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‘t
Is er altijd stil en rustig
in de torenhof,
je kunt er,
heerlijk doezelen en dromen
onder dwarrelende tonen 
van het carillon.

Heerlijk zomaar even
alles om je heen
vergeten.
Ervaren liefde, 
rust en vrede
daar in de torenhof.

De toren die,
wijst naar boven
naar Edenshof.
Samen zaten zij
in de torenhof beneden,
vol herinneringen,
gedachten van toen
en heden.

Het weten,
hoe je heette, 
wie je was,
ging stilletjes over
in onwetende vergankelijkheid.

Januari

Torenhof

Gerard Elbertsen 

1 2 3 4 5

ma 5 12 19 26

di 6 13 20 27

wo 7 14 21 28

do 1 8 15 22 29

vr 2 9 16 23 30

za 3 10 17 24 31

zo 4 11 18 25



Februari

Jij bent jij
Je ogen zien, je oren horen
Het kleine kan je nog bekoren
Je tred is traag, je brein is bros
Maar jij bent jij, ‘k laat je niet los

5 6 7 8 9

ma 2 9 16 23

di 3 10 17 24

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za 7 14 21 28

zo 1 8 15 22

Lex Meuldijk



Maart

Onrust
Door de onrust in mijn hoofd,
kijk ik nu nietszeggend naar mijn handen.
Daar zit ik stil en als verdoofd,
mijn leven ligt al jarenlang aan banden.

Mijn hele leven hard gewerkt,
voor moeder de vrouw en mijn gezin.
Nu word ik in mijn vrijheid beperkt,
voor mij heeft leven zo geen zin.

Vastgeketend in bed of stoel,
de zuster is bang dat je gaat vallen.
Maar vraag eens zuster hoe ik me voel,
en zie hoe die banden mijn leven vergallen.

Er komt nu toch een einde aan,
ik kan mij weer draaien in mijn bed.
En op de gang aan het wandelen gaan,
ik word nooit meer vastgezet.

9 10 11 12 13 14

ma 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24 31

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za 7 14 21 28

zo 1 8 15 22 29

Petra Rosdorff



April 14 15 16 17 18

ma 6 13 20 27

di 7 14 21 28

wo 1 8 15 22 29

do 2 9 16 23 30

vr 3 10 17 24

za 4 11 18 25

zo 5 12 19 26

Glijdend
daar waar mensen waren
niet eens zo lang gelee
zweven nu slechts schimmen
zij dwalen met me mee

zwarte gaten vullen
de herinneringen op
ik vergeet de woorden
als afvoer zonder stop

zo glij ik naar beneden
genadeloos gekraakt
mijn toekomst telt slechts leegte
totdat mijn lijf verzaakt

Martine Reesink



Mei 18 19 20 21 22

ma 4 11 18 25

di 5 12 19 26

wo 6 13 20 27

do 7 14 21 28

vr 1 8 15 22 29

za 2 9 16 23 30

zo 3 10 17 24 31

Er zijn dagen
Dat ze vragen
hoe het gaat en wat je doet

Er zijn dagen
Dat je antwoordt
ze bedoelen het zo goed

Er zijn dagen
Die vervagen
Niks gebeurt en niks gedaan

Er zijn dagen
Met een glimlach
Die heel even mag bestaan

Er zijn dagen
Van gedachten
Aan een dader of aan God

Er zijn dagen
Zonder reden
Wat niet stuk is moet kapot

Er zijn dagen
Vol van krachten
Uit het diepste van je ziel

Er zijn dagen
Dat je trots bent:
dat je wankelt maar niet viel

Er zijn dagen
Van verzuchten
Wie hij was en wat zij kon

Er zijn dagen
Grauw en donker
de herinnering aan zon

Er zijn dagen
Dat die luchten
breken voor een flardje blauw

Er zijn dagen
Dat je weet
er zijn geen dagen zonder jou

er zijn geen dagen zonder jou

Dagen zonder jou

Henk Mos 



Juni

Hoelang zul je mij nog herkennen
Als je mij ergens ziet staan
Ga je roepen ‘neem me mee’
Als ik zeg dat ik moet gaan

Blijf je zitten waar je zit
Of kus je mij nog op mijn wang
Zwaai je mij nog even uit
Bij het afscheid op de gang

Morgen kom ik weer hoor pap
Ga daar maar vanuit
En ik neem wat lekkers mee
Ik kijk er al naar uit

En ook dit keer is de vraag
Of je überhaupt wel weet
Of je ergens nog doorhebt
Met wie je dat lekkers eet

Maar zie ik je ogen glinsteren
En die lieve brede lach
Al weet je het nog niet zeker
Je laat zien dat je me mag

23 24 25 26 27

ma 1 8 15 22 29

di 2 9 16 23 30

wo 3 10 17 24

do 4 11 18 25

vr 5 12 19 26

za 6 13 20 27

zo 7 14 21 28

Hoe lang

Stephanie van Alfen – Jansen



Juli 27 28 29 30 31

ma 6 13 20 27

di 7 14 21 28

wo 1 8 15 22 29

do 2 9 16 23 30

vr 3 10 17 24 31

za 4 11 18 25

zo 5 12 19 26

Naar huis
Ik moet naar huis,
maar de deuren zijn gesloten.
Ik heb geen sleutel,
moet ik er harder tegen aan stoten?

Ik moet naar huis,
maar ze zeggen dat ik hier woon.
Kom maar, u bent wat in de war.
Ik vraag: ‘Waar is mijn zoon?’

Ik moet naar huis,
de lichten gaan al aan. 
Kom maar, wij brengen u naar bed.
Ik kijk haar niet-begrijpend aan.

Maar ik moet naar huis,
en de deuren blijven dicht!
De zuster trekt mij tegen zich aan.
En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gezicht.

U hoeft niet naar huis,
daar is alles al geregeld, ze weten ervan.
U slaapt vannacht bij ons.
Ik geloof haar, omdat ik niet anders kan.

Maar morgen? 
Moet ik naar huis.

Christel Eekels



Augustus 31 32 33 34 35 36

ma 3 10 17 24 31

di 4 11 18 25

wo 5 12 19 26

do 6 13 20 27

vr 7 14 21 28

za 1 8 15 22 29

zo 2 9 16 23 30

Ze is er wel
maar ook weer niet
twee tranen rollen
ze heeft verdriet

haar wereld is 
haar eigen stoel
ze lijkt te kijken
zonder gevoel

haar levenswijsheid
is zoveel meer
dan die van mij, maar
ze weet ’t niet meer

vroeger
kon ze uren dromen
over later
wat nog zou komen

Stil

Paulette van Wikselaar 

en nu zit ze
klein, wit en stil
op een plekje
wat ze eigenlijk niet wil

ik droog haar tranen
ze lacht naar mij
even, heel even
lijkt ze toch blij

ze is er wel 
maar ook weer niet
ik hou van haar
en zie ’t verdriet

van zo goed als
niets meer weten
van eenzaamheid
van alles vergeten 

van het afhankelijk zijn
mijn enige troost is voor mijn gevoel
mijn hand in haar hand
op de leuning van haar stoel…



September

Kijk naar mij
Luisterend in de tijd
die ik niet ken
beleef ik dingen
in mijn gedachten

36 37 38 39 40

ma 7 14 21 28

di 1 8 15 22 29

wo 2 9 16 23 30

do 3 10 17 24

vr 4 11 18 25

za 5 12 19 26

zo 6 13 20 27

Jootje Sihasale



Licht
flarden van gedachten
verdwijnen in de mist
eens verworven beelden
volkomen uitgewist

langzaamaan verdwijnen
personen een voor een
de laatsten zijn de eersten
uiteindelijk zijn er geen

wat rest dat is de schemer
eenzaamheid, verval
totdat het tij gaat keren
en het licht je halen zal

Oktober 40 41 42 43 44

ma 5 12 19 26

di 6 13 20 27

wo 7 14 21 28

do 1 8 15 22 29

vr 2 9 16 23 30

za 3 10 17 24 31

zo 4 11 18 25

Martine Reesink



November

Gevangen in de tijd
Gevangen in de tijd
Ze loopt maar wat te dwalen
Ergens is ze blijven staan
En blijft ze zich herhalen

Gevangen in de tijd
Ze blijft het maar vertellen
Terwijl de wereld verder gaat
Lijkt vroeger haar voorbij te snellen

44 45 46 47 48 49

ma 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za 7 14 21 28

zo 1 8 15 22 29

Leandra de Boef



December

Mocht ik anders worden
Anders dan ik nu ben
Omdat ik door ongeluk of ziekte
Mijzelf niet meer ken

Mocht ik anders worden
En is mijn afwezigheid groot
Houd dan steeds voor ogen
Die dingen waar ik van genoot

Mocht ik anders worden
Niet meer zo kwiek, niet meer zo kras
Denk dan toch steeds aan al die jaren
hoe ik van jullie hield... en was.

49 50 51 52 53

ma 7 14 21 28

di 1 8 15 22 29

wo 2 9 16 23 30

do 3 10 17 24 31

vr 4 11 18 25

za 5 12 19 26

zo 6 13 20 27

Mocht ik anders worden

Suzanne Verstegen



Zorgt u voor een familielid of bekende met 
dementie, dan is dat erg ingrĳ pend. DementieOnline 
kan u helpen. Op DementieOnline.nl vindt u 
bruikbare informatie en tips voor u als mantelzorger. 
Om te checken of u nog voldoende grip hebt op de 
situatie, kunt u op de website een korte test doen. 
Deze test geeft u snel inzicht en bruikbare adviezen. 
Ook kunt u op de website een gratis 
informatieboekje over dementie bestellen.

ONLINE CURSUS
DementieOnline heeft bovendien een online cursus, 
speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen 
met dementie. De cursus ondersteunt u in het 
omgaan met dementie, het veranderende gedrag 
van uw naaste en uw eigen emoties. U krĳ gt 
persoonlĳ ke begeleiding van een digitale coach, 
waardoor de cursus is toegespitst op uw situatie. 
De cursus bestaat uit vĳ f digitale lessen. 

VERGOEDING
Veel zorgverzekeraars vergoeden deelname aan de 
cursus. DementieOnline verzorgt dan de declaratie 
van uw deelname bĳ  uw zorgverzekeraar.

MEER INFORMATIE 
EN AANMELDEN
Ga voor meer informatie over DementieOnline en de 
online cursus naar DementieOnline.nl. Daar kunt u 
zich ook direct aanmelden voor de cursus.

Bent u mantelzorger 
van iemand met dementie?
DementieOnline helpt!

hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie

DAAROM DE 
ONLINE CURSUS!
• Persoonlĳ ke coach
• In eigen tempo en tĳ d
•  Vergoed door veel 

zorgverzekeraars: 
DementieOnline helpt u 
daarbĳ 

•  Voor iedereen toegankelĳ k
• Methodes die werken


