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Genieten
De zomer staat voor de deur. Tegen de hitte zetten we de
deur op een kier. Wat frisse lucht kan wonderen doen.

Maar laten we naar buiten gaan! Elke dag! Op een bank
in de schaduw onder een boom. Genieten en mijmeren,
zachtjes even spijbelen! Het leven ruist verder in golven,
maar hoed je voor hittegolven. J.B.

Gezelligheid en nostalgie op
de huifkar

Wat spreekt meer tot de verbeelding? Wat
wekt meer nostalgie? Wat roept meer
jeugdherinneringen en fantasie op dan de
zelfingenomen hoefslag van twee kloeke,
dampende Brabantse boerenpaarden. Op
‘den bok’ vooraan zit de lachende koetsier
met een strooien hoedje op. Achter hem,
onder de huif zit een bont gezelschap te
genieten van gezelligheid en nostalgie,
geurige koffie en koekjes, terwijl hij de
huifkar laat dokkeren door de straten van

wat ooit een pittoresk Waaslands dorp was.
Een slagerij op de hoek, boerenkinderen in
de klas, een kroeg, een juffrouw op de
fiets, boerenbloemen en een heg, een kar
die ratelt op de keien, het zegt u
waarschijnlijk niets. Het is het dorp waar ik
geboren ben. Maar blijkbaar leefden ze hier
verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. Dit
buitengewoon geschenk werd aan de
lieftallige reizigers in de huifkar
aangeboden door het team animatie in het
kader van het zomerprogramma.
Van harte dank,
Johan Bral
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We zitten in een hittegolf. ’t Is warm.
Met zo’n begin trap ik echt wel een
open deur in. Hoewel de meeste
deuren nu al open staan … als de zon
er niet op zit.

Van zodra een warme periode zich
aandient, starten we in De Regenboog
ons hitteplan. Ook jij zelf kan veel doen
om zo’n warme periode door te
komen.

Zorg ervoor dat je altijd drank in
handbereik hebt en drink minstens één
liter per dag. Wat je drinkt, is niet het
belangrijkste. Wel dàt je drinkt.

Vermijd alcohol. Limonade of cola mag,
maar water blijft de voorkeur genieten.
Neem ook eens een stuk fruit en niet
alleen een koekje.

We raden aan in de schaduw te zitten
en daar te wandelen. Kom je toch in de
zon: draag een hoofddeksel en smeer
je goed in. Neem deel aan activiteiten
waar je je goed bij voelt. Nog meer dan
anders is rusten O.K..
Draag luchtige kleding. Rust en slaap
zonder deksel op je bed of leg
maximum een laken. Leg een vochtige
doek bij je om je te verfrissen.
Misschien geniet je van een
plantenspuit om water te vernevelen op
je gezicht en handen? Ga zeker in een

frisse douche of bad en neem een
voetbadje.
Sluit gordijnen en zonwering en hou de
zon buiten.
Als je jezelf wil verfrissen of wat
bekomen in een koele kamer: ga naar
het gekoelde kine-lokaal.

Tot slot: zeg het ons als het je niet
goed gaat. We zoeken dan samen met
jou naar verbetering.

P.S.: Wie nog meer informatie wil:
www.warmedagen.be.

De 10de editie van de ronde, het moest en zou
een succes worden!
Hoewel het 's morgens donderde, bliksemde
en pijpenstelen regende (code oranje werd
zelfs gefluisterd!), hadden we er toch een goed
gevoel bij. En zowaar: de zon brak door tegen
de middag.
Onze fietsertjes gaven alweer het beste van
zichzelf. Met tientallen zoefden ze met rode,
oranje en groene petjes op naar de
overwinning.

Extra dit jaar: het mooist versierde terras en
de best geklede supporter kregen ook een
beker en een prijs.
Gekke fietsen waren er ook bij tot grote
hilariteit van de toeschouwers en vooral van
onze moedige renners die oa
achteruittrappend het parcours voltooiden!
En weerom konden we rekenen op talrijke
toffe vrijwilligers: zonder hen geen ronde van
de regenboog.

Bedankt aan iedereen!

De tiende ronde!

Zo hou je het hoofd koel in de hitte Weerspreuken en
zegswijzen

Juli

GELUK KIJKT EERST OF HET
WELKOM IS!

Oef, we zijn halfweg in de maand van
Julius met (gemiddeld) de warmste
dagen van het jaar. Wisselen in juli
dan braafjes regen en zonneschijn "zal
’t voor de boeren kermis zijn" want, zo
beloven ons de oude weerprofeten,
"na elke zonnige dag en vochtige nacht
komt al wat groeit in bloeiende
pracht" en "in deze hooimaand kan
worden geladen wat men in de herfst
zal kunnen braden." We moeten dus
vooral niet te snel over hitte klagen
want "elke zonneschijn zorgt voor een
liter lekkere wijn" en "als nu een
gouden zonneschijn straalt, de mulder
later ook gouden koren maalt!" Enkel
Sint Margriet blijft nog te vrezen want
zij zorgt, op die 20ste dag, wel eens
voor boerenverdriet en laat het
regenen dat het giet en "is die avond
laat de spin te been, zal ’t zelfs al gaan
regenen om tien voor één." "Als ’s
nachts ook nog de puiten blijven
kwaken …gaat elke boer maar best zijn
oogst bewaken" want dan beloven de
volgende verdomde "hondsdagen"
weinig goeds. "Zijn die ook zo
regenachtig, wordt augustus ook
twijfelachtig" en "liggen we dan te
heten, zullen we nog heel veel moeten
zweten!" Ach, ik wacht rustig af … en
hoop op "een juli … niet te koel en niet
te heet, niet te droog en niet te nat,
een juli die de schuren vult en ook
…het vat." "Iedereen is gekneed uit
hetzelfde deeg maar werd niet
gebakken in dezelfde oven" zegt een
Joods spreekwoord. Sommige mensen
maken zich dus sneller zorgen en dat
helpt, beweren humoristen, want …. de
meeste verwachte zorgen ….
gebeuren TOCH niet! Dus, grapte Toon
Hermans, houd ik voortaan elke dag
dertig minuten vrij voor al mijn
zorgen. Ik doe in die tijd een dutje en
als ik dan NOG denk dat alles tegenzit
… denk ik nog eens. Voorwaar een
schitterend idee! Een oud Arabisch
gezegde zegt immers “Gooi een
gelukkig mens in de zee dan komt hij
eruit met een vis in de mond “ en
“ongeluk komt dikwijls langs een
poortje dat je zelf hebt open gezet."
Geluk kijkt eerst of het welkom is!

Leo

Is het stomme- of stomiteit ,
komkomer – of komkommertijd en is
kwamkwammer de verleden tijt? …
met een t of met een d, met één m of
toch met twee? Ze moggen ‘t nog
hondert keer uitleggen, vriendelijk of
boos, spelling blijft voor mij toch
hopeloos !

Leo
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Sinds begin mei kan je in De Regenboog
wekelijks je eigen samengestelde voedselpakket
bestellen en afhalen in het winkeltje achteraan de
inkomhal. Dit is een initiatief van Voedselteam
2070 te Zwijndrecht. Dit initiatief kwam tot stand
om meer in te zetten op duurzame voeding, meer
voedsel uit eigen streek van lokale boeren te
promoten, minder transport en minder afval te
produceren. De korte keten is daarbij het
sleutelwoord, meer bepaald de verbinding tussen
producent en de consument, de boer en de klant
zo kort mogelijk houden, zodat beiden een
eerlijke en rechtvaardige prijs krijgen en betalen
voor duurzame voeding van hoge kwaliteit.
Omdat er nog veel te weinig ruchtbaarheid aan
gegeven wordt en promotie voor wordt gevoerd,
heb ik Annelies Buul, één van de plaatselijke
initiatiefnemers uitgenodigd, om dit duurzame
project onder de schijnwerpers te houden.
Annelies is een prille dynamische dertiger en
bruisend van energie kijkt ze hoopvol de
toekomst van onze planeet tegemoet, ook al weet
ze dat er nog veel werk aan de winkel is.

Kiem

De kiem van dit initiatief ontsproot tijdens een
bezoek aan een expo in Antwerpen ‘Puur beleven’
waar ik in contact kwam met de stand van
Voedselteams. Het lot wilde dat nog geen tien
minuten later de voorzitter van de milieuraad
Vincent Deleu aan hetzelfde kraam ook zijn
interesse zou uiten. De kiem was gelegd en het
zaadje ontsproot in onze beide breinen en al vlug
zaten we bij elkaar om onze ideeën ‘recht voor de
raap’ vorm te geven. Eind april zag ons
prematuur idee het levenslicht. We staan
vandaag nog in de prille kleuterfase en hebben
nog heel wat kinderziekten te overwinnen. Met
Voedselteam 2070 willen we een appèl maken

voor meer aandacht van ons dagelijks voedsel.
Waar komt ons voedsel vandaan? Wie produceert
ons voedsel? Wat is de voedingswaarde? Wat is
een eerlijke prijs? Wat is gezond voor onszelf?
Wat is gezond voor de aarde? Onze planeet wordt
bedreigd? We leven niet op een eilandje, maar
wat kunnen we zelf doen? Laten we een brug
bouwen. Hoe meer we over voedsel weten, hoe
meer bewust we er van zijn en hoe meer waarde
we aan voedsel gaan hechten. En ja, we zullen
onze gewoontes moeten aanpassen, minder
vlees, minder zuivel en meer seizoensgebonden
groenten eten. Als je op televisie ziet op welke
manier kippen worden opgefokt, dan heb je
respect voor een kip van de bioboer, ook al moet
je daar iets meer voor betalen. Is het een druppel
op een hete plaat, die verdampt in de
atmosfeer? Sommige mensen zeggen: ‘We kunnen
niet meer terug'. Maar waarom zeggen we niet
‘Laat ons terug nadenken over voedsel’. Ook in
een zorgcentrum als dit moet er nagedacht
worden over voedsel en overschotten.

Desem en mosterdzaad

Zoals ik al zei staan we hier nog in de
kinderschoenen, maar in Vlaanderen zijn er al
140 dergelijke afdelingen. Ons aanbod is vandaag
nog relatief beperkt tot producten van de
bioboeren Puur Natuur en Moesland, vegetarisch
beleg van Plant-aardige Kok, desembrood van
bakatelier Roger, confituren van Zoete Bredero
en koffie, thee, wijnen ea. van de Wereldwinkel.
We zoeken verder in de streek naar leveranciers
van zuivel en vleeswaren. Er staat een
soepjesproject op stapel van Katarinahof, -een
centrum voor mensen met beperking-, om
overschotten van groenten te verwerken tot soep,
die met fietskar aan huis worden bedeeld. Zo
heeft voedselteam ook een sociale functie,
investeert het in verbondenheid met onze naaste
omgeving en met elkaar. Uitbreiding en een
groter aanbod gaat hand in hand met het
klantenbestand. Hoe meer mensen achter het
idee staan, hoe groter het aanbod. We zoeken
daarbij altijd naar de eerlijkste weg en de
eerlijkste prijs. Wat we lokaal doen, doen we ook
globaal. Zoals de parabel van het mosterdzaadje.
Een klein zaadje kan wonderen doen. Als het hier
kiemt, kan het over heel de wereld kiemen en zo
verspreidt het zicht hoopvol naar de toekomst.

Aarzel dus niet en sluit je aan bij Voedselteam
2070. Je vindt info en inschrijving via 2070@
voedselteams.be. Bestellen doe je tot
vrijdagavond, ophalen van je bestelling in het
winkeltje van De Regenboog op dinsdag van
15.00-16.00 uur en van 17.30-18.30 uur.
Op 24 september gaat er in De Regenboog een
workshop ‘vegetarisch beleg’ door, info volgt.

Johan Bral

Voedselteam 2070
Recht voor de raap

Waar de bloemen altijd bloeien en
de bomen altijd vrucht dragen!

Is het hofmakerij of is het ijdele hoop, wat deze
hoveniers koesteren? Het is niet altijd onder
woorden te brengen maar op een eenvoudige en
elegante manier proberen ze een paradijselijke tuin
te scheppen, waar elke dag weer een andere bloem,
een andere geur, een andere vrucht, een ander
gezoem en een ander vogeltjesgezang is waar te
nemen. Zo is de tuin van De Regenboog anders
mooi, anders zoet en anders zacht. Op 15 juli is het
de dag van de hovenier en dan kun je ze treffen
tijdens een kleine pauze op de tuinbank, ze
fronselen even en schoefelen verder!

Johan Bral, Walter De Telder en Jerry Smet

Nieuws uit de
bewonersraad

Uitbreiding van de speeltuin
voor de kinderen

Is er een mogelijkheid/budget
om de speeltuin voor de
kinderen uit te breiden?
Antwoord:
het contact tussen ouderen en
kinderen vinden we belangrijk.
Op zich hebben de kinderen
voldoende ruimte om te
spelen. Het plaatsen van
speeltoestellen in publieke
ruimten is onderworpen aan
strenge reglementering
waarbij de inrichter steeds
verantwoordelijk blijft bij
ongevallen. De directie is
hierdoor niet geneigd om het
huidige speeltoestel uit te
breiden. Wel kan er gekeken
worden naar buitenspeelgoed
dat de kinderen kunnen
gebruiken. De kinderen die op
speeltoestellen komen spelen
zijn achter-achter-
kleinkinderen van de bewoners
en die zien we in praktijk niet
zo vaak op bezoek komen.
Vandaar: “geen prioritaire
investering”.

Fietsers op het voetpad van
De Regenboog

Sinds het plaatsen van het
verkeersbord dat een zone
voor voetgangers aanduidt, is
er reeds verbetering
merkbaar.
We gingen alsnog ter plaatse
kijken of er andere
mogelijkheden tot aanpassing
zijn. We bespreken de aanleg
van een fietspad met de
tuinmannen.
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Alle activiteiten starten om 14u30 en

gaan door in het ontmoetings-centrum,

tenzij anders vermeld. Alle

afdelingsgebonden activiteiten

verschijnen op de telekrant (TV kanaal

90) en hangen uit op de afdelingen zelf.

NAAM ............................................................................................................

Afdeling/kamer/ assistentiewoning .........................................................

Geef ten laatste 15 juli je oplossing af aan het onthaal. Er is een

verrassing voor de winnaar!

De winnaarvan de vorige pret en verzet is: Van Mullem Marie-Lisette (De Mantel)
Zij wint een ijscoupe met vers fruit + koffie voor 2 personen

PRET EN VERZET

Maandag 1 juli
Bezoek aan boerderij Hof ter Beke in
Melsele. Enkel via inschrijving.
Kostprijs is 8 euro.

Donderdag 4 juli
Opener Zomerprogramma: dansfeest
met DJ Kevin Maes.

Maandag 8 juli
Bezoek aan boerderij Hof ter Beke in
Melsele. Enkel via inschrijving.
Kostprijs is 8 euro.

Dinsdag 9 juli
Bezoek markt in Beveren om 9u
vertrek. Enkel via inschrijving bij
animatie.
Kostprijs is 5 euro.

Donderdag 11 juli
Zomerprogramma: optreden van
Lizzy en Alain.

Dinsdag 16 juli
Bezoek markt in Beveren om 9u
vertrek. Enkel via inschrijving bij
animatie.
Kostprijs is 5 euro.

Donderdag 18 juli
Zomerprogramma: Bingo.

Donderdag 25 juli
Zomerprogramma: optreden Dany
Van Acker.

Opmerking! Data van de BBQ’s/
zomerprogramma/uitstappen,…
hangen uit aan het raam van het
animatielokaal en staan ook in de
zomerprogrammaboekjes.

Welke groenten en fruit zitten verstopt in de woorden?

A_ _ E L S _ _ N

S_ L D _ R

E_ W T _ _

W_ R _ E _

_A N _ _ N

T_ M _ _ T

D_ _ I V _ N

_ N _ N _ S

_ _ O E _ K _ _ L

A_ R D B _ _

Zet de letters in de juiste volgorde zodat je een groente
of fruit krijgt

ZI E P R K ____________________

ER E P ____________________

JU N I A ____________________

PL A P E ____________________

DL E E R S ____________________

O M M K E R M O K ________________

L I T O F O W ___________________

N M A O G ___________________

V O A S O I ___________________

E P L S A P N I E ___________________

Spreukenpromenade
Wat als de bij is uitgeteld? Welk
pad kiest de haas? Waar komen
ooievaars vooral voor? Waarom
verliest de vos zijn streken niet?
Waarom staan de koeien rechtop in
de wei? Dit en nog veel meer kom
je te weten als je deze zomer vanaf
1 juli op promenade gaat in onze
mooie tuin langs een pad van
talloze spreuken, meesterlijk
geïllustreerd door de hand en het
penseel van Hugo De Buck.
Zoals elk jaar is er een wedstrijd
aan verbonden, die loopt tot eind

september. Formulieren vind je aan
het onthaal. Trek dus je stoute
schoenen aan en ga naar buiten,
waar de vogeltjes ……!
Enkele geleide wandelingen liggen
in het verschiet in de oogstmaand,
als het koren is geschoren.

Datums worden later meegedeeld!


