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Spreuken
Alleen zijn we vlokken,
samen de sneeuw die het
landschap betovert.
Olaf Hoenson

Op z’n Turnhouts
Je bedoelt:

‘daar komt hij
aangestapt’
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Nieuwe bewoners

Dhr. Brekelmans René, kamer 28
Hij woonde in de Nieuwe Kaai te Turnhout.

Wij gedenken volgende bewoners

Dhr. Van der Veken René, kamer 28
Overleden op 31 december 2020

Het verhaal van Clara
De negen verzorgingsdagen waren voorbij bij een moederke dat haar
elfde kindje gekocht had. Het naveltje was niet in orde, waardoor ik
onaangekondigd ook de tiende dag langskwam. In de voormiddag ga
ik binnen langs de keuken, waar ik de moeder druk bezig zie.
“Wel ,Gusta, zo druk aan ‘t werk. De soep staat op de stoof te
dampen en ge zijt al patatten aan ‘t schillen!”
“Ach, Clara, dit zal nu het eerste warm eten zijn dat mijn man, de
kinderen en ikzelf na al die dagen krijgen.”
“Maar, Gusta, ik heb toch elke middag uw moeder met haar
werkvrouw in de keuken bezig gezien! Ik dacht nog: die zorgen goed
voor het gezin, en zelf moeten ze toch ook eten.”
“Clara, ik ben beschaamd om het te zeggen: ze deden in onze keuken
alle voorbereidingen aan hun eten en gingen het dan thuis – moeder
woont hiernaast – voor zichzelf koken. Wij kregen niets. Het is zo
hard van uw eigen moeder. Wanneer ze gegeten hadden, kwamen ze
hier wassen, poetsen, de kinderen aankleden. “
In de dagen na de bevalling, terwijl moeder boven te bed lag, had ik
meermaals de kinderen zonder toezicht bezig gezien. De drie
kleintjes zaten bijeengetrosseld boven op de keukentafel en
gezamenlijk hapten ze van een klomp brood. Ik verzweeg het voor de
moeder, ze had reeds genoeg zorgen. “Gusta, toch, hoe bestaat
het?!”
“Ge weet toch Clara, dat ons moeder kwaad is omdat wij zoveel
kinderen kopen. Al na het eerste kindje moesten we van haar
stoppen, na het tweede maakte ze ruzie. Zij wil dat ik niet meer bij
mijn man slaap. Herinnert ge u, Clara, die nacht dat ons boeleke
kwam? Mijn man had al twee nachten en een dag aan een stuk
gewerkt, hij lag ruggelings op de blote plancher te slapen, hij kon
niet wakker blijven.
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Het verhaal van Clara
Omdat hij snurkte, ging mijn moeder hem bruut wakker schudden.
Vol koleire riep ze: “Om kinderen te maken zijt ge niet te lui; wakker
worden en uw vrouw helpen.” Ik heb haar nog gezegd: laat de duts
slapen, jullie zijn met twee om mij te helpen.”
“Ik heb het allemaal gezien en gehoord, Gusta. Maar wij mogen ons
ongevraagd daar niet mee bemoeien.”
Toen schreide de moeder. “Wat heb ik toch al miserie gehad in mijn
huwelijk! Als ik zwanger ben, durf ik het aan moeder niet te zeggen,
ze moet het van anderen vernemen.”
“Maar, Gusta, uw moeder heeft vijf eigen huizen. Die kan toch uw
huisgezin gelukkig maken!”
“Ik weet het, Clara, maar ik ben er achtergekomen waarom het thuis
altijd ruzie was. Als jong meisje zag ik dat vader niet bij moeder
mocht slapen. Twee kinderen, mijn broer en ik, was ruimschoots
genoeg. Toen verstond ik dat nog niet, nu begrijp ik haar tirannie des
te beter. Zij wil ons gezin ook domineren: geen kinderen meer en
niet bij mekaar slapen. Maar daar zie ik mijn man te graag voor en
dat is het verschil tussen haar en ons: moeder heeft vader nooit
gaarne gezien.”
“Gusta, kindlief, jullie hebben nu elf kinderen, is dat niet genoeg? We
zullen daar met de dokter wel eens over babbelen. Maar een
moeder van elf kinderen weet ook wat ze wil. Laat u dus niet
omverpraten. Geniet van de liefde en in de keuken zijt gij weer de
baas. Waar de moeder weer te been is, daar is de miserie voorbij.”
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Nieuws

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

Rellen in Nederland na invoering avondklok ter bestrijding van
coronavirus
Op 23 januari werd in Nederland een avondklok ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus.
Vanaf 21.00 uur was het verboden om nog op straat te komen. Die beslissing kon op heel wat
protest rekenen bij onze noorderburen. Verschillende avonden op rij braken er over het hele
land rellen uit. Onder meer in Rotterdam, Geleen, Amsterdam, Den Bosch, Haarlem,
Amersfoort en Zwolle moest de politie ingrijpen, al dan niet met een waterkanon .
Politieagenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk, er raakten zo 10 agenten gewond in
onder andere Rotterdam. Jongeren richtten ook vernielingen aan, stichtten brandjes en
plunderden winkels. Er werd meermaals een ziekenhuis geviseerd door relschoppers. In
verschillende steden werd een noodverordening afgekondigd.

President Biden schiet meteen in
actie na eedaflegging
Meteen na zijn eedaflegging op 20 januari
heeft Amerikaans president Joe Biden een
aantal documenten ondertekend in het
Capitool. Biden draaide al meteen een hele
reeks beslissingen van zijn voorganger Donald
Trump terug. Zo gaf hij opdracht om de VS
opnieuw te laten deelnemen aan het
klimaatakkoord van Parijs, komt er een einde
aan het inreisverbod voor moslimlanden en
wordt de VS opnieuw lid van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
“We hebben geen tijd te verliezen”, zei hij
meteen na zijn aantreden. Hij kondigde aan
verschillende crisissen aan te pakken. Zo liet
hij een dag later weten dat er 10
noodmaatregelen genomen zouden worden
om de verspreiding van het coronavirus in te
dijken. Zo zullen mondmaskers verplicht
worden op openbaar vervoer en werden er
noodfondsen vrijgemaakt om scholen veilig te
kunnen heropenen.

Turnhoutse winkelier krijgt gift van 500 euro omdat hij wc
gratis ter beschikking stelt
Klanten kunnen tijdens het winkelen bijna nergens meer terecht om naar het toilet te
gaan als gevolg van de gedwongen horecasluiting. De uitbater van de winkel
OUD&NIEUW in de Gasthuisstraat in Turnhout stelt daarom het toilet in zijn zaak gratis
ter beschikking. “Het stadsbestuur zegt steeds opnieuw dat de toiletten in het oude
stadhuis op de Grote Markt ter beschikking zijn. Maar voor sommige mensen is dat
gewoon echt te ver”, zegt Willy Van Geirt. Het werd intussen duidelijk dat veel mensen
hem dankbaar zijn voor zijn initiatief. “Een man was bij ons naar het toilet geweest en
bedankte me in naam van alle patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn.”, vertelt de
winkelier. Twee dagen later maakte hij de collectebus in het wc leeg. Daar zat maar liefst
517,13 euro in. “Ik vermoed dat het de man is geweest die me zo dankbaar was die tien
briefjes van 50 euro samen opgeplooid in de bus stak.”

Verjaardagen
Februari
Bewoners
11/02
20/02
28/02

Alice Goos
Annie Janssens
Jan Clijmans

kamer 6
kamer 21
kamer 29

95 jaar
81 jaar
87jaar

Medewerkers
07/02
14/02
22/02
28/02

Jan Van Dyck
Samira Ali Idl
An Oudermans
Pascale Sels

Zorgkundige
weekendstudent
Zorgkundige
Zorgkundige
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Nieuwbouw
Stand van zaken
De werken aan onze nieuwbouw
schieten goed op.
De kamers beginnen stilletjes aan
vorm te krijgen.
Momenteel zijn ze de sanitaire cel
op de bewonerskamers aan
Het tegelen.

De bezoekersparking is zo
goed als klaar. De plantjes
moeten nog geplant worden
en de parkeerplaatsen zijn
ondertussen ingezaaid.
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Nieuwbouw
Stand van zaken
Ondertussen is de bouw
Volledig wind en waterdicht.
Deze foto is genomen eind
December vanop de parking.

Ondertussen kunnen we toch echt wel beginnen aftellen. In juni
zullen we verhuizen naar onze prachtige nieuwbouw.
We zijn al volop aan het rommelen, misschien zie je hier en daar
al wel een kast verdwijnen. We weten dat het nog eventjes van
kant is maar nu hebben we tijd om dit te doen. In april en mei
wordt er al wat meer verlof genomen en is dit moeilijker.
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Nieuwbouw
Stand van zaken
Bij deze een plannetje van een kamer.
Volgende zaken worden door ons voorzien:
•
•
•
•
•
•
•

Bed
Nachtkastje
Zetel
Tafel
Stoel
Tv
Ingemaakte kast
Wat kan je zelf
meenemen:
• Een klein, laag kastje
• Zetel indien u nog
een goede hebt

Koelkastjes kunnen gehuurd worden, dit zijn geluidsarme koelKasten die in de ingemaakte kast geplaatst worden.
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Terugblik – 3 Koningen
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Terugblik - vaccinatie
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Terugblik
Als de kapster niet mag komen maken we er een activiteit van.
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Train
je
brein!
Oplossing prijsvraag
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Train je brein!

1= rood
2= roze
3= paars
4= geel
5= blauw
6= wit
7= licht
groen
8= bruin
9= donker
groen
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Zoek de verschillen
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