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GEDICHT
van
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maand

HERFST EN ALLERZIELEN
Het is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen over grijze zerken
voor zij die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.
Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.
Herinneringen komen sterk tot leven
soms van heel ver of nog van dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.
In kaarsjes die voor hun herdenking branden
zoeken wij bij U om troost, steun en licht
goede Vader, hun naam staat in uw handen
geef aan hun dood een nieuw gezicht!
Greta Casier
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Spreuken
De ene mens wordt maar een jaar of 7, de
ander 100 en geen centje pijn. Soms denk ik
als ik nadenk over het leven; ik had ook die
van 7 kunnen zijn…
Toon Hermans

bedoelt:
Je Je
bedoelt:
‘Negeer hem
maar’
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Nieuwe bewoners
Mevr. Appels Rita, kamer 19
Zij woonde in de Koningin Elisabethlei te
Turnhout.

Het verhaal van Clara
XI
Verenigingen voor verloofden en pasgehuwden vragen Clara om
voordrachten te geven. Ze is niet enthousiast. “Laat mij werken,
praten is voor een ander,” zo klinkt haar weerwerk. Onder zachte
drang van dokter Peeters stemt ze eindelijk toe. “Gij hebt recht van
spreken, Clara, Gij zijt de moeder van Turnhout.”
Met een morele en een letterlijke duw van haar Fik in de rug, staat
ze voor het eerst voor een zaal vol jonge koppels, die haar
verwachtingsvol aankijken. Klein, mollig, met rechte rug en een
massa zenuwen die haar huid doen joekelen van ambetantigheid,
staart ze in de vele gezichten. Hoe moet ze toch beginnen?
In deze jeugd herkent ze bekende levenslijnen en plots vindt ze de
juist woorden: “He, gij daar, manneke, gij zijt ‘ne Janssens!”
“Ja, madame Claar, ons vader ook!” Gelach alom.
“Ik wist het, ge hebt dezelfde streken. En laat madame maar weg,
voor jullie ben ik Clara. En gij daar, ferm ding, Versmissen, is ‘t niet?”
“Ja, Clara, …”
“En ginder – ge moet niet wegkruipen – dat is een Van de Vliet, daar
‘ne Clerckx, in dat blauw kleedje steekt een Van Eyck, en aan die
paardestaart hangt het schoonste van de familie Raeymaeckers. Ben
ik mis?”
“Nee… nee” Ze brullen het door de zaal. Hilariteit t’allenkante.
Gadverdemme, dat mens ken de hele ‘reutegeut’ van de Turnhoutse
families. Vanaf nu is de aandacht tweehonderd procent.
Innerlijk gerustgesteld, kan Clara met een vol hart vertellen over de
vroedvrouwenstiel. En dat ze een derde van wat hier in de zaal zit in
samenwerking met hun moeders – over de vaders zwijgen we even,
he, jongens – op de wereld heeft gezet.
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Het verhaal van Clara
Clara vertelt over de onaangenaamheden van het beroep. Pas te
bed…de bel. Ze moet vlug komen. Het vriest en de noordenwind
blaast schabouwelijk. Aangekomen… loos alarm, dagen te vroeg voor
een bevalling. De jonge ouders zijn over hun zenuwen, ‘t is het eerste
kindje en ze dachten… Denk erom, he, mannekens, wanneer jullie
straks Claar moeten hebben. Zie wat ge doet, he! Clara strooit
eenvoudige woorden over de moeilijkheden die zich voordoen. De
kraamvrouw woont in een verloren hoek op de buiten, geen dichte
geburen. De nageboorte komt niet los, veel bloedverlies. De dokter
laat op zich wachten. Wil de vrouw niet bloedeloos worden, dan
moet er dringend gehandeld worden. En het lukt, na vele spannende
minuten. De moeder is gered.
Ze verteld over de schaduwzijden. Op een dag red je moeder en kind
van een gewisse dood. De familie is onuitsprekelijk dankbaar. En
toch… bij een volgende bevalling daar ten huize heeft men je
diensten niet meer nodig. In de beginjaren als vroedvrouw geeft dat
veel weemoed. Men is nog te jong om te begrijpen dat mensen
ondankbaar kunnen zijn. De wijsheid der levenservaring vervangt de
weemoed, men denkt: doe wel en zie niet om.
Clara grijpt met volle handen in haar dertigjarige voorraad, ze
etaleert levensechte getuigenissen voor aandachtige toekomstige
ouders, die ademloos luisteren. De kleur van het bonte leven doet
haar verhalen glanzen in liefdevolle deemoed.
Waarom liefde voor mij beroep?
Omdat ik mensen gelukkig maak, hen over de drempel van het
ouderschap help, en ook omdat ik er mijn brood mee verdien. Moet
ik kiezen: de avond doorbrengen in plezier en snoeperij ofwel gratis
een kinderbed doen, dan verkies ik het laatste. Omdat de
allesomvattende vreugde mateloos is.
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Verjaardagen
November
Bewoners
04/11
24/11
25/11

Maria Van Eemeren kamer 15
Wieza Leysen
kamer 27
Swat Van Mechelen kamer 1

91 jaar
94 jaar
84 jaar

Medewerkers
01/11
03/11
05/11
13/11
18/11
29/11

Jo Van den Boom
Hildegarde Lauwers
Monique Jacobs
Martine Meerts
Bernadette Devocht
Saskia Dezutter

Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Keukenmedewerker
verpleegkundige
Nachtverpleegkundige
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Allerheiligen
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Herinnering aan onze
overleden bewoners
15/10/2019 - 15/10/2020

Lief Bauweraerts
Maria Van Gorp
Madeleine Ruts
Therese De Backer
Irene Maes
Lisette Goris
André Janssen
El Verdren
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Nieuws

hoekje
In deze rubriek komen het belangrijkste nieuws en de
opvallendste krantenkoppen van afgelopen maand aan bod.

Ereburgemeester Marcel Hendrickx
overlijdt op 85-jarige leeftijd.
Oud-burgemeester Marcel Hendrickx (85) is maandag 26/10
overleden. Enkele maanden geleden bleek dat hij een niet
meer te behandelen longkanker had. “Marcel was een
keiharde werker, die Turnhout weer op de kaart heeft gezet.”
zegt Raymond Schenkels, een van Marcels beste vrienden.

Wist je dat…
… we nog steeds geen grote activiteiten mogen organiseren
owv het corona-virus.
… we een Rubens Barn pop hebben aangekocht
De originele poppen van Rubens Barn zijn creaties van de
Zweedse ontwerpster Ewa Jarenskog en werden onder andere
gemaakt voor personen met dementie. Het Zweedse woord
“barn” betekent kind of kinderen en “Ruben” is de vader van
Ewa. De letterlijke vertaling van Rubens Barn is dus: Ruben’s
kinderen. Rubens Barn poppen zijn handgemaakt en daardoor
uniek. Ze zijn veilig en uitstekend van kwaliteit,
Door de vrolijke kleuren en zachte materialen zijn deze poppen
zeer aantrekkelijk. Deze empathiepoppen moedigen aan tot
communicatie en interactie bij bewoners. Het gevoel voor de
pop te willen zorgen geeft een grote bijdrage aan prikkels via
het zintuiglijk systeem. De poppen zijn enigszins verzwaard,
zodat ze uitnodigen om op de schoot te nemen. Ze zijn heerlijk
zacht en hebben een stralende blik in hun ogen. Door hun
vrolijke kleuren en hun fluweel zachte stof, wordt iedereen
gestimuleerd om de poppen te knuffelen en te strelen.
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Nieuwbouw
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Terugblik Rad van fortuin
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Terugblik Wandelen

17

Terugblik verse pizza

18

pannenkoeken met ijs
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Terugblik Mosselen
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Oplossing prijsvraag
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Winnaar vorige prijsvraag
Mevr. Rosa Slegers, kamer 3
Mia, je prijs zal gebracht worden op de kamer door de
woonleefbegeleider.

Gefeliciteerd!!
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Nieuwe prijsvraag
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Op de originele foto staan verschillende
mooie herfstbladeren. We hebben deze foto
in zeven stukjes geknipt.
Kan jij ze in de juiste volgorde zetten?
Nummer 1 is het eerste puzzelstukje.
Juiste volgorde van de puzzelstukjes:
1 -

….

-

….

-

Naam en kamernr:

….

-

….

-

….

-

….

