
- Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen: maaltijdcheques, gratis treinabonnement, fietsvergoeding,
. extra beloning bij mijlpalen in uw privéleven.

Meer info?

Je kan contact opnemen met Sofie Callens, Directeur zorg en kwaliteit van WZC De Regenboog:
- telefoon: 03 253 29 01,
- mail: callenss@deregenboog.zkj.be.

Adres: Woonzorgcentrum De Regenboog, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht

Neem ook een kijkje op onze website: https://www.zorg-saam.be/de-regenboog

SAMEN THUIS - WZC DE REGENBOOG

De Regenboog is dringend op zoek naar:

Welkom Sara en Saskia

Hallo iedereen,

Ik ben Saskia Heiremans, 30 jaar oud,
geboren en getogen in Antwerpen.

Ik ben een enthousiaste dame die elke dag
aanvat als een nieuw begin.

Op 1 september begon voor mij een nieuwe
uitdaging in WZC De Regenboog. Samen met
Marleen Van Mullem kan je me terugvinden
op de Dienst Opname en ik ben ook een
nieuw gezicht aan het onthaal. Ik volgde een
opleiding maatschappelijk werker en tijdens

deze opleiding, wist ik al snel dat ik graag zou
werken met ouderen en hun families.

Het geeft mij veel voldoening mee te mogen
werken aan het thuisgevoel voor onze
bewoners en hun familie, nadat ze de
beslissing hebben genomen om bij ons te
verblijven.

Ik ben terecht gekomen in een “warm nest”
waar iedereen zijn of haar best doet om een
goed gevoel te creëren voor onze bewoners
en hun familie.

Dag collega’s en bewoners,

Ik ben Sara D'Haen. Samen met mijn man en
mijn zoontje van twee jaar woon ik in Sint-
Gillis-Waas.

In mei ben ik gestart als verpleegkundige en
coach in WZC De Regenboog.

Hiervoor heb ik 8 jaar op een afdeling
geriatrie in Vitaz in Sint-Niklaas gewerkt. Ik
houd ervan om in mijn nieuwe job zorg te
dragen voor mensen in een thuisomgeving.

Ik kijk ernaar uit ervaringen uit te wisselen
met collega’s en constructief bij te dragen
aan het voortdurende groeiproces bij mijzelf
en bij collega’s, om zo naar een mooie zorg
te streven!
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Al in de oudheid bestonden er
“boulespelen”, vooral in het Midden-
Oosten en in het oude Griekenland.
Via de Romeinen kwamen ze in onze
contreien terecht. In de Middel-
eeuwen werden het echte volks-
spelen, vaak tot ergernis van de
heersende vorsten, die meer heil
zagen in boogschieten en schermen
omdat die sporten nuttig waren
voor de verdediging van het land.
Het ging zelfs zover dat in de 14de
eeuw het “jeu de boules” door de
Franse koning per decreet werd
verboden. Wie toch betrapt werd,
kreeg een boete van 60 sols en ook
de kinderen werden gestraft met
zweepslagen.

Dit strenge optreden kon niet ver-
hinderen dat de volkse balspelen,
waarbij een houten bal naar een
“doel” werd gegooid of gerold,
bleven bestaan. In de 18de en 19de
eeuw ontstonden in West-Europa
heel wat varianten. De houten bal-
len werden afgeplat, gehalveerd of
uitgehold en het “doel” werd vaak
vervangen door kegels. In Frankrijk
ontstonden streekgebonden “jeu de
boules”, in Engeland noemde men
die spelen “bowls” (vandaar de ge-
kende bowling-sport). In Vlaanderen
ontwikkelden zich variaties op het
Noordfranse “bourle”. Die variaties
bestaan vandaag nog onder de
namen: krulbollen, trabollen of
platbollen, gaaibollen, vloerbollen
en pierbollen.

Pierbollen werd in de vorige eeuw in
heel wat cafés in Zwijndrecht be-
oefend. Anno 2022 vindt er elke
week een competitie plaats in café
“Centrum” in de Statiestraat, waar
de pierbolclub “Derby” terecht kon

toen café “Derby” in Burcht werd
gesloten.

Een pierbolspel bestaat uit 10 fijne
kegels en de pierbol met een door-
meter van 25 cm en hoogte van
ongeveer 15 cm. Doel van het spel:
in één beurt probeert men zoveel
mogelijk kegels omver te werpen,
waarbij men steeds voorbij de "zot"
(= tiende kegel) moet spelen.

De kegels worden opgesteld vol-
gens de tekening hiernaast. De “zot”
en de “negenman” zijn herkenbaar
aan hun kleur. De speler neemt de
halve bol vast door zijn arm te
buigen en de bal tussen zijn hand
en elleboog te houden. De bal
wordt vanuit de handpalm gerold
volgens de stippellijn op de teke-
ning. In de eerste bolbeurt moet hij
eerst "achterpieren" (= rond de zot
gaan, zonder deze te raken), alvo-
rens de kegels omvergeworpen
mogen worden.

Na de eerste beurt blijven de om-
gevallen kegels liggen, tenzij ze
allemaal omvergeworpen zijn. In dat
geval worden ze weer recht gezet
voor de tweede beurt. Iedere speler
mag 2 keer na elkaar bollen. Elke
omgevallen kegel levert één punt
op. Wanneer alle kegels in de eerste
beurt omvergeworpen worden,
krijgt men tien punten, plus de
punten die de tweede beurt ople-
vert. Wanneer men in de tweede
beurt enkel de "negenman" (zie
tekening) omverwerpt, krijgt men
negen punten. De speler met de
meeste punten wint de ronde.
Degene die als eerste 5 ronden
wint, is de uiteindelijke winnaar.

Bernard Verhelst

Oude volksspelen: pierbollen

De pierbollers van café St Anna. Heel wat beken-
de gezichten...

Tweede poging...

Er worden heel wat initiatieven
genomen in november! Eén van de
blikvangers is de (her-)opstart van
het seniorenrestaurant.

Vanaf november kan iedereen van
buiten De Regenboog in het
Ontmoetingscentrum (OC) komen
eten aan een democratische prijs.
Op het menu staan de gekende,
lekkere gerechten van chef-kok Marc
en zijn team.

In november beginnen we ook terug
met de verjaardagsetentjes voor de
bewoners. De bewoners kunnen met
4 personen komen eten in het OC,
waar ze kunnen kiezen uit 2
verschillende menu’s.

De lijst met de gekozen menu's voor
bewoner(s) en familie moet ten
laatste 1 week voor de datum
worden afgegeven, zodat de keuken

alles op tijd kan bestellen.

Alle details over de de (her-)opstart
van het seniorenrestaurant zijn nog
niet gekend bij de druk van dit
krantje.

Volg daarom de informatie op onze
Facebookpagina of aan de ingang
van het OC.

Seniorenrestaurant en verjaardagsetentjes Herfstquiz

Op maandag 10 oktober werd de
herfstquiz georganiseerd.
Het was een spannende strijd... en
de winnaar van deze herfstquiz
werd... AFDELING SMARAGD!

Drie maanden lang mag de beker
pronken op jullie afdeling!

PROFICIAT!
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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, van
afdeling Saffier, kamer 3218.

Activiteiten in november

Woensdag 2 november
- Spelnamiddag door K.W.B. op afdeling Smaragd

Donderdag 3 november
- Dansdemo door Okra Bazel

Donderdag 10 november
- Zitdansen voor de bewoners van afdelingen
. Topaas, Koraal, Saffier en Smaragd om 10u30

Dinsdag 15 november
- Bewonerskoor in de kapel

Maandag 21 november tot vrijdag 25 november
- Ouderenweek: zie affiche hiernaast

Dinsdag 29 november
- Live optreden

Woensdag 20 november
- Zitdansen voor de bewoners van afdelingen
. Robijn, Turkoois, Amethist en Lava om 10u30

Alle activiteiten gaan door in het Ontmoetingscentrum om
14u30, tenzij anders is vermeld

Dit keer gaan we terug in de tijd. Deze voorwerpen gebruikten we vroeger!
Weet jij nog hoe ze heten en waarvoor ze werden gebruikt?

Dit is een:

Werd gebruikt voor:

Dit is een:

Werd gebruikt voor:

Dit is een:

Werd gebruikt voor:

Dit is een:

Werd gebruikt voor:

Dit is een:

Werd gebruikt voor:

Dit is een:

Werd gebruikt voor:


