Ter ere van Gaby Bosman
Op woensdag 13 februari 2013 werd in Woonzorgcentrum Herfstvreugde de 100ste
verjaardag gevierd van Gaby Bosman. Speciaal voor haar verjaardag schreef
dorpsdichter Swa Pelemans een gedicht.
Gaby was de oudste in een gezin met 5 kinderen. Op haar 21ste trok ze naar Brussel en
werd er dienstmeid. Twee jaar later keerde ze terug naar huis om voor haar moeder te
zorgen. Na haar huwelijk heeft Gaby ongeveer 60 jaar in Brussel gewoond en er 50 jaar
een winkel gehad. Sinds 2003 woont ze in Herfstvreugde.

't Is slechts een enkeling gegeven
’t is slechts een enkeling gegeven
een hele eeuw echt te beleven
aan weinig mensen is ’t geschonken
100 jaar naar de maan te lonken….
een hart dat honderd jaar blijft kloppen
en er zelfs niet aan denkt te stoppen
integendeel we gaan er voor en blij
de winter is bijna voorbij…
och links en rechts is wel wat sleet
er is soms iets dat je vergeet
maar zo’n drama is dat niet
als je van ’t leven maar geniet
je ziet en hoort allicht wat minder
wat zegt die nu wie is dat ginder
pak me nu maar eens bij de hand
maar ‘k ben nog goed bij mijn verstand
‘k heb hier veel vrienden en vriendinnen
en dat geeft warmte hier vanbinnen
straks gaan de vogeltjes weer fluiten
dan doen we ’n wandelingske buiten
de lucht wordt dan weer hemelsblauw
en aan de takken hangt nog dauw
dit is een splinternieuwe dag
die je alweer beleven mag
vandaag word ik gevierd, ’t is feest
en eigenlijk, ’t is goed geweest….
meepakken ’t leven voor ’t te laat is
al wat nog komt is zo maar gratis
vandaag ben ik er geren bij
ik voel mij opgewekt en blij
als ’t god belieft we gaan dat zien
tot over tja een jaar of tien….

Herfstvreugde, 13 februari 2013
Swa Pelemans, dorpsdichter

