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Van de andere kant bekeken 
 
Onlangs ben ik 55 jaar geworden en 
het is vrij uitzonderlijk dat mijn 
ouders en schoonouders nog allen in 
leven zijn. Afgelopen Kerstmis 
hadden we ze nog op het eten, maar 
naderhand zeiden Karin en ik tegen 
elkaar: Dit zou wel eens de laatste 
keer geweest kunnen zijn dat we 
hier met zijn allen samen Kerst 
vieren. 
En jawel hoor, dit bleek achteraf 
een voorspellende opmerking te zijn 
geweest. 
Anderhalve week later belandde 
mijn schoonvader met een 
longontsteking in het ziekenhuis. 
Korte tijd daarna kreeg hij een 
herseninfarct en als gevolg hiervan 
een vasculaire dementie waardoor 
hij aangewezen was op een plaats in 
een gesloten afdeling in een 
zorginstelling. 
Vanwege plaatsgebrek eerst in een 
andere plaats en na vier weken in 
zijn eigen woonplaats. 
Uiteindelijk is hij daar na slechts een 
week op 88-jarige leeftijd 
overleden. 
Een respectabele leeftijd, maar dat 
maakt het gemis niet minder. Wat 
de pijn wel verzacht is dat we weten 
dat hij het leven op deze manier 
absoluut niet gewild zou hebben. Hij 
voelde zich als buitenmens 
opgesloten en kon zich hier niet bij 
neerleggen. 
Hij heeft zijn rust nu gevonden. 
 
Waarom vertel ik u dit verhaal? 

Voor mij zijn de afgelopen maanden 
een bijzondere ervaring geweest. 
Bijzonder om als familielid aan de 
andere kant te staan, niet als 
zorgaanbieder maar als rechtstreeks 
betrokkene. In mijn werk probeer ik 
altijd naar zorg te kijken alsof het 
mijn eigen ouders zijn waar het om 
gaat. Na deze ervaring is mij 
gebleken dat dit een goed streven is, 
maar dat het heel moeilijk is om je 
echt te verplaatsen in iemand anders 
situatie. 
Je gaat beseffen dat dingen die je 
belangrijk vond, dat helemaal niet 
zijn en andersom. 
Wat ik hiervan geleerd heb is dat je 
vooral de hulpverleners waardeert 
die het hart op de goede plaats 
hebben en goed luisteren naar wat 
je te vertellen hebt en hier ook naar 
handelen. 
Heel irritant is bureaucratie, als je 
voor de derde keer eenzelfde lijst 
moet invullen waarvan je het nut 
niet inziet. Zeker als iemand je 
ervan probeert te overtuigen dat dit 
heel belangrijk is op een moment 
dat je familielid voor het eerst op 
zijn nieuwe afdeling komt en je 
daardoor niet bij hem kunt zijn. 
Ik heb goede dingen gezien en ik heb 
minder goede dingen gezien op de 
vijf verschillende afdelingen waar 
mijn schoonvader verzorgd is. 
Ik laat het eerst bezinken, maar heb 
me voorgenomen de goede dingen 
over te nemen in onze organisatie en 
de belangrijkste punten van kritiek 
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te bespreken met de 
verantwoordelijken binnen die 
organisatie.  
Familie van Beek en Bos wil ik 
oproepen aan te blijven geven wat 
zij belangrijk vinden voor hun 
familielid, want alleen dan kan in 
samenspraak met ons de zorg zo 
goed mogelijk verleend worden. 
Het was een heel bijzondere 
ervaring die ik, hoe droevig en 
vervelend ook, niet had willen 
missen. 
 
Maar het leven gaat door en het 
voorjaar dient zich aan. 
De natuur ontluikt weer en van de 
eerste zonnige dagen hebben we 
alweer mogen genieten. 
Het is de tijd van het jaar om, na 
een lange tijd van veel binnen 
zitten, naar buiten te gaan. 
Zoals u misschien gezien heeft, is de 
rolstoelbus geleverd. 
Zoals de naam zegt kunnen mensen 
in een rolstoel vervoerd worden, 
maar hij is ook geschikt voor 
normaal personenvervoer. 
We hebben al zes vrijwilligers en een 
heleboel medewerkers bereid 
gevonden om de bus te gaan 
besturen. Maar voor het zover is 
moet de bus eerst beplakt worden 
met de Beek en Bos kleuren en het 
nieuwe logo. Ook 
worden de chauffeurs 

aan een rijtest onderworpen om 
ervoor te zorgen dat u veilig 
vervoerd wordt. Hoe we de bus 
precies gaan inzetten hebben we nog 
niet helemaal duidelijk voor ogen. 
Dat moet zich gaandeweg 
ontwikkelen. Hij wordt vooral 
ingezet voor uitstapjes en voor 
vervoer van de deelnemers van de 
dagverzorging. Uitstapjes moet u 
heel ruim zien, bijv. winkelen in de 
stad, een bezoekje aan Intratuin of 
zomaar een middag rondrijden door 
een mooie streek. 
Mogelijk dat er ook een kleine 
bijdrage gevraagd gaat worden. 
Allemaal zaken die we nog moeten 
uitzoeken. 
Tijdens het koffie-uurtje bespreek ik 
dit graag met u. 
Het zal niet zo zijn dat een bewoner 
kan aangeven dat hij op een bepaald 
tijdstip ergens naar toe wil. Dat 
blijft een taak van het regiovervoer.  
Deze rolstoelbus is een mooie 
aanwinst waar we nog jaren plezier 
aan hopen te beleven. 
 
 
Ik wens u allen mooie Paasdagen. 
 
Th. van den Schoor 
Directeur 
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Een Paasmijmering 
 
Pasen doet denken aan lente, 

ontluikende natuur, nieuw leven, fris 
groen. Met Pasen haal je opgelucht 
adem. We hebben de winter weer 

overleefd! 
Toch is die beleving van Pasen dit 

jaar anders dan anders. Je mist iets. 
Je mist dat gevoel van 'eindelijk 
lente'. Je mist de winter met al zijn 

ongemakken. Het is deze winter 
eigenlijk allemaal wat al te 

gemakkelijk gegaan. Geen sneeuw, 
geen gladheid, nauwelijks kou. Te 

vergeefs heb je winterbanden op je 
auto laten leggen. Je zou toch 
minstens een keer uitgegleden 

moeten zijn terwijl je God verre van 
alle goeds toewenste. De nieuwe 

warme wintertrui is werkeloos in de 
kleerkast blijven liggen en hoort thuis 
in het rijtje overbodige uitgave. We 

zijn dit jaar de winter doorgekomen 
zonder ontberingen en al heel vroeg 

diende zich de lente aan. Veel te 
vroeg bloeide in het Leudal het 
speenkruid en de bosanemonen. In 

de tuin bloeiden de paasbloemen al 
met karnaval, de pinksterbloemen al 

ruim voor Pasen en ook de 
sneeuwklokjes hebben dit jaar hun 
naam geen eer aangedaan. Nu denk 

ik dat de meesten van u zullen 
denken, waar klaagt die man over. 

Het was toch heerlijk dit jaar eens 

geen overlast, geen glijpartijen, geen 
bijtende kou. Je kon deze winter 
iedere dag  veilig je rondje  lopen 

rond Beek en Bos. Ik moet toegeven 
dat u volledig gelijk hebt. De 

paaseieren zullen ook dit jaar best 
smaken. Het paasfeest valt of staat 
niet met ons lentegevoel al is dat wel 

altijd mooi mee genomen. Het 
ondersteunt ons geloof in nieuw 

leven, in leven dat sterker is dan de 
dood. Het om ons heen ontluikende 

nieuwe leven helpt ons om het 
Paasmysterie handen en voeten te 
kunnen geven in ons dagelijks leven, 

helpt te groeien in het geloof dat de 
dood niet het laatste woord heeft, 

maar dat God het laatste woord heeft 
en dat is een woord van Liefde en 
Leven. Het is dat wat wij met Pasen 

vieren: Jezus’ Verrijzenis waarin wij 
allen mogen delen. Onze God is geen 

God van doden maar van levenden. 
Moge het Paasgeloof in ons groeien 
en ons  helpen telkens over het 

dodenpunt heen te leven.                                                                                               
 

Ik wens u allen van harte een Zalig 
Pasen ! 
 

W.Jacobs, pastor. 
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Diensten van de Goede week en Pasen                                                

 
Donderdag, 17 april:                                                                                                      

Witte donderdag  19.00 uur Herdenking van Jezus' Laatste Avondmaal 
 
Vrijdag, 18 april:                                                                                                                

Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg                                                                                
 

Zondag, 20 april:                                                                                                        
Hoogfeest van Pasen 10.30 uur H. Mis                                                                                
 

Maandag, 21 april:                                                                                                         
Tweede Paasdag  10.30 uur H. Mis   

 
 

 
 

 
Vrolijk Pasen 
 
Waar ie ook wil 
Legt de kip een ei 

Verbergt hem op allerlei plekken 
Daarom kwam dat verstoppen erbij 

Verven in verschillende kleuren 
Om het wat vrolijker te maken 
Met stippen, strepen 

Of nog andere zaken 
Pasen een extra groot feest, 

Dus extra goed 
Maar kan iemand me toch vertellen 

Wat die haas in dat hele verhaal doet? 
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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 
 
 
16 April   : Paasbrunch 

 
17 April   : Paasstukjes maken 

 
26 April   : Koningsdag 
 

06 Juni   : Golden Liesjes 
 

04 Juli   : Barbecue 
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Verjaardagen personeel  

 
Mei 

05 Nadine van der Vleuten   Centrale keuken 
09 Paul Deckers     Centrale keuken 
10 Willemien Bruinen    Hoeskamer 

11 Anouk Stienen      Zorghulp afd. 200 
12 Besarta Osmani     Verpleegunit 

18  Noor Gubbels     Thuiszorg 
19 Louise Dings     Centrale keuken 
19 Anke Greijmans     Zorghulp avonddienst 

23 Lieke Nijssen     Afd. 200 
24 Petra Horvers     Nachtdienst 

30 Luka Heldens     Zorghulp avonddienst 
 

 
 
Juni 

01 Nellie Stevens     Receptie 
03 Truus Linssen     Centrale keuken 

03 Annie Meeuwissen    Verpleegunit  
03 Danique Spoolder    Restaurant 
04 Anita van de Leeden    Verpleegunit 

05 Monique van Buggenum   Thuiszorg 
11 Ilse Smedts     Zorghulp afd. 200 

12 Moniek Verlinden     Afd. 000 
14 Jort Moorthamer     Centrale keuken 
15 Dorien Verkoelen     Verpleegunit 

15 Ine Reinders     Waskeuken 
17 Nieke van Bogget    Zorghulp afd. 200 

18 Anja Looijen     Afd. 200 
21 Nettie Ramaekers    Hoofd facilitaire dienst 
22  Truus Nies      Afd. 200 

23 Kim van der Sanden    Verpleegunit 
24 Jolanda Theunissen    WMO 

27 Arian Linders     Restaurant 
27 Maud van Bommel    Restaurant 

29 Wilma Caris     Centrale keuken 
29  Doritha Vossen     Hoeskamer 
30  Heidi Rietman     Nachtdienst 
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Verjaardagen bewoners 
 
 

Mei 
02  Mevr. Klompen – Schreurs    app. 047 
02 Mevr. van den Boogaart – van Lier app. 229 

05  Mevr. van Gils – Sengers   app. 140 
06 Dhr. Teeuwen     app. 135 

10 Dhr. Verbong     app. 205 
12 Mevr. Verstappen – Goeden   app. 236 
16 Mevr. Winkelmolen – Hermans  app. 222 

30  Mevr. Bertjens – Brok    app. 239 
 

 
Juni 

02 Mevr. van Rijt – Joosten   app. 142 
09 Mevr. Tunissen – Sonnemans  app. 013 
09 Mevr. Janssen     app. 125 

10 Mevr. Reijnders – Maes   app. 010 
12 Mevr. Vrenken – Jakobs   app. 133 

16 Dhr. Dorssers     app. 244 
 
 

 
 

 
 

 

Goede raad 
 
Als je zo vlijtig bent als een bij,  

Zo sterk als een beer 
Werkt als een paard,  

En naar huis gaat, zo moe als een hond 
Dan moet je eens naar de dierenarts gaan; 
Misschien ben je wel een ezel!!!! 
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Welkom 
 

Mevr. Neijens-Hendriks  app. 039 

Mevr. v.d. Zanden-In den Kleef app. 224 

Mevr. Quaedvlieg-Janssen   app. 006 

 

 

Verhuisd  
 

Dhr. Teeuwen    app. 135 

 

 

In memoriam  
 

Mevr. Rijks-Frenken   app. 224 

Dhr. Nabben    app. 135 

Mevr. Plaisier-Dörenberg  app. 006  

 

 

 
 
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 
 

 

 

 

Openingstijden Twinkeltje i.v.m. 
Pasen 
 
 

Woensdag 16 april: 15.00 – 16.00 uur 
 

Vrijdag 18 april:  Gesloten 
 

Zaterdag 19 april: 10.00 – 11.30 uur 
 
Maandag 21 april: Gesloten 

 
Dinsdag 22 april:  13.30 – 15.00 uur 

 
Woensdag 23 april: 13.30 – 15.00 uur 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 

13-02-2014 

 
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 overlegvergadering 05-12-2013. Dit wordt, met dank aan de 

samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. 

Diverse ingekomen stukken. 
4. Aanvulling cliëntenraad namens de extramurale cliënten. Er is nog steeds 

geen kandidaat gevonden. 

5. Jaarverslag cliëntenraad 2013. Dit wordt met, dank aan de samensteller, 

ongewijzigd vastgesteld. 

6. Jaarplan cliëntenraad 2014. Extra vergadering: 06-03-2014. Datum 12-06-

2014 wordt: 05-06-2014. We streven er naar om voor de 

overlegvergadering van 21-08-2014 een lid van de Raad van Toezicht uit te 

nodigen. Het jaarplan 2014 wordt vastgesteld. 

7. Vaststelling data overlegvergaderingen 2014. Aan iedereen wordt een 

overzicht van de nieuwe vergaderkalender 2014 toegezonden. 

8. Herziene procedure Opnamebeleid; verzwaard advies.  

9. Addendum bij Zorgovereenkomst Sectorvreemd pakket; verzwaard advies. 

   10. Protocol Preventie verbranding en verdrinking bij baden; verzwaard advies. 

   11. Procedure Melden ouderenmishandeling; verzwaard advies. 

   12. Preventiebeleid Valincidenten; verzwaard advies. 

   13. Procedure Vermissing bewoner; verzwaard advies. 

De in de punten 8 t/m 13 vermelde adviezen betroffen voornamelijk 

tekstuele veranderingen vanwege invoering van het nieuwe PREZO-
kwaliteitssysteem. Alle stukken zijn uitvoerig besproken en hiervoor is een 

positief advies afgegeven. 
   14. Beleid palliatieve zorg. Naar aanleiding van bespreking van dit onderwerp,  

        in conceptfase, in de vorige overlegvergadering geeft Mariëlle Tijssen een  

        uitvoerige toelichting met korte film op dit onderwerp. Bespreking hiervan  

        zal in de toekomst ongetwijfeld nog terugkomen. 
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  15. Mededelingen door de bestuursvoorzitter. 

Verzuim 

In 2013 was het verzuim onder medewerkers 3,1%. 
Avonddienst 

De avonddienst wordt vanwege drukte uitgebreid met een dienst van 
18.30-23.00 uur. Hierdoor is er meer ruimte om bewoners rustig de zorg te 
bieden die nodig is. 

Foto op overlijdensbericht 
Het verzoek is gekomen om een foto van de overledene op het bericht op 

de prikborden te plaatsen. Dit is duidelijker voor de bewoners die de 
overledene minder goed gekend hebben. Besloten is dit verzoek in te 
willigen, mits de familie hiermee akkoord gaat. 

Extra verzorgenden 
Vanwege ziekte op de verpleegunit is besloten twee tijdelijke krachten in te 

zetten. 
Mini Bonte Avond 

A.s. dinsdag 18 februari wordt deze carnavalsavond weer gehouden in het 
restaurant. Aanvang: 19.00 uur. 
Informatieklapper 

De klapper (een soort hotelgids) die op iedere bewonerskamer ligt, wordt 
binnenkort geactualiseerd. Thijs zorgt dat de leden van de cliëntenraad een 

conceptversie toegezonden krijgen. Dit wordt volgende keer als punt op de 
agenda meegenomen. 

   16. Inspectie gezondheidszorg. Beek en Bos heeft een aanvulling op het eerste  

        plan per begin januari 2014 naar de Inspectie verzonden. 

   16.a. Op het uitgereikte stuk: “Voorlopige Begroting 2014” geeft Thijs een  

           korte toelichting. In de volgende vergadering komen we hier nog op  
           terug. 
   17. Rondvraag. Er zijn geen vragen. 

   18. Sluiting. De voorzitter dankt allen voor de inzet en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering: donderdag 06-03-2014 om 15.00 uur. 

 
Notulist: R. Muijsenberg, secr. 
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Toepasselijk verhaal in deze crisistijd 
en tevens Paasverhaal 
 
Ze hadden het niet al te breed, geen wit gesteven boorden 
Ze waren vissers alle twaalf, een volk met weinig woorden 

Ze hadden nog geen beeldbuis, geen flats, geen bungalowtjes 
Ze stoeiden aan het blauwe meer, met wankele houten bootjes 

 
Geen radio, geen maanraket, geen auto en geen koets 
Ze liepen op het witte strand, en meestal barrevoets 

Zo leefden zij, ze hadden  niets, geen bad, geen telefoon, geen fiets 
Maar in hun midden zat een man, daar hielden de vissers van 

 
Hij zocht het niet in telefoneren, computers of elektronen 
Hij zocht het zonder valse schijn, in aardig voor elkaar te zijn 

Hij had het over ander leven, over vergeten en vergeven 
Over elkaar de hand toe steken, en over samen brood te breken 

 
Hij zij gewoon; ”Gij zult niet doden” en daarmee hield Hij het voor gezien 
Hij had geen boeken vol geboden, Hij had er in totaal slechts tien 

Maar toen de rijken en geleerden, Hem hoorden, toen begon het venijn 
Het was bedrog wat Hij beweerde, het leven mocht niet simpel zijn 

 
Ze hebben Hem toen vast gegrepen, hebben Hem de mond gesnoerd 

Het zware kruishout laten slepen en Hem naar Golgotha gevoerd 
En het is nooit meer goed gekomen, want sinds men Hem heeft opgepakt 
Heeft men de liefde ons ontnomen, waarover Hij zo vurig sprak 

 
Maar altijd blijft het heimwee hangen, naar die eenvoudige Mensenzoon 

En altijd speur je nog het verlangen, naar Hem, die zelfs na al het gehoon 
Vanuit Zijn laatste kracht nog fluistert, Heer vergeef  hun wat ze doen 
Altijd is er nog dat heimwee, naar die ene Man van toen……….  
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 

06-03-2014 

 
 

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

 
1. Opening. 

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

welkom.  
2. Notulen overlegvergadering 13-02-2014. Ten aanzien van de activiteiten is 

besloten dat alle leden van de cliëntenraad de vernieuwingen in de 

hotelgids kritisch bekijken. De notulen worden verder ongewijzigd 

vastgesteld met dank aan de samensteller.  

3. Ingekomen stukken. Naar de bijeenkomst van de LOC over de, door de 

overheid, nieuw samen te stellen “Wet goed bestuur in de zorg” gaan Diny 

en René. 

4. Begroting 2014. Op de concept begroting geeft Thijs op diverse plaatsen 

toelichting, zodat we verschillen tussen de getallen van 2013 en 2014  

beter zien. Gezien de ambitieuze plannen zal het in 2014 moeilijk worden 

binnen deze begroting te blijven. 

5. Actie-jaarplan 2014. In dit plan is kort een omschrijving gegeven van de 

verschillende activiteiten die moeten plaats vinden ten aanzien van de 

domeinen, pijlers en voorwaarden binnen het PREZO-kwaliteitssysteem. 

Tevens is hierbij aangegeven wie hier verantwoordelijk voor is en wanneer 

het klaar moet zijn. Succes allemaal. 

6. PREZO, plan van aanpak. Vanwege de afwezigheid van Carlien  wordt dit 

punt verschoven naar de volgende vergadering. 

7. Presentatie CQ-meting. Thijs geeft een uitgebreide toelichting op de 

resultaten van de onlangs uitgevoerde CQ-meting. Deze meting is 

gehouden op de verzorgingsafdeling, de verpleegafdeling en de thuiszorg. 

Gemiddeld lagen de rapportpunten weer hoger dan in 2012. Proficiat alle 

medewerkers!  

8. Palliatieve zorg. Naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp in de 

vergadering van 13-02-2014 zijn hierover nu geen vragen. 
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9. Hotelklapper. Het huiswerk dat eenieder had over deze klapper is bij Thijs 

ingeleverd. Deze klapper kan nu verder uitgewerkt worden. 

   10. Contact met de cliëntenraad van  “La Providence” in Grubbenvorst. Dit is   

        ook een kleinschalig verzorgingshuis dat overeenkomsten heeft met Beek  

        en Bos. Afgesproken wordt dat beide cliëntenraden elkaar bezoeken. 

   11. Mededelingen bestuursvoorzitter.  (worden vanwege tijdgebrek door Thijs 

        aan het verslag toegevoegd). 

Aanbesteding welzijn gemeente Leudal 
Synthese uit Venray heeft de aanbesteding definitief toegewezen gekregen. 

Scootmobielberging aanleunwoningen 
Deze is naar tevredenheid van de gebruikers opgeleverd en in gebruik 
genomen. 

Wildersgelden 
Beek en Bos ontvangt in 2014 ruim 200.000,- vanuit deze 

intensiveringsmiddelen. 
Kosten vervoer 
In de informatieklapper is opgenomen wanneer kosten voor vervoer naar 

een specialist voor rekening van de familie komt. 
Extramuralisering 

Het zorgkantoor bekijkt of er budget is om de twee lege plaatsen van Beek 
en Bos te gaan bezetten met mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld 

zijn, maar die nog niet naar huis kunnen. 
Renovatie huiskamers unit 
Meubilair wordt vervangen en de keukens vernieuwd. Tegen de muur komt 

een houten lambrisering. Vitrage en overgordijnen worden nog bekeken. 
Beleidsmedewerkers 

Minouk en Carlien gaan de cursus Resultaatgericht Intern Auditen volgen. 
Naambordjes bij bewonerskamers 
Deze zijn al grotendeels vervangen door exemplaren nieuwe stijl. 

Zorgbrigadier 
Dit project van de gemeente leidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

op tot zorgbrigadier, die in het kader van de WMO bij ouderen thuis ingezet 
kunnen worden om langer thuis wonen mogelijk te maken. Beek en Bos 
biedt twee leer/werkplekken voor deze opleiding. 

Nachtmis 2014 
Jeanne Verbeek is al vastgelegd om dan de Nachtmis op te luisteren met 

zang. 
Stand-by-stand tv 

Mogelijk dat R. Muijsenberg bij het vervangen van de informatieklappers 
kan inventariseren wie dit wel en niet veilig geregeld heeft. 
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Tuinparkje 
De gemeente heeft het idee gevat om een tuin in te richten aan de 

Eykerstokweg of bij St. Charles. Hier zouden ouderen, gehandicapten en 
mensen met psychiatrische beperkingen samen kunnen werken en 

genieten. Beek en Bos ziet dit niet zitten vanwege de afstand en 
vervoersproblemen. 
Bewonersvakanties 

Van 12-16 mei gaan zowel de unit als ook het verzorgingshuis op 
bewonersvakantie. 

   12. Rondvraag.  

Nellie Jansen vraagt naar het, vroegere, bestaan van opvouwbare 
fotomapjes. Een bewoner had hierom gevraagd. Er wordt nagegaan welke 
bedoeld worden. 

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

 
Volgende vergadering: donderdag  24-04-2014  om 15.00 uur. 

 
Notulist: R. Muijsenberg, secr. 
 

 
 

De Paashaas 
 

Zou de Paashaas al geweest zijn? kijk eens even om je heen.                                                                       
Ligt er soms een piepklein eitje, bij een boom of naast een steen? 
Ga maar eens kijken bij de struiken, of je daar een eitje ziet. 

Zou de paashaas al geweest zijn? kijk eens gauw, ik weet het niet. 
Rode eitjes, gele eitjes, paarse eitjes groen en blauw, 

Liggen er soms kleine eitjes, helemaal speciaal voor jou? 
Ga meteen maar even zoeken, misschien is hij al voorbij, 
En als je eitjes hebt gevonden, is er dan ook één voor mij??? 
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Even lachen 
 

Buschauffeur 
Een buschauffeur en een pastoor komen tegelijkertijd aan bij de hemelpoort. 

Petrus laat eerst de buschauffeur binnen. Als de pastoor zich hierover beklaagt, 
zegt Petrus; “Als u preekte, viel iedereen in slaap. Maar als de chauffeur reed, 

baden alle passagiers.” 
 
Lunchpauze 

Bas en Kees lopen een bistro binnen, bestellen iets te drinken en halen 
vervolgens hun lunch uit de aktetas. ”Sorry,” zegt de barman, ”U mag hier niet 

uw eigen lunch gebruiken. “De twee kijken elkaar aan, halen de schouders op en 
ruilen hun boterhammen. 
 

Het dossier 
Stijn wacht geduldig terwijl zijn nieuwe huisarts zich door het dossier met zijn 

uitgebreide medische geschiedenis worstelt. Nadat hij alle 17 bladzijden heeft 
doorgelezen, kijkt hij Stijn aan en zegt; ”Ik moet wel zeggen dat u er in persoon 

een stuk beter uitziet dan op papier.“ 
 
Geen tijd 

Alice staat in de tuin wanneer haar vriendin langs loopt om een praatje te 
maken. Na meer dan een uur nemen ze eindelijk afscheid. Zodra Alice 

binnenkomt, vraagt haar dochter waarom ze haar vriendin niet heeft gevraagd 
om binnen te komen. “Dat heb ik gedaan,” antwoordt Alice. “ Maar ze had geen 
tijd. “ 

 
Hamburger 

Esther vertelt haar vriendin Judith dat zij is gaan lijnen om wat pondjes kwijt te 
raken. “Prima idee!” roept Judith. ”Ik wil ook gaan diëten, kunnen we elkaar 
mooi steunen. Iedere keer als ik zin krijg in de auto te springen voor een 

hamburger, zal ik jou bellen. “Ja!” reageert Esther enthousiast.” 
“Dan ga ik gezellig met je mee.” 

 
Afstandsbediening 

Toen Celine en haar vriendin Ans het tegelpad naar haar huis opreden, hadden 
ze het over hoe handig een afstandsbediening voor het openen van de garage 
toch is. ”Ik zou de mijne niet meer kunnen missen,” zegt Ans. 

“Ik die van mij ook niet,” antwoordt Celine terwijl ze twee keer toetert.  
Prompt staat haar man buiten en doet de garagedeur open!!! 
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Kat en Muis 

Een kat en een muis gaan samen een café binnen. De muis bestelt een 
cappuccino en een stuk taart. De ober vraagt aan de kat wat die zou willen.  

“Doe mij alleen maar een portie slagroom voor op de muis.” 
 
Gelezen 

Gelezen onderaan de nota voor een begrafenis: 
“Onze welgemeende dank, graag tot ziens.”  

 

 
 
 

“Krak” zei het eitje, en een scheur kwam in de schaal 
Toen verscheen een snaveltje, hallo daar allemaal 
Ik hoor dat het weer lente is, tijd om uit te komen 

Tijd om buiten in de zon, lekker weg te dromen 
Maar wat ik voel, het is koud niet zoals verwacht 

Als ik dat geweten had, dan had ik nog wat gewacht 
Lekker in het eitje, was ik dan gebleven 

Totdat ik het voorjaar, echt kon gaan beleven 
Maar je ziet, ik ben er nu, mijn eitje is kapot 
Ik kruip onder mijn mama, totdat het warmer wordt 

Want ik ben klein en in de sneeuw, gaat het zeker fout 
Misschien is het met Pasen, plotsklaps wat minder koud 

Dus als je denkt hoe moet dat nou, geen kuikentjes dit jaar 
Dan weet je nu bij mama kip, kruipen wij bij elkaar 
En komt dan toch de warme zon, en hoor je vogels fluiten 

Dan kom ik met mijn vriendjes, eindelijk naar buiten.  
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Een Paasverhaal 
 
Hoi haas, waar ga je zo snel naar 

toe? Wat verberg je daar op je rug en 
waarom kijk je zo druk om je heen? 
Voer je iets in je schild? Ssst niet zo 

hard, kun je niet zien dat ik paas-
eieren verstop voor de kinderen? Nou 

zeg, is het alweer zo laat. Wat vliegt 
de tijd ! Heb je genoeg paaseieren 
voor alle kinderen? 

Yep, geen probleem. Ik heb een 
voorraadje bij de winkel gehaald en 

nu kan ik in alle tenten en caravans 
paaseitjes leggen voordat de 

kinderen wakker worden. 
Hé haas, nu je toch bezig bent… Kun 
je geen chocolade-eitje met een 

hazelnoot missen voor mij? Weet je 
hoe lekker die kraken als je er in bijt? 

Campus, je weet toch dat chocolade 
niet goed voor je is. Het is niet 
gezond voor dieren om chocolade te 

eten. Dat is zo, maar haas, het is niet 
erg als het een paaseitje is van pure 

chocolade, want die smaken een 
beetje bitter. Hou op campus en laat 
me met rust, want ik heb het druk en 

moet nog bij vele kinderen langs. Je 
weet dat sommige kinderen al 

wakker zijn voor je pief-paf-poef kunt 
zeggen. 
Ja hoor haas, waarom zou ik pief-paf-

poef willen zeggen? O, dat heeft hij 
niet meer gehoord hij is al weg. Hoe 

krijg ik nu zo`n lekker eitje in 
handen? Eens even denken, Ik zou 

natuurlijk die winkel kunnen 
binnensluipen. Ik weet zeker dat de 
kinderen niet merken dat ik een 

paaseitje heb “geleend” een heel 

kleintje maar. Nou ja, niks aan te 

doen trouwens, haas had gelijk toen 
hij zei dat chocolade niet goed is voor 
eekhoorns. Kijk eens dat meisje, ze 

heeft een heel boeket voorjaars-
bloemen geplukt dat ze meeneemt 

voor haar moeder. Hè, ik weet 
wat ik kan doen. Ik weet zeker dat ik 
me herinner dat ik niet vergeten ben 

dat ik een paar nootjes verstopt heb 
in de grote boom daar bij het meer. 

Dan speel ik gewoon dat ik mijn 
eigen paaseitjes heb gevonden, Maar 

hé, wat is dat? Daar ligt een puur 
chocolade-eitje met een hazelnoot 
erin – waar komt dat vandaan?  

Ah, nu zie ik het, daar zwaait haas 
met zijn poot. Wat een lieverd is het 

toch….       
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Paasbrunch 
 

Licht gebonden aspergessoep 

met kervel crème 

Zachte mini broodjes 

Roomboter 

 

Gevulde eieren 

Asperges salade 

Fruitsalade 

 

Roerei met groente en ham 

Verse groente melange 

Kalfspoulet 

met paddenstoelensaus 

Kabeljauwfilet onder een korstje 

 

Gebakken krielaardappeltjes 

met zeezout, spekjes en ui 

Wilde rijst met fijne groenten 

 
 

 

Aardbeien-mint mousse 

met verse aardbeien compôte 

en slagroom
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Moederdag 
 

 
 

Mijn mama is de liefste, 
Mijn mama is mijn held, 

Ik hou erg van mijn mama, 
Maar heb dat nooit verteld. 

 

Samen zoveel meegemaakt, 
Samen zoveel gedaan. 

Samen zoveel lol gehad, 
Soms ook misgegaan. 

 

Mijn mama is de liefste, 
Mijn mama is van mij. 

Mijn mama is mijn alles. 
Geen Moederdag gaat voorbij. 
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Puzzel 
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