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Woordje van de directie

De voorbije maand vonden er
vier bijzondere liturgievieringen
plaats in onze kapel. In die
vieringen ontvingen bewoners
van De Regenboog en De
Mantel, alsook bezoekers van
Lava, de ziekenzalving. Deze
werd toegediend door Johan
Van Daele, priester van het
pastoresteam van de parochie
Beveren-Zwijndrecht. Enkele
mensen die echt niet naar de
kapel konden komen,
ontvingen de ziekenzalving op
hun kamer.

Welgeteld 103 mensen ontvin-
gen ditmaal het sacrament van
bemoediging, want zo wordt
het ook wel genoemd. En dat is
terecht, want je hoeft niet ziek
te zijn of al stervend om baat te
hebben bij dit sacrament.

Het is ook bedoeld voor wie
oud is van dagen en meer dan
ooit beseft dat zijn of haar
leven hier op aarde naar een
einde toegaat. Dan is het goed
daarop voorbereid te zijn en
kracht en steun te zoeken en te
vinden in dit heilige teken.

In de viering baden wij om
ontferming, luisterden wij naar
twee troostrijke liederen en
naar twee korte Schriftlezingen.
Daarin werden wij bemoedigd
door de apostel Paulus en Jezus
verzekerde ons dat wie in Hem
gelooft in eeuwigheid niet zal
sterven.

Ter voorbereiding op het
ontvangen van het sacrament
baden we het Wees Gegroet en

nadien baden we samen het
Onze Vader.

Na drie jaar konden we
eindelijk weer zo´n viering
aanbieden. Het was goed dat er
zoveel belangstelling voor was.
Het was een getuigenis van
geloof van zoveel van onze
bewoners. Het was een
erkenning van de broosheid
van hun bestaan en van
vertrouwen op Christus.

Het goede van de gezamenlijke
ziekenzalving is dat je voelt dat
je niet alleen bent. Je kwets-
baarheid deel je met zoveel
anderen. En tegelijk delen we in
het besef dat God ons nabij is
en nooit alleen laat.

Dat wordt uitgedrukt in het
heilige teken van handopleg-
ging en zalving met ziekenolie.
Die olie doordringt je. En zo
doordringt God jou met Zijn
aanwezigheid. Hij is jou nabij.
Wat er ook gebeurt, je bent
nooit alleen als je bang bent,
verzwakt, ziek of stervend. In
Christus is God jou nabij. Dat
verzekert dit gebeuren.

Over een half jaar willen we
opnieuw zo´n gemeenschappe-
lijke ziekenzalving houden. Dan
willen we nieuwe bewoners en
mensen die het sacrament nog
niet eerder ontvingen de kans
bieden om de waarde ervan
aan den lijve te ervaren.

Bert Thönissen,
pastoraal werker

De zomer is reeds heel zonnig en ook
behoorlijk warm geweest, waardoor we het
hitteplan een aantal keren hebben
afgekondigd.

Het hitteplan treedt in werking wanneer er
sprake is van een hittegolf. Een hittegolf is een
periode van minstens drie opeenvolgende
dagen, met een gemiddelde minimumtem-
peratuur ’s nachts hoger dan 18°C en een
gemiddelde maximumtemperatuur hoger dan
30°c, waarden gemeten in Ukkel.
We krijgen ook steeds vanuit de overheid een
waarschuwing, wanneer we het hitteplan
moeten activeren.

Wanneer het hitteplan in werking treedt,
moeten we op verschillende domeinen
maatregelen nemen:

Maatregelen met betrekking tot de infra-
structuur: gordijnen sluiten, ramen overdag
gesloten houden, het gebouw ventileren
gedurende de avond, nacht en ochtend.
Zorgen dat er gekoelde ruimtes zijn waar
bewoners naar toe kunnen gaan. In ons
woonzorgcentrum is dit de kinéruimte en het
vroegere winkeltje.

Maatregelen met betrekking tot voeding en
vochtinname: maaltijden aanpassen door
meer koude schotels te serveren, fris fruit
aanbieden, een ijsje, extra drankenronde, …
Onze keuken zorgde dagelijks voor een lekker
fris drankje in de namiddag zoals zelfgemaak-
te ice-tea en limonades. Er werden ijsjes
aangeboden en de ijsjeskar is een keertje
langs geweest.Het is belangrijk dat we goed
opvolgen wat de bewoners gedronken
hebben, aangezien oudere mensen vatbaarder
zijn voor uitdroging. Hier kunnen we ook
gebruik maken van een drankenkaart, waarop
je kan aanduiden dat je de bewoner drinken
hebt aangeboden.

Maatregelen met betrekking tot de bewoners:
een multidisciplinaire waakzaamheid in de
opvolging van onze bewoners is hierin
belangrijk. Bij elk contact drinken aanbieden
aangezien oudere mensen niet steeds de
neiging hebben om spontaan te drinken.
Bewoners luchtige, lichtgekleurde kledij
aandoen, voeten in een voetbadje, schaduw-
rijke plaatsjes zoeken als je buiten gaat, … Kijk
even op pagina 4 hoe de bewoners genoten
van hun voetbadje.

Maatregelen met betrekking tot de
medewerkers: voldoende drinken.
Medewerkers kunnen een t-shirt dragen
tijdens de zorg, in plaats van de normale
beroepskledij.

Hartelijk dank aan alle medewerkers en
vrijwilligers om extra alert te zijn tijdens de
mooie warme dagen deze zomer.

Sofie Callens

Ziekenzalving

Voor de meeste medewerkers
zit de vakantie er weer op.
Onze batterijen zijn alvast weer
opgeladen en onze koffer ge-
vuld met mooie herinneringen.

Tijdens de vakantie van de
medewerkers mochten we deze
zomer weer rekenen op de
hulp van vele enthousiaste
studenten.

We willen hen dan ook van
harte danken om de zorg voor
de bewoners van De

Regenboog verder te zetten
tijdens deze zomervakantie.

We hopen dat jullie vele mooie
zorgmomenten hebben mogen
beleven en zien jullie graag
volgende jaar terug.

Deze foto is een momentop-
name van de studenten die
aanwezig waren om donderdag
18/8. In het totaal mocht De
Regenboog tijdens de zomer-
vakantie 43 studenten
verwelkomen.

Op vrijdag 7 oktober willen we
alle studenten nog eens extra
bedanken tijdens een receptie.
Iedereen krijgt hiervoor nog
een persoonlijke uitnodiging.

We hopen jullie dan ook allen te
mogen verwelkomen.

Dankjewel, studenten !
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Uitstap naar het openluchtmuseum Middelheim met Jong van H'art

Natuur en kunst zijn samen een goed
gezelschap. Dit lijkt een goede
openingszin. Beelden en bomen
horen samen in een park. De natuur
wordt er mooier van. De beelden
ook. Voeg daar nog een groepje
mensen bij en het schouwspel is
compleet.

Wat het tafereel meer glans geeft, is
dat het groepje mensen samenge-
steld is uit piepjonge deelnemers, die
met rode en groene petjes in een
kleuterwereld leven en heel wat
oudere deelnemers, die met ietwat
oudere petjes aan de andere kant
van de kleuterwereld leven. Gelukkig
is de hittegolf voorbij en de merels
genieten met opgewekt vogelgezang
mee van de zachtere temperaturen.
Zelfs een zacht regentje kan de pret
niet bederven. Vrolijke vrienden zijn
het.

Met een zachte handdruk en een
opgewekt liedje begroeten de
kleuters de oudere deelnemers.
Samen zijn ze op stap in het
Middelheim langsheen een pad van
beelden en bomen. De kleuters lopen
voorop en herkennen de beelden,
die op hun schatkaart staan afge-
beeld. Bij elk beeld ontstaat een
tafereeltje tussen beide groepen.

Kruisbestuiving tussen jong en oud
met het nodige geroezemoes . Zoals
er vreemde en grappige bomen
groeien, zoals bijvoorbeeld een den
uit de apenboomfamilie, staan er ook
vreemde en grappige beelden tussen
zoals een zeilboot die een duik in het
water wil nemen.

Nu staat de groep stil bij ‘Pegasus’,
een beeld in brons van een man en
een gevleugeld paard, die lijken weg
te vliegen in de lucht. Een beetje
verder bootsen de kleuters als kleine
spookjes zelf een beeld na. Welke
fantasie komt er vrij bij het zien van
een beeld van de Franse kunstenares
Camille Henrot, die nog tot 16
oktober een solotentoonstelling
houdt in het park. Een vogelbekdier?
Een vrouw? Welke vragen komen er
los bij het zien van een beeld, dat
bestaat uit drie vraagtekens met een
ring. En als het beeld ontbreekt,
maken de kinderen dan maar zelf een
eigen versie.

Jong van H’art
Deze uitstap is de bekroning van het
werkjaar dat Jong van H’art nu al
voor de tiende keer organiseert.
Onder impuls van Yvette Kerremans,
Lieve Rogier en Annemie D’Hoey is
jaren geleden een project ontstaan,

geënt op een artistieke uitwisseling
tussen kinderen van de Krinkelrups en
de Krinkel en de bewoners van De
Regenboog.

Op woensdagnamiddag worden
ateliers georganiseerd waarbij
kinderen en ouderen actief en
creatief deelnemen. Ook worden
regelmatig geëngageerde kunste-
naars uitgenodigd als mentor. Alle
expressies komen aan bod. Tekenen,
schilderen, toneel, grafiek, keramiek,
drama.

Jong van H’ art geniet de steun en de
erkenning van o.a. De Koning
Boudewijnstichting, Provincie
Antwerpen en ‘Kunst werkt’. Ooit
werden ze op de Dag van de Dynastie
uitgenodigd door koning Albert in de
Kamer en Senaat. Elk jaar wordt
gewerkt rond een bepaald thema. In
september start een nieuw werkjaar
onder het thema: recyclage. We
kijken nu al uit welke edele kunst-
werken hieruit zullen ontstaan.

Natuur, kunst en kinderen zijn een
goed gezelschap. Dit lijkt een goede
slotzin. Voeg daar nog wat extra
kleur bij en het schouwspel is
compleet.

Johan Bral.
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Activiteiten in juli

Blokkersdijk

Het mosselseizoen in De Regenboog draait op
volle toeren. Op 24 augustus mochten de
afdelingen Saffier, Koraal, Bethanië en Robijn
genieten van deze lekkernij. Dankjewel
keukenteam! Ze waren top! Dankjewel
vrijwilligers en medewerkers voor de fijne
samenwerking!

Hier zijn de mosselen...!

Het optreden van Juicebox was de max.
Alleen maar lachende en blije gezichten.
Dankjewel cc 't Waaigat voor dit fijne optreden!

Optreden Juice Box

Voetjebaden om af te koelen

Met temperaturen boven de 30 graden was het voor de bewoners
niet evident om verkoeling te vinden. Veel water drinken is goed
voor de ingewanden, maar wat doe je met de buitenste
lichaamsdelen?
De bewoners van Turkoois vonden de oplossing: lekker frisse
voetjes...

Enkele bewoners van Smaragd en Turkoois trokken op 25 augustus
naar het strand van Sint Anneke.
Boten kijken, de skyline van Antwerpen bewonderen en natuurlijk
iets gaan drinken en smullen ...
Het was een topnamiddag!

Strand van Sint-Anneke

Bingo

En de winnaar is.....
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60 jaar getrouwd !

Groot feest op Robijn want Hilda en Flor zijn 60
jaar gehuwd! We wensen hen nog vele mooie
jaren samen in De Regenboog.

September: wereldmaand dementie

September is maar pas begonnen en
in dit huis betekent dit de start van
de wereldmaand dementie.
Op woensdag 21 september is het
Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag
vragen we extra aandacht voor
dementie, om meer bekendheid te
geven aan dit ziektebeeld.
Dementie is een aandoening die

meestal geleidelijk verloopt doorheen
vier verschillende stadia.

De eerste is de "bedreigde – ik fase".
In deze fase heeft de persoon nood
aan een vaste routine of behoefte
aan oriëntatiepunten.
Dan treedt de "verdwaalde-ik fase"
op. Deze fase wordt gekenmerkt door
desoriëntatie in tijd, persoon en
plaats. Zo weet deze steeds minder
goed wie en waar hij is en maakt hij
ook een zoekende indruk.

Vervolgens is er sprake van de
"verborgen –ik fase". De persoon
maakt in deze fase, weinig contact
met zijn omgeving en is terugge-
keerd in zichzelf.

Tenslotte is er de "verzonken- ik
fase". Hiermee wordt bedoeld dat het
erg moeilijk is om contact te maken
met de persoon. Ook leeft de
persoon in deze fase vanuit zijn
primaire behoeften en toont geen
emoties meer. Elk contact hierbij is
gericht op lichamelijk gebied.

Het thema van dit jaar is “Samen op

pad”. Het idee achter dit thema heeft
als doel om samen met jouw dierbare
diverse activiteiten te ondernemen.
Omdat we ook onze bewoners niet
willen vergeten zorgen wij in
Woonzorgcentrum De Regenboog
een divers aanbod van activiteiten
zodat zij de extra zorg en liefde
krijgen dat ze verdienen.

Eveneens is het belangrijk om de
mantelzorger niet uit het oog te
verliezen. Onder mantelzorger
verstaan wij: extra zorg geven aan
een naaste die hulpbehoevend is. Dit
kan een familielid zijn maar ook een
buur of een goede vriend. Zo
organiseert De Alzheimerliga
Vlaanderen een familieavond. Deze
vindt plaats 15 september. Met als
thema “Draaglast en draagkracht in
balans”, “Als mantelzorg uitgroeit tot
een zware taak”.

Iedereen die hiervoor geïnteresseerd
om deel te nemen, is welkom in het
Ontmoetingscentrum in WZC De
Regenboog.

Maandag 22 augustus vierden we de 60e
huwelijksverjaardag van Hugo en Renilde. Wat
een mooie namiddag, met alles er op en er aan
zelfs een openingsdans! Nog vele, gelukkige
jaren samen!

Coralie werd 100 jaar

Coralie werd geboren op 26 augustus 1922 in Verrebroek.
Ze trouwde op 27 augustus 1949 met Jozef Tits en ze hadden 2
kinderen: Robert en Diane.
Coralie verblijft sinds 3 maart 2016 in De Regenboog op de afdeling
Robijn.
Proficiat Coralie en nog vele, gezonde jaren!

Heb jij nieuws over De Regenboog, dat je graag
wil delen via onze huiskrant Samen Thuis,
of werk je graag mee aan de inhoud van de
krant door een artikel te schrijven, een foto te
delen, ....
neem dan even contact met Tina Van Gasse
(vangasset@deregenboog.zkj.be)

Hilda Bernaert en Flor Goossens
(gehuwd op 19/07/1962)

Hugo Schelfout en Reinilde Ogiers
gehuwd op 22/08/1962)
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. Lizzy Kessels:
Sinds kort mag ik mezelf hoofdverpleegkundige noemen
op de afdeling Robijn.
Ik ben een sportieve mama van 4 kinderen. Catho 16 j ,
Eline 13 j , Liam 12 j en Noah 10 j.
In mijn vrije tijd maak ik graag tijd voor mijn kinderen,
familie en vrienden. Alsook om een toertje te gaan lopen
en te gaan paardrijden op mijn paard Jessie.
Met verpleging staat er intussen 23 jaar ervaring op de
teller. Deze job doe ik nog steeds met veel liefde en
passie.De Regenboog was voor mij niet volledig
onbekend want mijn grootmoeder heeft hier 15 jaar
gewoond.

Sonja Kareman:
“Waar passie en de behoeften van de wereld elkaar
kruisen, ligt het pad van innerlijke groei”. Als
stafmedewerker zorg en kwaliteit, wil ik mijn levensmotto
waarmaken in de Regenboog. Mijn passie voor de
ouderenzorg is gegroeid vanuit mijn tienerdroom: een
leven vol warmte, vreugde en kwaliteit voor de ouderen.
In deze functie heb ik de kans om samen met alle
diensten hieraan te werken.

Ik ben iemand die graag nieuwe ideeën ontwikkelt, deze
wil realiseren en mensen wil aanmoedigen om tot de
kern van het hart te komen: “een glimlach toveren op een
gezicht van iemand. Ik geniet van nieuwe uitdagingen en
flexibele projecten. Ik put mijn energie uit reizen,
vrijwilligerswerk en de dankbaarheid die ik steeds
ontvang. Samen op stap gaan om dat lichtpunt te blijven
doen branden.

Welkom Lizzy en Sonja

De Regenboog is dringend op zoek naar:

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
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Kroegentocht in de polder

Tijdens onze wandeling door de
polder, zijn we aanbeland op de
Blokkersdijk. Niet ver van de
Zandbaan is een klein gehucht van
een 5-tal huizen. Vóór WO 2 begon
hier de Neerstraat. Het eerste huis,
Neerstraat 1, was van de familie Van
Goethem - Maras. Zij hielden café tot
midden de jaren 30 van vorige eeuw.
Daarna was het de beurt aan
Theophiel Geldof en Marie Leonie
Peeters. Het is niet duidelijk of zij een
café open hielden. Na de oorlog
werd het huis afgebroken.

In het huis met nummer 5 was de
drankgelegenheid van Camiel De
Strooper. Hij was afkomstig uit Sinaai
en een broer van Domien De
Strooper van café “De Groene Jager”
in de Melselepolder 28. Bij de
hernummering in 1960, kreeg dit huis
een nieuw adres: Blokkersdijk 3. Het
werd toen bewoond door de familie
August Van Osselaer.

We lopen voorbij het “Spechthoe-
veke”. In 1961 kocht een zekere
juffrouw Verspecht het vervallen
keuterhoeveke en liet het opknappen.
Later woonde er de ex-onderpastoor
van Zwijndrecht en kunstschilder
Gustaaf De Smedt. Intussen zijn alle
huizen aan de noordkant van de E34
afgebroken en liggen de fundamen-
ten begraven onder meters met PFOS
vervuild zand.

We steken de Zandbaan over. Na een
paar honderd meter verschijnt rechts
het café “De Noordpool” van de
familie De Caluwé - Geldof. Ward De
Caluwé werd “De Stek” genoemd, een
bijnaam die hij had geërfd van zijn
vader Joannes De Caluwé, die lucifers

(stekskes) verkocht en daarom in het
dorp "Piet Stek" werd genoemd. De
dochter van Ward, Maria Sophia (Mie
Stek), zou later het café overnemen.
Begin jaren 70 wijzigden Achiel De
Caluwé en zijn vrouw Genoveva
D’Hooge de naam van het café in
“Het Vliet”. Vandaag wordt het
uitgebaat door Mon Lesire en Kristel
Maes.

Een beetje verder, langs dezelfde
kant, werd een tijdje drank geschon-
ken in het huis van de familie
Vermoesen (Neerstraat 23). Aloysius
Vermoesen was een neef van Stan en
Fons Vermoesen van “In de Sluis” en
“Het Sluiswachtershuis’, in de
Melselepolder. Bij de hernummering
in 1960 kreeg het huis het nummer
33.

Café “De Witpen” van de familie De
Dycker - Vercruyssen staat op
nummer 10. Victor Alphonse (Charel)
De Dycker was een fervent duiven-
melker en “de witpen” was zijn
prijsduif. Het gezin De Dycker -
Vercruyssen was eerst gehuisvest in
de Molenstraat 112 (toenmalige
nummering), waar ze tot 1936 café
“De Duif” open hielden. Charel werkte
na zijn huwelijk als brouwersgast,
later aan de haven. In 1943 werd het
huis Neerstraat 10 verkocht en
omgebouwd tot een woonhuis. In
1960 werd het huisnummer 10
gewijzigd in 26.

We lopen verder in de Neerstraat.
Rechts staat een eenzame boerderij,
de Isidoriushoeve van de familie De
Kerf. Links gaapt de leegte. Het
volgende huis, met nummer 12, staat
helemaal aan de andere kant van de

Neerstraat. Blijkbaar was de gemeen-
telijke administratie er van overtuigd
dat er tussen beide huizen nooit
meer zou gebouwd worden...
We komen aan café “Den Krekel”
(Neerstraat 12/2). In 1917 werd dit
café vermeld op de lijst van de Duitse
bezetter met uitbaters: Petrus
Moorthamer en Alice Backeljauw.
Nog vóór het uitbreken van WO I,
werden de percelen naast het
nummer 12 (in de richting van de
Kerkwegel) verkaveld en bebouwd.
Deze huizen kregen het huisnummer
12, met een subnummer van 1 tot 5.
Tussen 12/2 en 12/4 werd zelfs een
huis met nummer 12/2 "bis"
gebouwd. Met de hernummering van
1960, werd deze anomalie recht-
gezet: het huisnummer Neerstraat 12/
02 werd het huidige huisnummer 94.

Twee huizen verder staat café “De
Vlasbloem” van de familie Van
Raemdonck - De Laet. Pieter
Augustinus Van Raemdonck was
afkomstig van Beveren. Hij was de
oudste zoon van Jozef Van
Raemdonck, getrouwd met Joanna
Catharina Baert. Pieter was getrouwd
met Clementina De Laet. Ze hadden
tussen 1878 en 1894: 19 kinderen. Ze
verhuisden op 01/05/1912 van Dorp
Oost 64 naar de Neerstraat 14. Bij de
telling van 1917, in opdracht van de
Duitsers, woonden Pieter en
Clementine in het huis in de
Neerstraat 14. Officieel waren ze
landbouwers, maar volgens de lijst
van 1917 hadden ze een tapvergun-
ning. Het adres is vandaag:
Neerstraat 100.

Bernard Verhelst

Een dikke proficiat aan Maria en José
van afdeling Saffier.

Zij hebben de zoektocht langs de
kunstwerken in onze Regenboogtuin
gewonnen en kunnen genieten van
een mand vol lekkers.
37 Bewoners wisten het raadsel op te
lossen en gaven het juiste antwoord:
REGENBOOG.
De onschuldige hand van Marc
Truyens, afdelingshoofd van de
keuken, trok uit alle inzendingen de
winnaar.

Ik wil alle bewoners, medewerkers,
vrijwilligers en familieleden bedanken,
die deze zomer de mooie kunstwerken
van de bewoners zijn komen
bewonderen. De kunstwerken brachten
kleur en leven in de tuin. Dit initiatief
is daarom misschien wel voor
herhaling vatbaar...

Veerle Verhelst

Zoektocht in onze "kunst-tuin"
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Afdeling/kamer/assistentiewoning ...........................................................................................................................

Geef ten laatste op 20 september 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: Julienne Westerlinck,
afdeling Smaragd, kamer 1219

Activiteiten in september

Woensdag 7 september:
- Knuffeldieren van Stal Deyaert onder de luifel van de kapel -
Voor alle afdelingen

Vrijdag 9 september:
- Rozenkransgebed in de kapel

Donderdag 17 september om 10u30:
- Zitdansen voor Koraal, Saffier, Topaas en Smaragd
- Rozenkransgebed in de kapel

Dinsdag 20 september:
- Bewonerskoor in de kapel

Donderdag 22 september:
- Het naald en draadteam doet kleine herstellingen vanaf 13u
- Kledij binnen te brengen bij de dienst Animatie

Dinsdag 27 september:
- Markt op de parking van De Regenboog

Woensdag 28 september om 10u30:
- Zitdansen voor Robijn, Turkoois, Amethist en Lava

Vrijdag 30 september:
- Bewonersraad

Dit keer een foto quiz.

Plaats bij elke foto van een gebouw of
monument de juiste benaming, de juiste stad
en het juiste land.

Hieronder vind je een voorbeeld:

Naam:. Vrijheidsbeeld
Stad:. New-York
Land:. Verenigde Staten

Naam:

Stad:

Land:

Naam:

Stad:

Land:

Naam:

Stad:

Land:

Naam:

Stad:

Land:

Naam:

Stad:

Land:

Naam:

Stad:

Land:


