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Een topjaar voor Beek en Bos 
 
Binnenkort sluiten we 2013 af en we 
mogen zonder op te scheppen gerust 

zeggen dat we een topjaar achter de 
rug hebben. Het 55-jarig jubileum en 

3 bijzondere unieke topprestaties. 
 
In het kader van 55 jaar Beek en Bos 

hebben we enkele hele mooie feesten 
gevierd. 

Daarbij hebben we met een nieuw 
logo onze huisstijl vernieuwd en zo 
langzaam zijn bijna alle dingen waar 

we het logo op hebben staan, 
voorzien van het frisse nieuwe logo. 

De burgemeester heeft met onze 
honderdjarige mevrouw van Lierop in 

april onder een stralende zon dit 
fleurige symbool voor Beek en Bos 
onthuld en symbolisch onze wens- en 

levensboom geplant pal voor ons 
gebouw op het voorplein. 

 
We hebben ons dit jaar veel werk op 
de hals gehaald door de lat erg hoog 

te leggen en op verschillende 
terreinen voor het allerhoogste te 

gaan. 
 
Maar met succes! 

 
In juni hebben we meegedaan aan 

de wedstrijd "Gastvrijheidszorg met 
Sterren" en met succes : Landelijk 
een eerste plaats met ruime 

voorsprong op nummer twee. 
 

In september werd bekend gemaakt 
dat Beek en Bos bij de Benchmark 

(dit is een vergelijking tussen alle 
verpleeg-, verzorgingshuizen en 

thuiszorg) bij de top 3 in Nederland is 
geëindigd. 
Zowel op de financiën, de 

bedrijfsvoering, de bewoners-
tevredenheid als op de medewerkers-

monitor scoorden wij maximaal. 
 
Recent, 12 december jongstleden, 

behaalden wij Prezo Goud. Dit is een 
keurmerk in de zorg dat zich vooral 

richt op de resultaten, namelijk 
goede zorg voor onze bewoners en 

de tevredenheid daarover. 
Drie auditoren hebben onze 
medewerkers een dag lang aan de 

tand gevoeld en bevraagd op alle 
aspecten die je maar enigszins kunt 

bedenken. 
We zijn beoordeeld op 46 prestaties 
en het is bijna niet te geloven maar 

we hebben ze alle 46 behaald. 
Daarmee zijn we in Limburg, zover ik 

na heb kunnen gaan, de eerste in de 
verzorgings- en verpleeghuiswereld 
die dit heeft weten te bereiken. 

 
Na deze geweldige successen gaan 

we zeker niet stil zitten, maar u zult 
begrijpen dat we het na deze 
krachtsinspanning een jaar wat 

rustiger aan gaan doen. 
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Vanaf deze plaats wil ik iedereen van 
harte bedanken voor zijn of haar 

aandeel in dit succesjaar. 
 

Heel, heel hartelijk bedankt !!!!!! 
 
Hoe kun je mooier de feestdagen in 

gaan dan wat wij met z’n allen 
gepresteerd hebben. 

 

Ik wens u heel fijne Kerstdagen en 
een heel gelukkig en gezond 2014. 

 
Th. van den Schoor 

Een supertrotse directeur 
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KERSTMIS 
 
Ging het vroeger in de dagen voor 

kerstmis bij u ook zo? De kerstboom 
werd in de woonkamer geplaatst, de 
kerststal van zolder gehaald, de 

lampjes en de ballen in de boom 
gehangen. De stal werd gevuld met 

de beeldjes: Jozef en Maria, het 
kindje in het midden, de os en de 
ezel, herders en schapen en boven in 

de nok de engel met het lint 'Gloria 
en in Excelsis Deo' en de koningen 

met hun kamelen in aantocht. Zij 
werden pas op 6 januari dicht bij de 

kribbe geplaatst en meestal moesten 
de herders dan voor hun plaats 
maken wegens plaatsgebrek. 

Tegenwoordig zie je in vele 
huiskamers alleen nog maar de 

kerstboom, al of niet echt. Misschien 
heeft kerstmis een beetje van de 
eenvoud verloren die het vroeger had 

en zijn we wat afgedwaald van de 
oorspronkelijke betekenis van het 

kerstfeest. Maar hoe het ook zij: met 
kerstmis overheerst toch nog altijd 
het gevoel van welbehagen, van 

vrede op aarde. Met kerstmis zijn 
mensen meer dan anders 'mensen 

van goede wil'. Kerstmis roept bij 
ons, of je nu gelovig bent of niet, 
toch nog altijd iets bijzonder op, iets 

puurs en zuiver. Zo iets van 'zo zou 
het eigenlijk altijd moeten zijn'.  Met 

kerstmis overheerst het gevoel van 
welbehagen, van vrede op aarde. 

Kerstmis doet ons dromen, doet ons 

even de harde werkelijkheid 

vergeten. Het is gelukkig maar dat 
we nog kunnen dromen. Want zou 
zonder dromen het leven niet erg 

vlak en uitzichtloos zijn? Laten we 
maar dromen van vrede op aarde, 

van geborgenheid, van geluk en 
voorspoed, van liefde en 
vriendschap; dromen van 'het komt 

goed'. Wijzen onze dromen ons niet 
de weg, die we mogen en zouden 

moeten gaan? Dat is ook de kern van 
het kerstfeest. Dat kind van 

Bethlehem, waarvan wij met kerstmis 
de geboorte vieren, zegt ons dat die 
weg naar vrede, naar liefde, naar 

geborgenheid, naar geluk een 
begaanbare weg is. Het kan als we 

maar 'mensen van goede wil' willen 
zijn. 'Vrede op aarde onder de 
mensen in wie God welbehagen 

heeft'  is toch de boodschap van 
kerstmis.                                                                                                                          

Op Beek en Bos vieren wij kerstmis 
met een feestelijke heilige Mis op 
kerstavond, 24 december, om 19.00 

in het restaurant waarbij zowel 
bewoners met hun familie, als 

vrijwilligers en medewerkers van 
Beek en Bos van harte welkom zijn. 
                                                                                                                        

Zalig kerstfeest, fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2014. 

 
W.Jacobs, pastor 
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Diensten in de kapel 
 
 
Dinsdag 24 december   19.00 uur 
Viering van Kerstavond 
Nachtmis in de zaal 

      
 

 
Woensdag 25 december  10.30 uur 
Eerste Kerstdag 

 
 

 
Donderdag 26 december  10.30 uur 

Tweede kerstdag 
 
 

 
Zondag 29 december  10.30 uur 

Feest H. Familie 
 
 

 
Woensdag 1 januari 2014 10.30 uur 

Nieuwjaarsviering 
 
 

 
Zondag 5 januari 2014  10.30 uur 
Driekoningen    
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Klachtenbus voor bewoners 
 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een 

briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de 
klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. 

Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door de klachtencommissie voor 

bewoners. 

Leden van de klachtencommissie zijn: 

Dhr. B. Coenen, Gildelaan 28, Heythuysen 

Mw. R. Stakenborg, Zadelmakerslaan 21, Heythuysen 

Dhr. T. van Gemert, Eglantier 10, Haelen 

 

 

Activiteiten 
 

19 December  : Kerststukjes maken met bewoners 
 

20 December  : Kerstdiner 
 
24 December  : Nachtmis met aansluitend warme chocomel en  

wafels 
 

31 December  : Oudjaarsviering en vuurwerk 
 

03 Januari 2014  : Nieuwjaarsreceptie 
 
13 Januari 2014  : Friet en snackmiddag 

 
10 Februari 2014  : Uitsmijter met gebakken ei en spek 

 
18 Februari 2014  : Bonte Avond 
 

28 Februari 2014 : Carnavalsmiddag met de Haelense Hofzengers en  
aansluitend stamppotbuffet 
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Verjaardagen personeel  

 

December 
01  Bianca Stappers     WMO   
02 Anke Verlinden     Avonddienst 

04 Marita Heldens      Afd. 200 
05 Petra Beeren     Restaurant     

06 Nicolette Slabbers    WMO 
08 Lianne Peeters     WMO 
10 Yvonne Scheres     Afd. 000 

10 Dave Hubert     Afd. 000 
15 Petra van den Beuken    Verpleegunit 

19 Nellie Kierkels     WMO 
20 Henny Hermans     Afd. 000 

22 Helma Roost     Afd. 000 
23 Marielle Gommans    Nachtdienst 
23 Marian Meevissen    WMO 

24 Monique Coolen     Afd. 200 
29 Vicky Coenen     Afd. 000 

29 Carlien Derks     Assistent beleidsmedewerkster 
31 Marnita Deckers     Verpleegunit 
 

Januari 
02 Maike van Bogget    Verpleegunit 

03 Karin Dirks      Nachtdienst 
05 Cecile Verkoelen     Afd. 000 
08 Christine Ververs     Afd. 200 

10 Joke van Neerven    Receptie 
11 Carla Roest      Avonddienst 

13 Gemma Milczarek    Afd. 200 
16 Sanne Ottenheijm    Restaurant 
17 Rian Rutjens     Verpleegunit 

18 Yvonne Schroen     Nachtdienst 
18 Miranda Clephas     Avonddienst 

19 Jolanda Nieuwenhoven   Nachtdienst 
21 Jacqueline Poels     WMO 

21 Annet Sijbers     Avonddienst 
22 Femke Snijders     Centrale keuken 
27 Riek Derikx      Centrale keuken 

27 Annie van Wegberg    Avonddienst 
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27 Maria Tulmans     Centrale Keuken 
28 Gerda Driessen     Verpleegunit 

30 Ineke Ottenheijm    Receptie 
 

Verjaardagen bewoners 
 

 
December 

04  Dhr. de Bakker     app. 111 
07 Mevr. van Thoor-Herfs    app. 203 
08 Mevr. van Roij-Goeden    app. 241 

12 Dhr. Gijsen      app. 107 
21 Dhr. Offerman     app. 215/216 

21 Mevr. Pijpers-Claessen    app. 040 
25 Mevr. Quicken-Schreurs   app. 030 

28 Mevr. Schrooijen     app. 043 
31 Mevr. Geuze-Wesdorp    app. 206 
 

 
 

 
 
 

 
Januari 

02 Dhr. Nabben     app. 135 
03 Mevr. Corsten     app. 027 
08 Dhr. Verbunt     app. 242 

08 Dhr. Mulders     app. 105 
08 Mevr. Schroën-Verheijden   app. 246 

10 Mevr. Gerris-van Lierop   app. 149 
12 Mevr. Gorissen     app. 026 
13 Mevr. Dalemans-Janssen   app. 042 

14 Mevr. Coenen-Janssen    app. 217 
15 Mevr. Wilms-Segers    app. 240 

30 Mevr. A.E. Timmermans-Janssen  app. 104 
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Welkom 
 

Mevr. Van Rijt-Joosten   app. 142 

Mevr. Sentjens-Giessen  app. 126 

 

 

 

 

In memoriam  
 

Mevr. Scheffers-Douven  app. 126 

Mevr. De Wit-van de Kaa  app. 142 

Mevr. Louisse    app. 251 

Mevr. Simons-Heber   app. 007 

Mevr. Knoops-Verstappen  app. 120 

Dhr. Govaerts    app. 134 

Mevr. Bemelmans-Buning  app. 114 

 

 

 
Mededeling 
 

Vriendelijk verzoeken wij u om nieuwe kleding eerst te laten nummeren in de 
waskeuken. Zo kunnen we voorkomen dat kleding zoek raakt. 

U kunt de kleding afgeven in de waskeuken of bij de receptie. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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Wekelijkse activiteiten 

Dag Tijd Activiteit Ruimte 

Maandag 09.00-12.00 uur Fitness Afd. 200 

09.30-11.30 uur Zijde schilderclub  

Om de twee weken 

Zaal 

09.30-11.30 uur Timmerclub Zaal 

Afspraak via 
receptie maken 

Herenkapper 2e maandag-morgen 
van de maand 

Kapsalon 

Ochtend Stomerij 

Kleding afgeven bij waskeuken 

Waskeuken 

Afspraak via 

receptie maken 

Schoonheidsspecialiste – 

gezichtsbehandeling ‘s middags 

Zitje noord  

afd. 100 

Afspraak via 

receptie maken 

Pedicure Kapsalon 

13.30-15.00 uur Winkel Twinkeltje 

14.00-15.15 uur Audicien 

Om de twee weken 

Afspraak via receptie maken 

Tegenover 

dokterskamer 

15.00-16.00 uur Zingen met Trees op den Drink Zaal 

19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Dinsdag 10.00-11.30 uur Computer activiteit, meezingen 
van liedjes 

Zaal 

10.00-11.15 uur Mannenactiviteit Zaal 

14.00-16.30 uur Huiskamerproject Zaal 

 Schoffelen en kippenhok 
schoonmaken met Har Camp 

Tuin 

Afspraak via 
receptie maken 

Pedicure Kapsalon 

Op afspraak Voetreflextherapie Noord zitje 100 

19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Woensdag 09.00-12.00 uur Fitness Afd. 200 
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10.00-11.30 uur Koffieochtend met Mieke / Ingrid 

/ Moniek voor bewoners afd. 000 

Zaal 

13.30-15.00 uur Winkel Twinkeltje 

14.15-16.15 uur Klein kienen Zaal 

Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Donderdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-12.00 uur Manicure 

Om de twee weken 

Zaal 

10.15-11.00 uur Gymnastiek  Zaal 

11.15-12.00 uur Gymnastiek VPU 

14.30-16.00 uur Koffiemiddag met Moniek en Ger 

Ebus voor bewoners van afd. 200 

Centraal zitje  

afd. 200 

Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor externe 
cliënten 

Kapsalon 

19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Vrijdag 09.00-12.00 uur Fitness Afd. 200 

10.00-11.30 uur Schilderclub 

Om de twee weken 

Centraal zitje  

afd. 100 

13.30-15.00 uur Winkel Twinkeltje 

Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

15.00-17.00 uur Bridgen op afspraak met Ingrid 

Eenmaal per maand 

Zaal 

19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Zaterdag  09.30-13.30 uur Koken met bewoners 

Eenmaal per maand op 
uitnodiging 

Keuken 

Groepsverzorging 

 19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Zondag 10.30-11.30 uur Heilige Mis Kapel 

 19.00-21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 
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Communicatie familie met verzorging 
 

Geachte familieleden, 
 
Hebt u vragen over de verzorging van uw familielid aan de verzorgenden van 

Beek en Bos, en zijn deze niet van dringende aard? Dan vragen wij u vriendelijk 
om deze vragen van maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur te stellen. 

Voor dringende kwesties kunt u natuurlijk ook op andere tijden en in het 
weekend bij de verzorgenden terecht.  
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Zorgcentrum Beek en Bos 
 

 

 

 
’ t Ruuktj nao dennegreun 
 

As het weer Kerstmis is en de boum steit inne kamer 
As het kribke d~r auch weer is en wae zeen weer allemaol same 

As het hoeës ruuktj nao dennegreun en vers gebakke broeëd 
Dan wille wae gelükkig zeen, dan is oos hert zoeë groeët 

As wae den nao de nachtmis gaon en de kirk is euvervol 
D`r gein zitplaats es, allein mer staon, den is oos hert zoeë vol 
Wae zeen zoeë gul vandaag en griepe nao de portemonnee 

Wae gaeve gaer vandaag, want wae zeën gelúkkig en tevree 
Mer es Kerstmis weer veurbiej, dan doon wae de auge dicht, 

Det huurtj er toch neet biej, auch dan is gul zeën ein plicht.  
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Brandpreventie met kerst 
 

Het huis wordt altijd leuk versierd met kerst, ook in uw eigen appartement 

brengt u versiering aan. Dit zijn soms zeer brandbare materialen. Door hiermee 
rekening te houden proberen we gevaarlijke situaties te voorkomen. 

  

De volgende tips willen wij u meegeven: 

 Breng geen plafond versieringen aan beneden de 2.50 

meter 

 Breng alleen geïmpregneerde versiering aan 

 Verwerk in bloemstukjes en kransen e.d. geen kaarsen 

 Plaats kerstboompjes niet te dicht bij andere brandbare spullen zoals 
gordijnen e.d. 

 Zorg dat het kerstboompje stevig staat en niet kan omvallen 

 Controleer eerst de kerstverlichting op breuken en laat deze dan 30 
minuten branden alvorens die in de boom te hangen (bij beschadiging niet 

gebruiken) 

 Losse verlengsnoeren zodanig aanbrengen dat men er niet over kan 

struikelen 

 ’s avonds alle kerstverlichting uit 

 

Zo kunnen we veilig een gezellige kerst tegemoet gaan. 
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Verzoek 
 

Geachte familie, vrienden en kennissen, 

 

Tijdens de kerstdagen en ook op nieuwjaarsdag wordt er een uitgebreid diner in 
het restaurant geserveerd voor bewoners en evt. familieleden. 

 
Aangezien het diner en ook het opruimen naderhand meer tijd vergt, is het 

restaurant voor het gebruik van koffie en gebak pas na 14.30 uur geopend. Ook 
de zitjes kunnen tot die tijd niet gebruikt worden. 
 

Ik vraag u vriendelijk, doch dringend, in het belang van onze bewoners, vóór 
14.30 uur het restaurant niet te bezoeken. 

 
Fijne feestdagen toegewenst, 

 
 
 

Th. van den Schoor   
Directeur  
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/directie 29-10-2013 

 
 

Aanwezig:  Mevr. Nellie Jansen, ( v.z. );  Mevr. Diny Jakobs;  
Dhr. Thijs v.d. Schoor, Dhr. René Muijsenberg,( secr. ) 

Mw.  Schroen. 
Mede aanwezig: Mevr. Carlien Derks voor de agendapunten: 4 en 8. 
 

1. Opening. 

Dhr. Thijs van den Schoor opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 

2. Verslag van de vergadering van 20-08-2013. Dit wordt, met dank aan de 

samensteller ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verzwaard advies CQ-index meting. De cliëntenraad geeft een positief 

advies over de door de directie voorgestelde keuze van Bureau Facit voor 

het uitvoeren van deze meting. 

4. Verzwaard adviesrecht Regeling cliëntenraad. De regeling bestaat uit 3 

delen: Instellingbesluit, Huishoudelijk reglement en 

Samenwerkingsovereenkomst. De door de directie voorgestelde versie 

wordt uitvoerig besproken en op enkele punten worden wijzigingen 

voorgesteld. Telkens wordt gecontroleerd of dit voldoet aan de door WMCZ 

(Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen), gestelde eisen. 

Afgesproken wordt om in de volgende vergadering (05-12-2013) het 

positief advies hierover te geven. 

5. Instructie Brandveiligheid; Verzwaard advies. 

De cliëntenraad geeft hierover een positief advies. 
6. Benoeming nieuw lid cliëntenraad. De beoogde kandidaat heeft 

aangegeven niet beschikbaar te zijn.  

7. Benchmark in de zorg. De directeur geeft aan de hand van beschikbare 

metingen een uitgebreide uitleg hierover. Benchmark is een meten en 

vergelijken van prestaties ten opzichte van een vast ijkpunt (landelijk 

gemiddelde). Voor Beek en Bos heeft deze meting plaats gevonden met 

betrekking tot de cliënten (de Client Quality-index), de medewerkers en de 

bedrijfsvoering. Uit de gemeten waarden blijkt dat Beek en Bos in alle 

categorieën koploper is. 

8. Kwaliteitsbeleid. Verzwaard adviesrecht voor de cliëntenraad. Beek en Bos 

heeft een vernieuwd kwaliteitsbeleid en een nieuw kwaliteitssysteem 
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opgezet. Beide zijn gebaseerd op het PREZO-systeem. (PREstatie in de 

ZOrg). Na een uitgebreide bespreking van het vernieuwde plan 

Kwaliteitsbeleid en het Kwaliteitssysteem PREZO, heeft de cliëntenraad een 

positief advies hierover uitgebracht. 

9. Berichtgeving consumentenbond over vermeende, onterechte, betalingen  

door nieuwe bewoners van verzorgingshuizen.  In de pers zijn berichten 

verschenen van de Consumentenbond over de al dan niet terechte 

betalingen van cliënten over voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze 

berichten waren niet altijd zorgvuldig. Actiz, de koepel van alle verpleeg- 

en verzorgingshuizen, gaat overleg plegen met de consumentenbond. Het 

CVZ bepaalt uiteindelijk. Er moet meer landelijke duidelijkheid komen. Het 

boekje : “Daar heeft u recht op …” spreekt het Kompas van het College 

voor Zorgverzekeringen tegen. 

   10. Mededelingen directie. 

Aanbesteding Welzijn 
Onlangs heeft Beek en Bos het bericht gekregen dat zij niet bij de eerste twee 
zijn geëindigd. 

Zorgkantoor 
Beek en Bos levert in 2013 meer producten en diensten dan met het zorgkantoor 

afgesproken is. Voorgaande jaren werd dit verschil zonder problemen extra 
vergoed. Voor 2013 komt een deel voor eigen rekening. Dit betekent dat alle 
extra zorg die we vanaf nu leveren niet betaald wordt. De directie overweegt om 

plaatsen die vrijvallen dit jaar niet meer te herbezetten. 
Offerte 2014 

Ondanks negatieve berichten is Beek en Bos niet ontevreden over de afspraken 
die zij kan maken met het zorgkantoor over 2014. Hoeveelheid te leveren zorg 

en het tarief liggen slechts iets lager dan dit jaar. 
Rolstoeltocht 
Dit jaar hebben wij die niet zelf georganiseerd, maar hebben we deelgenomen 

aan de tocht van de atletiekvereniging. Het was prima weer en de organisatie 
was uitstekend. We hebben besloten volgend jaar weer hieraan mee te doen. 

Wensboom 
In de laatste versie van het Bosblaedje is de werkwijze van het indienen van 
wensen voor de nieuwe boom duidelijk gemaakt. Het moet echt een hartenwens 

betreffen en niet iets wat gemakkelijk door familie zelf uitgevoerd kan worden. 
Nieuwsbrief vrijwilligers 

Deze wordt aan de aanwezigen uitgereikt. 
Hulp bij het Huishouden onder de WMO 
In 2015 wordt het budget van de gemeente met 40% gekort. In overleg met de 

aanbieders bekijkt de gemeente hoe hier het beste en meest eerlijk mee 
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omgegaan kan worden. Diverse scenario’s worden onderzocht. Uiteindelijk beslist 
de politiek. 

100-jarige 
Op 3 november a.s. hoopt mw. van Lierop de leeftijd van 100 jaar te bereiken. 

Beek en Bos biedt haar een diner en een receptie aan. 
Zachte vloerbedekking 
De vloer van het restaurant en de gangen op de begane grond worden 

binnenkort professioneel gereinigd. Als dit goed lukt, wordt de rest ook gedaan. 
Veiligheid 

Binnenkort wordt het camerasysteem vervangen en flink uitgebreid. Ook buiten 
worden diverse camera’s opgehangen. 

Ziggo 
De CAI wordt fors duurder omdat de RTL geen subsidies meer verstrekt aan 
Ziggo. De prijsverhoging wordt doorberekend aan de gebruikers. 

Waarborgfonds voor de Zorg 
Beek en Bos heeft de jaarlijkse herkeuring glansrijk doorstaan. 

Tuinonderhoud 
Met ingang van 1 januari a.s. gaat het onderhoud voor een jaar over naar 
hovenier Remco van Alphen. Als dit goed bevalt, wordt verlenging overwogen. 

Pastoor Vankan 
Hij heeft Beek en Bos bezocht voor een kennismaking en rondleiding. Waar 

mogelijk is hij te alle tijden bereid zijn bijdrage te leveren aan het pastorale werk 
van Beek en Bos. 
Melding Incidenten Cliëntenzorg 

Valincidenten blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar. Medicatiefouten vertonen 
een enigszins stijgende lijn. 

Rolstoelbus 
Beek en Bos gaat een rolstoelbus aanschaffen. Steeds meer mensen maken 
gebruik van een rolstoel en het vervoer van de dagverzorging is hierdoor veel 

gemakkelijker te regelen. 
Scootmobielberging aanleunwoning 

Ons is ter ore gekomen dat de plannen gereed zijn, maar dat de hiervoor 
bestemde gelden eerst elders voor eenzelfde doel ingezet worden. Thijs 

informeert naar de stand van zaken. 
Eigen huisnummer voor bewoners 
De gemeente heeft bepaald dat iedere bewoner via zijn eigen kamernummer bij 

de gemeente als individuele bewoner wordt geregistreerd.  
Verpleegunit 

In 2014 worden de huiskamers van de verpleegunit gerenoveerd. 
Rollators bij restaurant 
Vanwege de huiselijkheid worden rollators van bewoners tijdens de maaltijd op 

de gang geparkeerd. Dit veroorzaakt enige chaos en onvoldoende 
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doorgankelijkheid ter hoogte van de receptie en algemene toiletten. Bekeken 
wordt hoe dit meer geordend kan worden. 

Enquête restaurant 
Thijs bespreekt de resultaten van de onlangs gehouden interviews. Over het 

algemeen zijn de gebruikers uiterst tevreden. Waar dit minder is worden acties 
ondernomen. 
11. Rondvraag.  

      Geen punten voor de rondvraag. 

 

12. De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering. 

 

 
Volgende vergadering: donderdag 05-12-2013  om 15.00 uur. 

 
Notulist : R. Muijsenberg, secr. 
 
 

 

 

 
 

 

Openingstijden Twinkeltje 
i.v.m. Kerstmis 
 

 
Vrijdag 20 december  : 15.30 – 16.30 uur 

Maandag 23 december  : 13.30 – 15.00 uur 
Dinsdag 24 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Woensdag 25 december : gesloten 
Vrijdag 27 december  : 13.30 – 15.00 uur 
Maandag 30 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 31 december  : 13.30 – 15.00 uur 
Woensdag 01 januari 2014 : gesloten 

Vrijdag 03 januari 2014 : 13.30 – 15.00 uur 
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Kerstdiner 
20 december 2013 

 
 
 

Zachte zalmpaté met limoncellosaus en kwarteleitje 
 

*** 
 

Fazantenbouillon met witte en bruine beukzwam 

 
*** 

 
Hertenrugfilet met veenbessensaus 

Scholfilet gevuld met spinazie en wortel met kreeften hollandaise saus 

 
Wintergroenten melange 

 
Frites 

Krieltjes met spekjes en ui 

 
Warme stoofpeertjes 

 
*** 

 
Witte en bruine chocolademousse met 

Banyuls siroop en slagroom 
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Even lachen 
 
 

De automonteur vraagt aan een klant, terwijl hij naar de auto wijst; “is dat uw 
auto, mijnheer?” 
“Soms,” antwoord de man. ”Hoezo soms?” ”Als de auto gewassen is, is hij van 

mijn vrouw, als er een dansuitvoering is, is hij van mijn dochter, als er een 
voetbalwedstrijd is, is hij van mijn zoon en als hij gerepareerd moet worden, dan 

is hij van mij!” 
 
Praatjesmakers: “Oma, later word ik dokter en dan haal ik al je kreukels weg.” 

 
Lisa komt thuis van school en zegt tegen haar vader; “Ik moet van de juf een en-

cy-clo-pe-die kopen. ”Waarop vader antwoordt; ”Ben je nou helemaal? Ga jij 
maar gewoon op de fiets naar school!” 

 
Agnes en Jeroen gaan naar het gemeentehuis om in ondertrouw te gaan. Na 
de gegevens te hebben genoteerd, de juiste documenten te hebben 

overhandigd en de leges te hebben betaald, zegt de ambtenaar zonder een 
spier te vertrekken: “Denk eraan; niet goed, geld weg. Geen garantie en 

ruilen is niet mogelijk.” 
 
Al haar hele leven heeft Marie tegen de pondjes moeten vechten. Wanneer zij de 

middelbare leeftijd nadert, wordt dat steeds moeilijker. Op een avond, nadat zij 
weer een te strakke broek had gepast, zegt ze tegen haar man; ”Ik zal blij zijn 

als wij een kleinkind hebben, want wie stoort zich nou aan dikke oma’s? 
Waarop haar man antwoordt; “Opa’s natuurlijk.” 
 

Steven wordt beschuldigd van vermogensfraude en neemt een van de sluwste 
advocaten van het land in de arm. Tijdens het proces houdt de advocaat zo’n 

indrukwekkende toespraak dat de jury de beschuldigde vrijspreekt. Achteraf 
vraagt een vriend aan Steven; “Zeg nou even tussen ons, heb jij nou die fraude 
gepleegd of niet?” ”Wel, antwoord Steven, eerst dacht ik van wel, maar toen ik 

mijn advocaat hoorde spreken, begon ik echt te twijfelen.” 
 

De onderwijzer zegt tegen een jongen die heel eentonig voorleest; “Steek eens 
een beetje meer intonatie in je tekst Bert, en een beetje meer nadruk, 

”Bert kijkt verbaasd en zegt; ”Maar in het boek staat; nadruk verboden.” 
 
Een immigrant die aan het begin van de 20ste eeuw naar de VS trok, vat zijn 

avonturen in de Nieuwe Wereld als volgt samen; “Ik kwam naar Amerika, omdat 
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iedereen zei dat de straten daar met goud geplaveid waren. Toen ik arriveerde, 
ontdekte ik al snel drie dingen, ten eerste waren de straten niet met goud 

geplaveid, ten tweede waren de straten helemaal niet geplaveid en ten derde 
werd ik verondersteld die straten te plaveien.” 

 
Een kinderloos echtpaar adopteert een jong meisje uit Thailand. Als ze zes 
wordt; zegt het meisje tegen haar ouders; “Ik ben zo blij dat jullie mij zijn komen 

ophalen! Want anders hadden onbekenden mij misschien meegenomen. “ 
 

Ellen ligt in het ziekenhuis met een zware voorhoofdsholteontsteking. De hele 
linkerkant van haar gezicht is opgezwollen. Op de derde dag wil de verpleegster 

haar doen geloven dat ze eindelijk aan de beterende hand is. “Kijk” roept ze 
enthousiast, “uw rimpels komen al terug!” 
 

 

 
 
 

Oud op nieuw 
 

Het lijkt, of die laatste dag van `t jaar, de allerlaatste uren 
Die wij doorleven met elkaar, per uur wel twee uur duren 

Dit geeft ons de gelegenheid om, ook al is `t maar voor even 
Met een gevoel van dankbaarheid, dit jaar weer te doorleven 

Ons hoofd, maar bovenal ons hart, is vol herinneringen 
En dikwijls overheerst de smart, om hen, die vàn ons gingen 
Wij hebben vreugd, geluk gekend, illusies zijn vervlogen 

Nu zitten wij een kort moment, heel stil, het hoofd gebogen 
Dàn eensklaps, haalt het nieuwe jaar, ons terug uit het verleden 

Wij zeggen dankbaar tot elkaar, ~t was goed, ik ben tevreden !!! 
 
 



 

    

 28 Bosblaedje Kerst 2013 
 

Kerstgedachte 
 
Kerstmis vroeger bij ons thuis 

Mijn hart vol weemoed en verlangen 
Met z`n allen kort bij `t fornuis 
De kerstboom helemaal vol gehangen 

 
Liedjes klonken als een engelenkoor 

Het stalletje heel zacht verlicht 
En tussen de dennentakjes door 
Kwamen de driekoningen al in zicht 

 
Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel 

Vandaag kun je dat niet zo intens beleven 
Veel mensen weten wel wat ik bedoel 

De toekomst zal nu eenmaal anders leven 
 
Met een sneltreinvaart door de dagen heen 

Mensen zijn druk bezig, tegelijk met zo veel dingen 
Alleen de eenzamen blijven weer alleen 

Zij hebben wel tijd, maar niemand om mee te zingen 
 
En in deze tijd van jachten en jagen 

Kijkt men anders tegen de wereld aan 
Kan men elkaar nog wel verdragen ? 

Of moet ieder zijn eigen weg maar gaan? 
 
Het vieren van Kerst, zo zijn mijn gedachten 

Moet er toch altijd blijven, in elk gezin 
Dat zal het harde leven immers verzachten 

Dan krijgt men er weer vertrouwen in 
 
Laat daarom nu gerust een kaarsje branden 

Voor alle mensen een goede reden 
Die geldt voor hier en in alle landen 

Kerstmis, dat is echt een feest van vrede. 
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Kerstmis 
 
Koud is het winterweer 

Binnen heerst de kerstsfeer 
De boom is versierd 
Feest wordt gevierd 

Met warmte en licht 
Stuurt men kerstbericht 

Fijne dagen, goed nieuwjaar 
Dat wensen wij elkaar 
Er wordt heerlijk gegeten 

Het gezellige samenzijn 
Vinden de mensen fijn 

Vrede willen we nu graag 
Toch niet enkel vandaag 

Als het kan, als het mag  
Wil ik vrede wel elke dag 
 

 
 

 

Winter Wonderland 
 
Een landschap met sneeuw, en een  

gehele rivier bevroren 
Het zonlicht weer kaatsend op het ijs 

is dit winter wonderland geworden. 
 

De ijskristallen hangend overal 
en een verfrissend koude wind 
Temperaturen ver onder het vriespunt 

Is dit het gene wat winter wonderland bemind. 
 

Lekker warme kleding aan 
en een dikke wollen sjaal 
Spelend en huppelend door de sneeuw 

is dit mijn winter wonderland verhaal 
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Duizend maal Dank! 
 

Op 5 september jl. hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder 
Eugenie Westerhoud, kamer 147. 
Dit heeft bij velen wat teweeg gebracht. 

 
Toen onze vader overleed, in februari 1995, was het noodzaak dat ze op 11 

september 1995 verhuisde naar Huize Beek en Bos.  
Dit ging niet zonder slag of stoot. Ze moest enorm wennen 
omdat ze blind was geworden door een hersentumor en niet wist 

wat haar te wachten stond. 
 

Langzaamaan raakte ze vertrouwd en ging ze graag naar  
de Groepsverzorging en de Kapel. 

Moeder had zo haar vaste ritueeltjes zoals haar gebedjes  
en niet te vergeten, de ijdelheid ondanks dat ze blind was. 
Zij had een eigenzinnige humor. Iedereen die ze van de  

verpleging kende, kreeg een koosnaampje. 
 

Moeder onderging drie verhuizingen binnen Beek en Bos, die 
gelukkig geheel vlekkeloos verliepen. 
De laatste verhuizing was naar de Verpleegunit, ze had steeds 

intensievere zorg nodig. Ze berustte er volledig in en 
was vooral de laatste tijd helemaal in haar nopjes, ze had de  

beste vriendinnen gemaakt op afdeling 1. 
 
Het hele team van Beek en Bos, en ja ook Meneer Thijs, want zo 

noemde zij de directeur, heeft er alles aan gedaan om haar een 
thuisgevoel te geven. Deze missie is met succes volbracht. 

Moeder heeft tot op de dag 18 jaar in Beek en Bos gewoond 
waardoor zij de langste bewoonster werd tot 12 november 2013 
 

Deze dag zullen wij, als familie, nooit en te nimmer vergeten. 
Vooral het waardevolle moment dat het personeel, zowel boven 

als beneden, klaarstond om onze moeder vanuit Beek en Bos 
een laatste eer te bewijzen.  

Hartverwarmend! 
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle 
liefdevolle zorgen voor onze moeder. 

Duizend maal Dank hiervoor! 
 

Familie Westerhout 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 

 
 

SJANG 
 
Sjang woeantj érmeujig en allein… 

Het luiptj hem aaf en toew doorein… 
Sjanj sjraaveltj oppe lêste bein; 
zien klômpe klatse oppe stein… 

 
Sjanj dae vreugtj néét nao windj of waer: 

Hae sjrankeltj noa de Nach-Mês haer. 
Sjanj vindj-det sjoean. En duit-det gaer, 
hae zeuktj zien plaats: bie dae polaer… 

 
Sjanj zètj zich ein laeg bank niër, 

de allerêste, ongeviër… 
Sjanj zaengeltj zich iës eine kiër 
en spriktj den plechtig.. mêt ‘’den Hiër’’… 

 
Sjanj hêltj de möts-vêttig en vaal… 

in zien twië hénj. De moewe kaal… 
Sjanj baetj zich, in zien eige taal… 

mér ’s-Leevenhiër verstuit hem waal!... 
 
Sjanj is éch einen érme kloeat 

mér klaagtj biej neemus ziene noead: 
Sjanj geluiftj in Laeve, náo den doead 

én in’nen heemel: Laevesgroeat!! 
 
Sjanj weurtj door géine mins bemindj 

mér doa is hea’lang aan gewindj. 
Sjanj wêtj, woa hea wáál leefdje vindj: 

kiektj wiej betouverdj… noa het Kindj… 
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Aaihondenproject 
 
Sinds enkele maanden hebben wij op Beek en Bos een zogenaamd 

aaihondenproject gestart. Een keer in de veertien dagen komt er een baasje met 
hond(je) op bezoek, zowel op de verpleegunit als ook op de hoeskamer. 
We hebben bijvoorbeeld een klein hondje genaamd Bonny. Zij gaat bij bewoners 

op schoot en ook op tafel. Deze hond zorgt voor warmte, genegenheid en 
aandacht en wordt innig geaaid. 

Verder is er nog een Rottweiler,Beau, groter van formaat maar heel lief. Zij vindt 
alle mensen leuk als zij maar aangehaald wordt. In het voorjaar willen we 
eventueel met de honden buiten gaan wandelen. 

Het zou kunnen dat er meer bewoners geïnteresseerd zijn in dit aaiproject. 
Indien dit zo is kunnen zij zich opgeven bij de dames van Welzijn.   
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Het Feest van Driekoningen 
 
 

De Driekoningen waren op reis naar 
Bethlehem. Ze hadden gehoord dat er een 
koningskindje was geboren en brachten hem 

geschenken in de vorm van Goud, Wierook 
en Mirre. Ze volgden dan ook de sterren. 

 
Een bijzondere ster verdwaalde bij Zorgcentrum Beek en Bos in de keuken. Hij 
was afgegaan op die heerlijke reuken. Opeens spatte hij uiteen, in de vorm van 

een gouden boon.  
 

De koks kwamen meteen op het idee, om deze boon te verstoppen in een 
maaltijd, die ze speciaal hadden bereid voor deze mooie kersttijd. 

 
Nu de zoektocht: als u als bewoner deze boon in uw eten vindt, wordt dat 
beloond met een heerlijke maaltijd speciaal bereid door ons keukenteam. 

 
Heel veel geluk gewenst en smakelijk eten. 

 
 
Veel succes: ’t Keukenteam. 

 
 
 
 
p.s.: Heeft u de boon gevonden, meld dit dan op uw afdeling of in het 
restaurant. 
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 Puzzel 
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