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Carnaval 
 

Komend weekend is het carnaval en 
ik denk dat het al heel lang geleden 

is dat we zo'n “zacht” weer hebben 
gehad met de vastelaovendj. Ik kan 

me de tijd herinneren dat het anders 
was. In de laat zestiger jaren was het 
zo slecht weer met heel veel sneeuw 

dat de carnavalsoptochten overal 
afgelast werden. Wij hadden thuis 

een boerderij en de jaagsneeuw lag 
op plaatsen wel een meter hoog op 
het erf. Wij hadden thuis koeien en 

varkens en een van de varkensstallen 
lag leeg en was schoongemaakt. Ik 

herinner me dat heel de jeugd in de 
buurt bij ons bij elkaar kwam omdat 
mijn vader het goed vond dat we in 

die stallen cowboy en indiaan gingen 
spelen. Zo eenvoudig was het in die 

tijd. Je was óf cowboy, met hoed, 
snor en pistool, óf je 

was indiaan met pijl en 
boog en een verentooi 
op je hoofd. Het was 

een van de mooiste 
carnavalsdagen die ik 

ooit heb meegemaakt.  
 
Afgelopen week is de Mini Bonte 

Avond op Beek en Bos geweest en 
Carnavalsvereniging de Kwakkert 

heeft zich van de beste kant laten 
zien. Het was enorm druk en heel erg 
gezellig. 

Niet alleen door de acts en zang van 
de artiesten, maar ook door het 

optreden van onze eigen  

prins Pierre I. Samen met zijn 
adjudant Wim Gubbels hebben ze er 

een hele show van gemaakt. Hierna 
deed ons aller Nellie Schrooijen er 

nog een schepje bovenop. Als 
volleerd buutreedster wist ze het 
publiek tot tranen toe aan het lachen 

te krijgen. Wat een geweldige act van 
die drie. 

Als kers op de taart een serenade 
door Joeks Kapel Sjerum waarin een 
dochter van de prins (Ik weet niet of 

we haar prinsesje mogen noemen?) 
de hoogste toon blies. De prins liet 

weten dat hij het sneu voor directeur 
Thijs van den Schoor vond, maar dat 
hij tot en met de carnavalsdagen de 

scepter zou zwaaien. 
Toen ik naar 

de twinkeling 
in zijn ogen 

keek, wist ik 
dat hij er niets 
van meende.   

 
Beek en Bos heeft al diverse jaren 

geen prins meer gehad. Dit hebben 
jullie aan ondergetekende te danken. 
In de jaren dat er wel nog een prins 

was, zag ik vaker dat bewoners tegen 
wil en dank werden overgehaald om 

prins te worden. Dat vond ik geen 
goede zaak. Toen medewerker 
Welzijn Moniek kwam vragen of we 

weer eens een prins mochten 
uitroepen, heb ik ingestemd, mits de 

kandidaat dit volledig uit eigener 
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beweging wilde doen, zonder dwang 

van anderen. 
En zie daar: onze prins Pierre I, in vol 

ornaat, stralend van oor tot oor. 
 
Het lijkt er nu toch echt op dat we 

zonder een winter te hebben gehad 
het voorjaar inglijden. Ik kan me niet 

voorstellen dat we nog vorst of 
sneeuw gaan krijgen. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik het helemaal niet erg 
vind dat we geen winter gehad 
hebben. Ik vond het wel gemakkelijk: 

Geen sneeuw ruimen, geen gladheid, 
geen gevaarlijke situaties op de weg, 

niet thuis de buitenkranen afsluiten 
en geen autoruiten krabben. U ziet 
dat het veel voordelen heeft. 

Een strenge winter heeft ook zijn 
charmes, maar voor één jaar vond ik 

het wel gemakkelijk. 
 
Afgelopen zomer, tijdens een 

bloedhete dag, zijn er opnames 
gemaakt in Baexem en Beek en Bos 

voor de film “Bannenbroek Got 
Talent”. Het filmen heeft een hele 
dag in beslag genomen. U heeft dat 

kunnen meemaken. 
Het was dan ook heel spannend 

afgelopen zondag om te zien hoe het 
resultaat geworden was. 

Het is een leuke film geworden en 
jawel hoor, in de laatste seconden 
komt u in beeld. Enkele shots van 

bewoners hier in het restaurant van 
Beek en Bos. 

Onvoorstelbaar dat een ploeg van 

wel 30 mensen een hele dag bezig is 
om ca. 30 seconden film te 

produceren. 
 
Ingrid heeft de film opgenomen en ik 

ga er vanuit dat deze binnenkort in 
de Kapel vertoond gaat worden. De 

Kapel wordt op dit moment 
gerenoveerd. Deze week wordt de 

airconditioning en een nieuw plafond 
gemonteerd. In dit plafond wordt een 
projectiescherm en een beamer 

geïnstalleerd. De nieuwe stoelen zijn 
al geleverd en medio maart wordt de 

vloerbedekking vervangen. 

En dan is deze ruimte geschikt als 

vergaderruimte maar ook als 
bioscoop. 

 
Maar voordat het zover is gaan we 

natuurlijk eerst Carnaval vieren. 
 
Alaaf !!! 

 
Th. Van den Schoor 

Een onttroonde directeur 

 
 

 



 

 
GEZONDE LACH 
 
Elke medaille heeft twee zijden. Zo 
ook het leven: een lichte en donkere 

zijde. Er is vreugde en er is verdriet. 
Er zijn meevallers en er zijn 

tegenvallers. Soms lacht het leven je 
toe, soms vergaat je het lachen. We 
ervaren het allemaal. Het is alles op 

zijn tijd! Toch is het vaak zo dat wij 
de mooie dingen van het leven 

sneller vergeten dan de minder 
mooie. 
 

Wat tegen zat, je teleurstellingen, je 
tegenslagen blijven soms lang 

hangen. Je stapt er maar moeilijk 
overheen. Ik moest hieraan denken 
toen ik enkele weken geleden het 

interview op L1 zag met buutte-
reder- kampioen van dit jaar Sylvia 

Ramakers. Ze zei daarin  'de lach 
moet je opzoeken, de zorgen komen 

vanzelf'. Misschien een mooie 
gedachte voor carnaval. 
 

Er wordt zo weinig gelachen. Ergens 
ook begrijpelijk. We worden 

overspoeld met nare berichten. Je 
hoeft de krant maar open te slaan of 
naar een actualiteitsprogramma te 

kijken of je leest en hoort: er is crisis, 
er moet bezuinigd worden, de 

economie is in een krimp, de zorg 
wordt onbetaalbaar en noem maar 
op. Je voelt je bijna schuldig om oud 

te mogen worden. Dat alles maakt 

het leven niet  vrolijker. Maar 
gelukkig hebben we ook nog 

carnaval. 
 

Een feest om even stoom af te 
blazen, om even de medaille om te 
draaien, de donkere bril af te zetten 

en te kijken naar de mooie kanten 
van het leven. Om die te zien moet je 

de sombere dingen, je zorgen, je 
problemen ook eens durven te 
relativeren en weg te lachen. Je zult 

zien opeens zijn ze niet meer zo 
zwaar. Niet dat ze weg zijn - ze zijn 

er nog-  maar ze zijn te tillen.                                                                         
Het doet goed eens een keer gek te 
doen, eens de vloer aan te vegen 

met de ernst van het leven. Dat lucht 
op!  Een wijze raad was een dezer 

dagen te lezen op de Gerardus-
scheurkalender: 'Loop met je gezicht 

in de zon...dan valt de schaduw 
achter je'.                                                                                                             
 

Hele mooie en gezonde 
carnavalsdagen, geniet ervan en 

alvast uitgenodigd woensdagavond, 
Aswoensdag, voor het askruisje 
's avonds om 19.00 uur in de 

kapel. Wie niet kan komen, kan ook 
het askruisje ontvangen op de kamer. 

Dit wel even doorgeven. 
  
W.Jacobs, pastor 
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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 
 
28 Februari : Carnavalsmiddag met de Haelense Hofzengers en  

aansluitend stamppotbuffet 

 
06 Maart   : Video Dorus 

 
20 Maart   : Modeshow 
 

21 Maart   : Muziek 
 

05 April   : Carma Schoenen verkoop/Natures Textiles truien  
verkoop 

 
11 April   : Muziek door een troubadour 
 

16 April   : Paasbrunch 
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Verjaardagen personeel  

 

Maart 
01  Inge Vossen     Afd. 000 
04 Lindsy Goorts     Zorghulp afd. 200 

05 Nicole Schroijen     Afd. 000 
05 José Mansvelt     Receptie/administratie 

07 Kim Evers      Avonddienst 
09 Marjan Dirks     Thuiszorg 
10 Yanga Oudt     Centrale keuken 

12 Lindsey Metsemakers    Afd. 200 
13 Petra Delissen-Linssen    Verpleegunit 

14 Jacqueline v.d. Beucken   WMO 
20 Nienke Raemakers    Zorghulp afd. 000 

22 Math Linders     Technische dienst 
22 Carla Vries      Hoeskamer 
23 Carolien Gijsen     Verpleegunit 

25 Martine Hendrikx     Verpleegunit 
25 Esther Nies      Zorghulp afd. 200 

26 Inge Zusterzeel     Centrale keuken 
28 Thijs van den Schoor    Directeur 
28 Ingrid van Bogget    Welzijn 

30 Annelies Baats     Receptie 
   

 
April 
02 Mark Verstappen     Centrale keuken 

02 Ruth Timmermans    Centrale keuken 
04 Sonja Kluskens     Afd. 200 

05 Savanne Timmermans    Huiskamerass. Verpleegunit 
06 Henk v.d. Beuken    Centrale keuken 
09 Laura Daemen     Verpleegunit 

09 Nelly Janssen     Restaurant 
10 Tim Linders     Oproep technische dienst 

13 Diana Rutten     Avonddienst 
14 Chera de Kwaadsteniet   Technische dienst 

17 Lisette Cupers     Waskeuken 
18 Inge v.d. Kruijs     Centrale keuken 
20 Magda van Tuel     Nachtdienst 

23 Monique Schoone    Afd. 000 
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23 Simone Beurskens    Afd. 200 
24 Gerrie Feijen     Waskeuken 

25 Marleen Gubbels     Thuiszorg/dagverzorging 
25 Sandra Zuidema     Avonddienst 

26 Petra Loijen     Afd. 000 
28 Moniek v.d. Kerkhof    Welzijn 
 

 

 
 
 

Verjaardagen bewoners 
 
 
Maart 

03  Mevr. Adams-de Bock    app. 106 
11 Mevr. Forschelen     app. 122 

11 Dhr. Stammen     app. 248 
14 Mevr. v. Erp-Louisse    app. 114 
 

 
 

 
April 

06 Mevr. Smeets-Alofs    app. 245 
12 Mevr. Vervuurt-Knops    app. 235 
14 Mevr. Mulders-Coolen    app. 105 

14 Mevr. Küppers-Taddey    app. 009 
14 Dhr. Smeets     app. 225 

15 Mevr. Hanssen-van Knippenberg  app. 112 
21 Dhr. Grispen     app. 228 
25 Mevr. Piepers-Klatt    app. 208 

27 Mevr. Roost-Winkelmolen   app. 115 
30 Dhr. Keiren      app. 148 
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Welkom 
 

Dhr. De Zwaan    app. 120 

Mevr. Van Erp-Louisse   app. 114 

Dhr. Peulen    app. 251 

Mevr. Seems-Raijmakers  app. 121 

Mevr. Baetsen-Rutten   app. 206 

 

 

Verhuisd  
 

Mevr. Hendriks-Linssen  app. 134 

 

 

In memoriam  
 

Mevr. Warth-Beeren   app. 121  

Mevr. Geuze-Wesdorp   app. 206 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 
Mededeling schoonheidsspecialiste 
 
Voor een gezichtsbehandeling, massage, reiniging, make-up enz. kunt u op 

maandagmiddag tegen betaling terecht bij de schoonheidsspecialiste  
Marianne Hof. 

U kunt een afspraak maken via de receptie, ook zijn hier cadeaubonnen  
verkrijgbaar. 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/directie 05-12-2013 

 
 

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

Mw. D. Schroen 
 

1. Opening. 

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

2. Verslag van de vergadering van 29-10-2013. Dit wordt met dank aan de 

samensteller ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Regeling Cliëntenraad; Verzwaard advies. De versie die in de vergadering 

van 29-10-2013 besproken is, is bijgesteld conform de toen voorgestelde 

wijzigingen. Door de cliëntenraad is hierover een positief advies afgegeven. 

Het instellingsbesluit is door dhr. Thijs van den Schoor (Raad van 

bestuur) ondertekend. 
Het huishoudelijk reglement is namens de cliëntenraad door Mevr. 

Nellie Jansen (v.z.) en door Dhr. René Muijsenberg (secr.) 
ondertekend. 
De samenwerkingsovereenkomst is namens de cliëntenraad 

ondertekend door Mevr. Nellie Jansen en Dhr. René Muijsenberg. 
5. Procedure Alarmering en Alarmopvolging; Verzwaard advies. De 

cliëntenraad geeft hierover een positief advies 

6. Protocol Mondzorg; Verzwaard advies. De cliëntenraad geeft hierover een 

positief advies. 

7. Procedure Zorgleefplan; Verzwaard advies. De cliëntenraad geeft hierover 

een positief advies. 

8. Beleid Palliatieve Zorg; Verzwaard advies. De cliëntenraad geeft hierover 

een positief advies. In een volgende vergadering zal Mariëlle Thijssen 

hierover nog inhoudelijke informatie geven. 

9. Kwaliteitsbeleid PREZO. Thijs geeft nog een uitvoerige uitleg over de 

vorderingen die gemaakt zijn bij de invoering van dit systeem. De 

cliëntenraad ontvangt nieuwsbrief nr. 5 over PREZO. Op de afdelingen 

wordt hard gewerkt aan die invoering. Tevens wordt iedereen schriftelijk 

geïnformeerd over de komende CQ-indexmeting. 
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10. Vergaderkalender cliëntenraad 2014. De voorgestelde data worden 

allemaal veranderd. Bij de agenda voor de volgende vergadering ( do. 13-

02-2014)  komt een nieuw voorstel. 

11. Mededelingen directie. 

Symposium roze ouderen 
De directeur en secretaris van de cliëntenraad hebben onlangs een 

symposium over dit onderwerp bezocht. Essentie was om begrip te kweken 
bij instellingen voor de problemen waar roze ouderen tegen aan kunnen 

lopen in verzorgingshuizen. Ook zij moeten zich veilig en geborgen weten 
en met respect door medewerkers en medebewoners benaderd worden.  
Verzuim 

Het verzuim onder medewerkers is 3,1% tot en met vandaag. 
Zorghulpen 

Het wordt steeds moeilijker om de vacatures voor zorghulpen opgevuld te 
krijgen. In principe geven we arbeidsovereenkomsten voor max. 3 jaar. 
Indien nodig verlengen we dit. 

Productieafspraken 
Beek en Bos mag in 2014, net als 2013, niet alle appartementen bezetten. 

We krijgen financiën voor 93 plaatsen. 
Aanbesteding welzijn 
De definitieve gunning aan Synthese is tot 6 januari 2014 opgeschort.  

Camerabewakingssysteem 
In januari wordt het nieuwe systeem opgeleverd. We krijgen 29 camera’s, 

13 meer dan nu, ook buiten het gebouw. 
Impuls Leefbaarheid 
Dit project is bedoeld om dagbesteding van ouderen in de kern Heythuysen 

te regelen. Veel partijen zitten om de tafel om gezamenlijk e.e.a. van de 
grond te krijgen. Beek en Bos heeft in dit overleg de plannen voor een de 

aanbouw van een ontmoetingsruimte voor ouderen van Heythuysen 
ingebracht. 

Rolstoelbus 
De order is geplaatst en de verwachting is dat de bus in maart 2014 
geleverd wordt. Ze zal gebruikt gaan worden voor vervoer Dagverzorging 

en uitstapjes voor bewoners. Vrijwilligers worden gezocht om de bus te 
besturen. 

Zusteroproepsysteem 
Het huidige systeem is verouderd en het wordt steeds moeilijker 
onderdelen te krijgen. Binnenkort gaan we uitzoeken wat een goed 

alternatief is. 
Aanleun scootmobielberging 

In december wordt gestart met de werkzaamheden. In januari zouden 
deze afgerond moeten worden. 



 

    

 15 Bosblaedje Carnaval 2014 
 

Proefaudit Prezo 
De proefaudit heeft duidelijk gemaakt dat het nog veel werk en energie 

vergt om Prezo goed te implementeren. Om deze reden is het contract met 
Carlien Derks verlengd tot einde 2014. 

Tafeltje dek je 
Met ingang van 1 januari a.s. nemen wij de maaltijden van St. Elisabeth 
over. Dit zijn ca. 20 maaltijden per dag. 

Buitenschilderwerk 
Na de winter wordt gestart met een uitgebreide schilderbeurt aan de 

buitenzijde van het gebouw. 
Volière 

Deze wordt geheel gerenoveerd zodat ze er in het voorjaar weer pico bello 
bij ligt. 
Adressering appartementen 

Alle gemeenten in Nederland zijn bezig om in verzorgingshuizen de 
appartementen apart te adresseren. Hierbij dient aan een aantal 

voorwaarden voldaan te worden. Volgens ons wordt hier niet aan voldaan 
en is het niet terecht dat ieder een apart adres krijgt. De discussie met de 
gemeente hierover is nog niet afgerond. 

Glasvezel in de aanleunwoningen 
Bij sommige providers van glasvezel werkt ons zusteroproepsysteem niet 

meer. Dit is aan de aanleuners bekend gemaakt. 
Bewonerstevredenheidsmeting 
Voor de feestdagen ontvangen onze thuiszorgklanten en familieleden van 

dementerende bewoners van de verpleegunit de bekende vragenlijst. Op 
22 januari worden 30 bewoners van het verzorgingshuis bezocht door drie 

interviewers. In februari worden de resultaten bekend gemaakt. 
Toegangssytemen 
Komend jaar onderzoeken we of een ander toegangssysteem, waarbij geen 

sleutels gebruikt worden, gemakkelijker werkt voor bewoners. Nu is het 
vaker zo dat ze moeite hebben om de sleutel in het sleutelgat te krijgen. 

Koffie uurtje 
Het volgende koffie uurtje is gepland op vrijdag 10 januari. Leden van de 

cliëntenraad zijn van harte uitgenodigd hiervoor. 
Fietsenstalling 
De stalling wordt twee keer zo groot. Nu is er vaak onvoldoende plaats 

voor alle fietsen. 
Nieuwjaarsreceptie 

Deze is op 3 januari om 15.00 uur in het restaurant. 
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12. Rondvraag. Gaan we als cliëntenraad  een werkplan voor 2014 

maken? Ja. Het moet een algemeen plan worden. Het jaarverslag 2013 

wordt beknopt. 

13. Sluiting. De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de 

vergadering. 

 
Volgende vergadering: donderdag 13-02-2014  om 15.00 uur. 

 
Notulist: R. Muijsenberg, secr. 
 

 
 

 
Voor onze Brabantse bewoners 
 
Unne Brabander da worde nie 

Da ben de of da ben de nie. 
’t Zit in oew gene en oew bloed 

’t Is gemoedelijk en goed 
Met unne zachte g. 
 

Unne Brabander kunde nie worde 
Al doe de nog zo goed oew best 

Zonder, dat ie er erg in he 
Onderscheidt ie zich van de rest 
 

Ge hoeft ut echt niet te probere 
Want ge kunt het nergens lere 

En krijgt ut nooit onder de knie 
Want unne Brabander da ben de 
Of ……..ge bent ut nie. 
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Even lachen 
 
Afspraak 
George voelt zich niet lekker en belt zijn huisarts om een afspraak te maken. 

”Het spijt mij zegt de assistente er is de eerste twee weken geen plaats.” 
“Maar ik kan wel dood zijn tegen die tijd “ probeert George. “Geen probleem,” 

antwoordt de assistente. “Als uw vrouw ons dat op tijd laat weten, zal ik de 
afspraak laten vervallen.” 
 

Bij de garage 
Een man heeft zijn nieuwe auto pas een paar maanden, en merkt dat hij steeds 

harder op het gaspedaal moet trappen om op snelheid te komen. Hij vertelt het 
de dealer bij de eerste servicebeurt. Aan het eind van de dag haalt hij de auto 
weer op en informeert of het probleem is opgelost. ”Jawel hoor,” lacht de dealer, 

en geeft hem het servicerapport. Daar leest hij; vloermat onder het gaspedaal 
rechtgetrokken. 

 
Spellingsprobleem 
Twee politieagenten vinden een lijk op de stoep voor het gymnasium. “Hoe schrijf je 

het woord gymnasium,” vraagt de agent die het proces-verbaal gaat opmaken. 
”Weet ik niet,” zegt de andere. “Kom we kunnen het lijk maar beter tot aan het 

postkantoor slepen.” 
 

Avond 
Muggenmamma zegt tegen haar muggenkindjes als het donker wordt, “als jullie nu 
allemaal braaf gaan slapen, vliegen we morgen naar het nudistenkamp om te 

ontbijten.” 
 

In de winkel 
Een baas hoort zijn verkoper tegen een klant zeggen; “Nee, dat hebben 
we al in geen weken meer gehad. En het lijkt er ook niet op dat we het binnenkort 

krijgen.” Als de klant weg is, roept de baas de verkoper op het matje “je moet nooit 
zeggen dat we iets niet hebben. Als we het niet hebben, zeg dan dat het in 

bestelling is. Waar vroeg de klant trouwens naar?” De verkoper antwoord rustig; 
“Regen.” 
 

Menseneters 
“In welke streken vindt men nog menseneters?” vraagt de onderwijzer. 

“Menseneters vindt men nog aan de Belgische kust, meneer,” beweert Mientje uit 
volle overtuiging. “Hoe kom je daar nu bij?” vraagt de onderwijzer enigszins 
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verbijsterd. “Het staat in ons aardrijkskundeboek”, antwoordt Mientje. “Er staat 
immers dat de bewoners aan de Belgische kust leven van de toeristen!” 

 
Pesterijen 

“Mama, Douwe wilde vandaag de juf pesten,” vertelt Gerard. “O ja, dat is erg stout” 
zegt moeder. ”Ja maar, ik heb dat verhinderd.” “Zo, en hoe heb je dat gedaan?” 
“Hij had een punaise op de stoel van de juf gelegd, maar toen de juf ging zitten, heb 

ik vlug de stoel weggetrokken!” 
 

 

 

 

 

 
’t Vastetrummelke 
 
Inne  vaste spaardej weer 
viërtig daag achterein 
Alle slók, van klitsketjes 

toet paepermuntjes, biejein. 
 

Mer op Paoszaoterdaag 
verdween op eine daag 
Alles waat in ’t vastetrummelke 

zoot in ooze kinjermaag 
 
 

 

Zomertijd 

In de nacht van zaterdag 29 maart op zondag 30 maart zetten we de klok 1 uur 
vooruit. 
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Prins Pierre I 
 
Tijdens een gezellige mini Bonte Avond op dinsdag 18 februari werd onze eigen 

Prins bekend gemaakt. In aanwezigheid van Prins Lars I en Jeugdprins Koen I 
van Carnavalsvereniging “De Kwakkert” werd Beek en Bos Prins Pierre I 
uitgeroepen. Samen met adjudant Wim zal hij regeren met maar liefs 2 

spreuken: Prins Pierre veurop, zet hieël Beek en Bos op ziene kop en Loester nao 
miene gooie raod, vastelaovendj is veur jonk en aod. 
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Beek & Bos Bedankt 
 
Op 9 december 2013 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man en  

(schoon)vader en opa Tjeu Govaerts , kamer 134. 
 
Tjeu kwam begin oktober 2012 in Beek en Bos te wonen. 

Hij kreeg er een heel warm welkom met een fijne kamer op de Verpleegunit. 
Daar versterkte Tjeu toen de huiskamer, met de heren, in de meerderheid. 

 
Volgens onze beleving, begon hij er zich na enige tijd wel thuis te voelen, mede 
dankzij de zorgzame verpleging. 

De verpleging kende hem als de man met de twinkeling in zijn ogen. 
Hij kon ze inpakken met zijn lieve glimlach. 

 
Ook genoot hij van de wandelingen rondom Beek & Bos samen met ons. 

En niet te vergeten van de koffiemomentjes die hij met mij en ons hondje 
Kroetje in het restaurant had. 
 

Afgelopen zomer 2013 won hij de eerste prijs met een ballonnenwedstrijd. Dat 
was een huifkartocht door het mooie Leudal. Die vond plaats op 4 augustus en 

dat was een prachtige zonnige dag! 
 
De laatste weken voor Kerst ging het zienderogen achteruit. 

Tjeu is op 9 december 2013 rustig heengegaan. 
Hij heeft 14 maanden in Huize Beek en Bos gewoond. 

 
Wij waarderen het ten zeerste, altijd hartelijk en warm, en willen alle 
medewerkers, verpleegkundigen en vrijwilligers bedanken voor de liefdevolle 

zorgen en betrokkenheid voor mijn man en (schoon)vader en opa Tjeu Govaerts. 
 

Beek & Bos, dank voor alles ! 
 
Francien Govaerts-Bronswijk 

kinderen en kleinkinderen 
en Kroetje 
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Toen en Nu 
 

De keuken uit mijn kindertijd was 
altijd vol met mensen. Er stond een 

warme kachel in, wat had je meer te 
wensen? De was hing er te drogen en 
de worst aan een spijker. De koffie 

stond te pruttelen, 
waar was het leven 

rijker? We zaten in 
ons keukentje met 

negen man te eten, 
met soep vooraf en pudding toe. Ik 
zal het nooit vergeten. De afwas was 

het ergst niet, dan stonden we te 
zingen. Een grote zinken teil, dat was 

ons bad, er waren ergere dingen. De 
keukenmat werd opgerold, want 
vader kwam van de markt, armen vol 

met groenten. We hadden weer te 
eten. Brood was er altijd op de plank 

en een varken in de kelder. 
Was het vuil dan ging de dweil 
erdoor en alles was weer helder. 

De keuken van onze kinderen, staat 
vol met apparaten. 

Het nieuwste van het nieuwste, maar 
je kunt er niet mee praten. 

De was zit in de droger, in de vriezer 
zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet 

beter had geweten. 
Ze eten in het keukentje, wie dat 

toch verzon? 
Een twee minuten maaltijd, zo uit de 

magnetron. 
De afwas die gaat in het machien, 
daar zitten ze niet mee. 

En zingen dat hoeft ook al niet meer, 
ze draaien een cd. 

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 
een auto voor de deur. 
Wie nou niet tevreden is, dat is een 

ouwe zeur. 
We hadden al die dingen niet, maar 

toch wel ietsje meer. 
EEN KOSTBAARHEID IN HET LEVEN, 
GEZELLIGHEID EN SFEER. 

 

 

 
 
Een kleurrijke bonte stoet, trekt slingerend door de straten 
Prins Carnaval hoog gezeteld, vult grijpgrage kinderhanden  

 
Clownesk uitgedost, schuilgaand achter maskerades 

Problematiek uitdragend, laat men zich vol overgave laven 
 
Om na dagen van uitspatting, voorzien van kopspijkers 

In gezelschap van een kater, weer bij zinnen te komen. 
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Twee tachtigers, Bartje en Bertje, zitten op een bankje in het park 

  

Zegt Bartje opeens: ”k Zoi nou bést ’n lekker ijske lusse, Bertje!” 

Bertje: ”Ik zal ze wel gaon haole, Bartje. Welleke smaok wilde?” 
”Doe méj mar twee böllekes sjokkela. En géj?” 
”Ik lus wel twee venielje!” 

Antwoordt Bartje:”Ge kunt ’t mar béêter opschrijve, want anders vergétte ’t 
nog!” 

”Nee man, dè zal toch nie, want de ijskar staot hier vlak béj!” 

“Nou, ik zoi ’t toch mar opschrijven as ik ow was!”  

”Neenee, dè onthoû ik wel!” 
Bertje gaat op pad: `Twee sjokkela, twee venielje… twee sjokk…” 

’n Tijdje later komt Bertje terug met… twee braadworstjes en twee zakjes frites! 

Zegt Frenske: ”En waor hédde nou de majenéêze?” 

”Potdomme…. vergéête!” 

”Ziede nou wel, Bertje!” zegt Bartje. ”Ik zei toch dè ge ’t op most schrijve!” 
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Doosje met herinneringen 
 
Ieder mens heeft diep van binnen,  

doosjes met herinneringen 
Draag de doosjes niet als last,  
want heus ze komen ooit van pas                      

Doosjes die je laten weten,                                   
dat het slechter is geweest                                  

Doosjes vol met dankbaarheid,                            
voor een lach of voor een feest                             
Wanneer er weer zo`n dag is,                              

vol verdriet en tegenslag                                  .  
Put dan moed uit zo’n doosje,                            

dan verander je op slag                                       
Je ziet de dagen weer heel anders,                     

je voelt je dankbaar en ook blij                          
En als je mij niet wilt geloven, 
probeer het dan, het hielp ook mij. 

 
 

 

 

 
Carnaval 
 

Nog maar een paar weken te gaan, dan komt carnaval weer op gang 
Dan mag je de gekste kleren dragen, al draag je een pak van behang 
Naar de lange optochten kijken, de een nog mooier dan de rest 

Daar wordt al veel gedronken, dan voelen ze zich op zijn best 
 

`s Avonds naar een café of zaal, dan wordt het stampend vol 
Er wordt gehost en gesprongen, dan gaan ze massaal uit hun bol 

Na vier dagen zo tekeer zijn gegaan, is het weer voorbij voor een jaar 
De carnavalsspullen gaan in de kast, dan is iedereen weer herkenbaar. 
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Puzzel 
 
Spreekwoorden afmaken 

 
01. De appel valt niet………………………… 

02. Wie de schoen past……………………… 

03. De beste stuurlui staan.……………….. 

04. Jong geleerd is…………………………… 

05. Schoenmaker blijf bij je……………….. 

06. Na regen komt…………………………… 

07. Je moet een gegeven paard………….. 

08. De kruik gaat zolang te water………. 

09. Spijkers op……………………………….. 

10. Daar komt de aap………………………. 

11. Achter het net…………………………… 

12. Ieder huis heeft………………………… 

13. Naast zijn schoenen…………………… 

14. Op hete kolen…………………………… 

 

  
 

Carnaval kinderen 
 

Het is bijna Carnaval, dat is waar ik dansen zal 
In een mooi konijnenpakje, met een heel groot 
snoepzakje 

 
Want Carnaval maakt me blij, samen snoepjes 

rapen, zij aan zij 
Wat een geluk dat carnaval bestaat, ik hoop dat 
deze pret nooit overgaat. 
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Oplossing Puzzel: 1. ver van de boom 2. trekke hem aan 3. aan wal 4. oud gedaan 5. Leest 6. 
Zonneschijn 7. niet in de bek kijken 8. tot ze breekt 9. laag water zoeken 10. uit de mouw 11. Vissen 
12. zijn kruisje 13. Lopen 14. zitten 
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