
Kerstlichtjes in de donkere dagen.

Dank je wel vrijwilligers!
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De voorbije jaren werd er in het ontmoetingscentrum
een kerst- en nieuwjaarsdiner voor de bewoners
georganiseerd. De bewoners konden hiervoor ook 2
familieleden uitnodigen.
Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen we dit
event dit jaar jammer genoeg niet organiseren.
Als alternatief bieden we op 22 december aan alle
bewoners een kerstdiner aan op de afdeling. Samen
met de vrijwilligers gaan we van dit diner een echt
feest maken!

MENU
-

Ossenstaartsoep
-

Wildpaté met uienconfituur
-

Tongrolletjes op Oostendse wijze
Kerstboompje peterseliepuree

-

Kerstdessert
KERSTDINER
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Op weg naar

Vrijwilligers

Nu de Vlaamse regering diep in de buidel tast en het zorgpersoneel, uit
waardering voor hun ongebreidelde inzet, met een loonsverhoging beloont,
blijven er toch nog handen te kort aan het bed en op de werkvloer van De
Regenboog. Om daaraan tegemoet te komen springen er al, sinds het begin van
de pandemie, vrijwilligers in de bres, om waar het kan een handje te helpen.

Omdat het op 5 december jl. de Internationale Dag van de Vrijwilligers was,
kunnen we het niet nalaten om hen even onder te schijnwerpers te plaatsen. Een
twintigtal vrijwilligers bemannen gedurende deze periode de taak van
verwelkoming en onthaal in de inkomhal. We laten graag enkelen aan het woord:

“Het is onze taak om de bezoekers van de bewoners vriendelijk te ontvangen bij
hun aankomst en hen te wijzen op de voorschriften en deze strikt na te volgen in
het belang van iedereen. We wijzen de bezoekers erop om het juiste mondmasker
op de correcte manier te dragen, de handen te ontsmetten en geven aan dat een
bezoek beperkt is in ruimte, enkel op de kamer op afdeling, gedurende één uur.
Ook al valt dat laatste niet altijd correct te controleren. Er is ook maar één
aangeduid persoon toegelaten per bewoner, die zich telkens dient te registreren.

We bemannen het onthaal altijd met twee vrijwilligers in een blok van anderhalf
uur. Van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 16.30 uur en dit van maandag tot
zaterdag. Meestal zien we dezelfde bezoekers wekelijks terug. Dat schept een
band en vertrouwen, waarbij mensen al eens kunnen ventileren en hun frustraties
kwijt kunnen. We zijn een luisterend oor, veel meer kunnen we niet betekenen.
Dat is meestal voldoende.

In het algemeen verloopt alles sereen en in alle rust. Soms gebeurt het dat een
bezoeker geweigerd wordt, omdat hij niet is geregistreerd. Dan is het goed dat
we er niet alleen voor staan. Omdat het onthaal aan de balie ’s middags gesloten
is, nemen we zo goed als mogelijk een beetje, binnen onze beperkte
mogelijkheden en kennis, deze taak over. Daarvoor zou iets meer overleg niet
ongepast zijn.

We nemen ook kleine taakjes van de dienst animatie over, waarvoor we dan weer
verwend worden met een kleine versnapering. We vinden het ook fijn als er een
muziekje klinkt in de inkomhal. We mogen niet klagen en wensen iedereen veel
moed en sterkte om door deze ellendige en eenzame periode te komen. Op deze
manier zijn we blij dat we een klein steentje kunnen bijdragen.

Wij hopen natuurlijk allemaal dat na deze moeilijke maanden, de plezante tijd van
voor de corona-crisis snel terug komt: met de activiteiten op de afdelingen, de
feestjes in het OC en de uitstappen in de zomermaanden. Ook wij, de vrijwilligers,
missen het contact met de bewoners, de verhalen van vroeger en de knuffels!”

Johan Bral en Bernard Verhelst

dragen hun steentje bij

Onze vrijwilligers

Met jullie hart op de juiste plaats verzetten jullie veel werk.
Zelf in tijden van corona geven jullie veel uren en kostbare tijd voor grote
taken en kleine zaken.
Bedankt voor jullie flexibiliteit en inzet in deze moeilijke periode.
Jullie vrijwillige inzet is zeldzaam en onbetaalbaar.
Meer nog onmisbaar.

Tarek Ilsbroux
Directeur a.i. WZC De Regenboog

De Advent is begonnen, de opgang naar Kerstmis.
We zijn inmiddels halfweg. Nog twee zondagen te
gaan. Het is een weg van voorbereiding en
bekering. Wij keren ons naar het licht. Het licht dat
komt. Kerstmis, dat op komst is, is een feest van
het licht.
Kerstmis. We gaan erheen. We bereiden ons erop
voor. Op weg naar de Komende. Hij die naar ons
toe komt. En wij die naar Hem toe gaan.
Het is wederzijds. Een komen en gaan. En steeds
sterker wordt het licht.

Eén kaarsje, dan twee, drie, tot er vier branden op
de Adventskrans. Daarmee heten wij het
Kerstekind welkom. Welkom thuis! Welkom in onze
samenleving, in onze kerk, in ons huis en in ons
hart!
De Adventskrans. Die houdt een belofte in voor
deze donkere dagen in december. Want zo gaan
de dagen lengen als eenmaal de kortste dag is
bereikt.
Advent komt van ad en venire, twee Latijnse
woorden. Ad duidt op de richting, allen daarheen!
En venire duidt op komen. We zijn zeker van Zijn
komst. Hij komt naar ons toe. En wij gaan naar
Hem toe.
Liefde moet van twee kanten komen. Als wij willen
dat de Gerechte komt, moeten wij gerechtigheid
doen. Johannes predikte daarom een doopsel van
bekering. Spoel het oude van je af! Ga anders
leven!
Ook wij kunnen het, anders gaan leven. Als we
kritisch durven zijn, ook jegens onszelf. Het kan
altijd beter. Als wij het willen. "War is over, if you
want it" - de oorlog, de strijd is voorbij als jij het
wilt, als jullie het willen, zo werd het gezongen
door John Lennon, die op 8 december, 40 jaar
geleden, werd vermoord.
Bekering, het is een oproep die ergens op slaat,
juist in onze tijd. We leven in een welvarende
samenleving. Het bulkt van de spullen. Maar zaken
op zich maken niet gelukkig. Hoeveel heb je echt
nodig? Wie zich prettig voelt bij een ander, bij
anderen, kan met heel weinig volstaan.

Al ons hebben en houden, het is niet wat ons
gelukkig maakt. Alleen, dat wat een mens gelukkig
maakt is zo moeilijk te verkrijgen. Liefde, zorg en
aandacht, kom daar maar eens om! Je kunt het
nergens kopen. En toch liefde, zorg en aandacht,
daar leven mensen van.

En dat wordt verbeeld in het Kerstverhaal, in het
verhaal van de geboorte van het Kind van het
Licht, het licht dat zal doorbreken in deze donkere
dagen, dagen die alsmaar korter worden, totdat er
een ommekeer komt. “War is over, if you want it”,
om met de gewezen Beatle te spreken. Wij moeten
het willen. Wij hebben wat te doen. Welkom heten.
Kerstmis voorbereiden. De weg bereiden in onze
samenleving, in ons huis en in ons hart.

Bert Thönissen,
pastoraal werker

Kerstmis



OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

Saffier

Koraal

Hier brandt een VLAM voor jou !

Bijnamen zijn zo oud als de mens. De oude Grieken en
Romeinen maakten reeds gebruik van bijnamen om een
bijzonder kenmerk, een beroep of een afwijking aan te duiden.

Vaak werd die bijnaam gebruikt om het onderscheid te maken
tussen mensen met dezelfde naam, zoals ook de afstamming
(zoon van) en de herkomst (van …) duidelijk moest maken wie
men bedoelde. Veel van die bijnamen evolueerden naar de
huidige familienamen.

Tot laat in de 20ste eeuw bleef de gewoonte bestaan iemand
een bijnaam te geven, zelfs toen iedereen al heel lang een
familienaam had. Soms verwees die bijnaam naar het beroep
van de persoon in kwestie (Miel De Kuiper) of naar de herkomst
(Henri De Waal). Maar de bijnamen die te maken hadden met
een lichamelijk of psychisch kenmerk waren veruit het meest
populair (De Neus, De Kromme, De Schele...)

En… hoe was de situatie in Zwijndrecht?
In de tijd dat Zwijndrecht nog een dorp was, kende iedereen
mekaar. De bijnamen werden van generatie tot generatie
doorgegeven. Nieuwe bijnamen werden gauw door iedereen in
de mond genomen. Dat ging zover dat men vaak wel de bijnaam
kende van iemand, maar niet diens echte naam.

Na verloop van tijd ontstonden “familie-bijnamen”. Generaties
lang werd de bijnaam doorgegeven van vader op kind. Enkele
voorbeelden:

Bijnamen in Zwijndrecht

Makkel = Backeljauw
Makkel” is een verbastering van Backeljauw. Joannes Josephus (Jan)
Makkel was de stamvader van heel wat “Makkels”: Dolf, Charel, Lo,
Mie, … Lo Makkel was in de jaren '60 van vorige eeuw klokkenluider.

Stek = De Caluwé
Joannes De Caluwé werd Piet Stek genoemd, omdat hij huis aan
huis ging om lucifers (stekskes) te verkopen. Zijn zoon Eduard (De
Stek) was de uitbater van café “De Noordpool” in de Neerstraat.
Diens dochter (Mie Stek) nam later het café over.

Mus = Dhondt
Charles Eduard Dhondt vond in zijn jeugd een kleine mus, die uit
het nest was gevallen. Hij verzorgde en temde de mus en kreeg op
die manier zijn bijnaam. Zijn kinderen erfden deze bijnaam.

Fluit = Somers
Joannes Franciscus Somers liep letterlijk al fluitend door het leven,
wat hem de bijnaam “De Fluit” opleverde. Zijn kinderen Anna, Henri
en Margriet erfden deze bijnaam.

Mar(ren)bol = Van de Merlen
Deze bijnaam, die een verbastering is van “Merlen”, heeft niets te
maken met knikkers. Vitalis Van de Merlen was wellicht de eerste
Marbol, daarna kwamen zijn nakomelingen Kobe, Vinus, Mie …

Flieter = Van Goethem
Fiel Van Goethem woonde met zijn gezin op het Vliet, in een
boerderij annex café. Bij de uitbreiding van de “zandbaan”
(Expressweg) werd hij onteigend. Zijn zoon Frans baatte met zijn
vrouw Gusta De Block café De Oude Kroon uit.

Het gebeurde soms dat binnen een familie verschillende “generatie-
bijnamen” ontstonden. Een voorbeeld hiervan is de familie Verhelst,
die 5 “stammen” kende: de Ronnen, de Cetera’s, de Centen, de
Leutekes en de Bakkers.

Er waren wellicht veel meer familie-bijnamen, maar die zijn in de
loop van de jaren vergeten geraakt. Welke familienaam schuilde
achter de “Klarinetten”, de “Poefers”, de “Pastoelen” de
"Blommen"...?

Tot zover de familie- en generatiebijnamen. Volgende maand zullen
we het hebben over de bijnamen in Zwijndrecht die verwijzen naar
fysieke kenmerken, zoals buitengewone lichaamsdelen of gebreken.

En vergeet het niet: alle Zwijndrechtenaren zijn “Machuiten”, een
spot- of bijnaam die ze te danken hebben aan de H. Machutus. In
de zeventiende eeuw werden in het dorp enkele miraculeuze
genezingen gesignaleerd, die werden toegewezen aan de H.
Machutus. Zwijndrecht was lange tijd het bedevaartsoord voor
verlamden, zenuwzieken en de gekende kinderziekten.

Bernard Verhelst

Dit jaar staat het thema van de Warmste Week in het
teken van Corona, hoe kan het ook anders?
Nu, meer dan ooit, moeten we er zijn voor elkaar! Zeker
als het moeilijk gaat.
Laat zien dat ook jij het verschil wil maken.
Met een klein gebaar zoals een warme babbel, een
luisterend oor of een helpende hand.

Daarom deze oproep: hang De Warmste Week-vlam voor
het raam of aan je deur!

Knip en plak, kleur, schrijf, teken, … leef je uit! Het maakt
niet uit hoe je het doet, maar hang je vlam uit zodat we
kunnen tonen dat we er zijn voor elkaar.

Dit kleine gebaar maakt een groot verschil!
Je kan het vlammetje hiernaast gebruiken. Wil je graag
een grotere vlam waarmee je zelf creatief aan de slag
kunt gaan? Vraag deze aan de animator van je afdeling.
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Geef ten laatste 20 december je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een lekker gebakje!
De winnaar van de vorige editie is Irma Ooms van afdeling Smaragd.
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Pret en Verzet

De beuk
Voor Halloween waren we juist een paar dagen te
laat. Eerst overwogen we toch een werkje te maken
rond Halloween. Wat zouden die paar dagen te laat
nu immers uitmaken?
Zodoende startten we met het schilderen van een
griezelige volle maan.
En toen sloeg onze fantasie op hol … Die
vleermuizen zouden we dan toch maar in de kast
laten liggen.
Het is immers bijna kerstmis. In plaats van
vleermuizen die voor de volle maan vliegen, knipten
we dennenboompjes uit die we in de maneschijn
lieten schitteren. En hier en daar een vleermuis…
dat moet toch ook kunnen met kerst.
Het resultaat was geslaagd en het was vooral een
hele gezellige namiddag.

Anita

Knutselen op Smaragd

Woordzoeker: doorstreep de woorden in het raster.

Welk woord vormen de overgebleven letters?

Oppermachtig staat hij als een
gigantische reus,
met zijn hoofd in de wolken en beide
voeten op de grond,
dag na dag, zijn blaadjes af te
werpen.
Terwijl de blaadjes een zachte
landing maken op het gras,
legt de grote boom zijn sluier af,
en verschijnt onder het verborgen
bladerdek,
zonder enige schroom, naakt tot op
het bot,
het kernhout van zijn bestaan.

De beuk is oud.
De zalige leeftijd van jeugd,
volwassenheid en groei ligt ver achter
hem.
Eerbiedig aanvaardt hij de tragedie van
het ouder worden.
Voor hebben en houwen heeft hij in
het leven harde noten moeten kraken,
waarbij ook zijn beursgang, afhankelijk
van de waarde en hoeveelheid van de
beukennootjes,
schommelde van jaar tot jaar.
Vette en magere jaren volgden elkaar
op.
Hij bleef steeds de bemiddelaar tussen
de aarde, met zijn wortels onder de
grond.

En de zon, met zijn takkenstelsel
opgeheven tot hoog in de lucht.
In de lente, zomer en herfst voorzag hij
zichzelf van een kleurig blad als decor,
‘s winters pronkte hij als kunstzinnig
coryfee met een florissant
takkenvlechtwerk.
Menig elegante luistervink, plompe
bosduif of krassende kraai maakten
hier hun nest.
In ruil voor kosteloze woongelegenheid
hielden ze een jaarlijkse
voorjaarsschoonmaak
en opruim van insecten, bacteriën,
schimmels en andere parasieten.

Hij pompte hectoliters water, mineralen
en voedingsstoffen uit de grond,
die hij onder het aureool van het
zonlicht omtoverde tot
levensnoodzakelijke zuurstof.
Zonder in de war te raken en zonder al
te veel vertoon,
blikt hij terug op een vruchtbaar en
gezapig leven.

Plots daalt een zwarte wolk neer over
zijn kruin.
De hemel danst van choreografische
figuren.
In een ‘Mexican wave’ van roekeloze
buitelingen
landt een zwerm kauwen op de
eretribune van het stadion.
Elke vogel houdt zich nauwgezet aan
de vliegregel van afstand houden,
tot de vogel voor hem, naast hem en
achter hem.

Wat aanvankelijk als een kakofonie van
gekrijs lijkt,
klinkt langzaam als een synchroon
canon,
waarbij elke vogel uit eigen beweging
ritmisch begint te klappen.
Het overdonderend applaus van
honderden vogels reikt nu tot ver over
de daken.

De boom is dankbaar en genegen.
Eensklaps vliegen alle vogels tegelijk
op,
ze schuiven als een lange rivier de
horizon, de avondzon en de maan
tegemoet!
De gigantische reus, nu gesterkt tegen
stormen,
Bevrijd van nachtmerries en
hersenspinsels, voelt zich gesterkt.
Met veel moed en geduld kijkt hij nu
anders tegen het leven.
Goed voor weer een nieuw jaar.

Johan Bral


