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Toos Verstappen (vrijwilliger) 
Monique Schoone (afd. 000) 
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Vrijwilligers 
 

Beek en Bos kent ruim 140 
vrijwilligers. Als u bedenkt dat er 95 
bewoners zijn, dan begrijpt u dat dit 

een behoorlijk aantal is.  
Ik vraag me wel eens af hoe Beek en 

Bos er uit zou zien zonder 
vrijwilligers. 
Dan zou het voor u, als bewoner, een 

stuk minder prettig vertoeven zijn 
dan nu het geval is. Onlangs zijn de 

resultaten van de bewoners-
tevredenheidsmeting bekend 

geworden en deze waren zeer 
positief. In het koffie-uurtje 
afgelopen week heb ik u laten zien 

hoe er op de verschillende vragen 
door u als bewoners geantwoord is. 

In de situatie zonder vrijwilligers 
zouden we zeker een stuk minder 
goed hierop scoren. 

Ook voor de medewerkers zou het 
wegvallen van vrijwilligers een sterk 

gemis zijn. Het zou hun werkdruk 
flink verhogen en zij zouden 
bemerken dat de kwaliteit die ze 

kunnen leveren niet meer dezelfde is. 
Dat voelt niet goed en is ook niet 

goed voor de motivatie. 
  
Gelukkig hoef ik me hier niet druk 

over te maken. 
 

Afgelopen week hebben we de 
jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers 

georganiseerd. We hebben ze 
getrakteerd op een heerlijk diner, 
gezellige muziek en een cadeaubon 

van Coffee & Toffee bij het naar huis 
gaan. 
Het is geweldig om deze groep van 

vrijwilligers te mogen toespreken op 
zo'n avond en namens Beek en Bos 

onze dankbaarheid over te brengen. 
Het is echt een geweldige club van 
gemotiveerde, vriendelijke mensen 

die zich met hart en ziel inzetten voor 
het welzijn van onze bewoners. 

Niets is hen teveel en we kunnen 
altijd een beroep op ze doen. 

 
Het is toch geweldig dat er zoveel 
mensen zijn die zich belangeloos voor 

Beek en Bos in willen zetten!  
 

De vrijwilligers zijn 
binnen Beek en Bos op 
heel veel terreinen 

actief. Bij het 
zangkoor, het 

pastorale werk, de hoeskamer, de 
huiskamerprojecten, de timmerclub, 
de manicure, de schilderclub, de 

fitnessgroep, de kabelkrant, het 
kienen, het zingen als groep, het 

zingen bij de computer, op de 
verpleegunit, bij het koffie-uurtje, het 
bezoeken van eenzame bewoners, 

het begeleiden van uitstapjes, als 
gastvrouw bij het diner en ga zo 

maar door. 
Een oneindige lijst! 

De laatste uitbreiding van vrijwilligers 
heeft plaats gevonden bij de 
rolstoelbus. We hebben 7 vrijwilligers 
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gevonden om de rolstoelbus te gaan 

besturen. 
Tijdens de bewonersvakantie is de 

bus al mee geweest en afgelopen 
week ben ik met Moniek van Welzijn 
en 5 bewoners naar de manege in 

Ospel gegaan. Daar zijn we naar 
paardrij-kunsten van Sonja 

(verzorgende op afdeling 200) gaan 
kijken. Het was een gezellige avond. 

Voor dit soort activiteiten kunnen we 
de bus dus goed gebruiken. 

 

Ik denk als ik later naar een 
zorgcentrum moet verhuizen, dat ik 

ga kiezen voor het huis waar ze de 
meeste vrijwilligers hebben. 
 

Dan zit je pas goed! 
 

Th. van den Schoor 
Directeur
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ONDERWEG 
 
Er zullen weer heel wat mensen 'op 

weg zijn' de komende twee maanden, 
op weg naar hun vakantie-
bestemming. Zij zullen aan de lange 

files op de Europese wegen merken 
dat ze niet de enige zijn. Je moet er 

wat voor over hebben om je 
vakantiebestemming te bereiken. 
Iedereen wil zo snel mogelijk zijn 

bestemming bereiken en genieten 
van: eindelijk rust! Even geen stress, 

want daar zijn onze dagen al zo vaak 
mee gevuld. Ook al zullen de 

meesten van ons tot de thuisblijvers  
horen, het is hen van harte gegund 
en wij wensen hen hele fijne 

stressloze dagen.  
 

Maar zijn we eigenlijk niet allemaal 
altijd op weg ?  
Is het hele leven niet een steeds 'op 

weg zijn'?  Waarheen op weg? Op 
weg naar onze eindbestemming, wat 

dat ook mag zijn? Ergens leeft in ons 
toch een diep verlangen naar rust, 
naar vrede, naar een zorgeloos, 

stressloos bestaan. De ene zal het 
eeuwige rust noemen, eeuwige slaap, 

de ander: vrede, hemel, paradijs, 
God. Onze voorouders noemden het 
de eeuwige jachtvelden.                                                                            

Toch gaat het daar in ons 'op weg 

zijn' niet om, het gaat veeleer om het 

ONDERWEG zijn zelf. 
Mensen die de eeuwenoude 
pelgrimsroute naar Santiago de 

Compastella gelopen hebben 
vertellen altijd dat hun belangrijkste 

beleving niet de aankomst in 
Santiago de Compastella was met het 
bezoek aan het graf van de apostel 

Jacobus, die volgens de overlevering 
daar begraven is, maar om het 

onderweg zijn. Wat hun 
pelgrimstocht tot een onvergetelijke 

beleving maakte waren de 
ontmoetingen met andere pelgrims 
onderweg, het uitwisselen van 

verhalen, het delen van ontberingen, 
de vriendschap, de stilte, het jezelf 

tegenkomen, het willen opgeven en 
naar huis willen terugkeren en toch 
doorgaan. Die ervaringen maakten 

hun tocht tot een onvergetelijke 
beleving en verrijkte hun leven. De 

weg ernaartoe was voor hen 
minstens zo belangrijk als het doel op 
zich. Zou dat ook niet gelden voor 

het 'onderweg zijn' van ieder van ons 
in dit leven. Hoe zijn we onderweg, 

wat betekenen wij voor elkaar 
onderweg, wat voor tochtgenoten 
zijn wij?  

 
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 
 
 

04 Juli   : Barbecue met optreden accordeonist 
 

10 Juli   : Dameskoor Kazoo 
 
Augustus   : IJsbuffet 

 
27 Augustus  : Rolstoeltocht i.s.m. atletiekvereniging 
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Verjaardagen personeel  

 

Juli 
01  Louise Savelkoul    Organiste 
02  Yvonne Verstappen   Afd. 000 

03  Hanneke Engelen   Hoeskamer  
06  Dionne Corsten     Restaurant 

07  Marlies Dings    Afd. 000 
  Wendy van der Sluizen   Zorghulp afd. 0 
09  Christa Schreurs    Restaurant 

10  Petra Peeters    Afd. 200 
13  Dorien Billekens     Dagverzorging    

  Monique Vossen     Avonddienst 
18  Marjon Snijders    Centrale keuken 

21  Astrid Derikx     Afd. 200     
  Jolanda Geenen    Receptie     
  Martina Murdoch           WMO      

23  Helmy Loeve    Nachtdienst 
24  Monique Strijdveen   Receptie  

26  Monique van Heur   Thuiszorg 
31  Marion Rooyakkers   Avonddienst 
 

Augustus 
01  Ruud Deckers    Huiskamer assistent 

03  Monique Meulendijks    Thuiszorg 
04  Truus Joosten    WMO 
08  Marian Rademakers   Centrale keuken 

  Anny van de Schoor   WMO 
11  Henny Hermans    WMO       

12  Maij Koolen     Restaurant      
13  Wilhelmien Kierkels   WMO 
21  Maudi Caris    Restaurant 

25  Lydia Klaessen    WMO  
28  Ankie Verstappen    Zorghulp avonddienst 

  Kim Roest     Zorghulp avonddienst 
29  Coby Melsen     Verpleegunit    

30  Bianca Caalders    Afd. 200     
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Verjaardagen bewoners 
 

 
Juli 
04 Mevr. Custers     app. 102 

11 Mevr. Nijnens-Ronckers   app. 007 
14 Mevr. Bistervels-Nelissen   app. 139 

 Mevr. Boon -van Geest    app. 227 
 Mevr. Claessen-van de Wouw  app. 223 
 Dhr. de Zwaan     app. 120 

 Dhr. Westerhof     app. 025 
27 Dhr. Timmermans    app. 049 

27 Mevr. Wouters     app. 230 
29 Dhr. Walkers     app. 123 

 
 
Augustus 

05 Mevr. Brugmans-Dingenouts   app. 031 
 Mevr. Hendriks-Linssen   app. 134 

 Mevr. Meijers-Ruhl    app. 202  
20 Mevr. Baetsen-Rutten    app. 206 
27 Dhr. Heber      app. 044 

30 Mevr. Mooren-Theelen    app. 143 
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Welkom 
 

Dhr. van Nieuwenhoven  app. 237 

Mevr. Kivits-Soetens   app. 147 

Mevr. Nijnens-Ronckers  app. 007 

 

 

 

In memoriam  
 

Dhr. Schoone    app. 147  

 

 

 
 
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 

 



 

12 Bosblaedje Zomer 2014 
 

 

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 
 

 
 
 

 
 

 

Wij vragen uw aandacht voor het 
volgende: 
 
Indien u een recept van een specialist van een ziekenhuis 

hebt meegekregen, willen wij u vragen deze medicatie 
niet af te halen bij de apotheek van het ziekenhuis, maar 

mee te nemen naar Beek en Bos. De verzorging faxt dit 
recept dan naar apotheek Neer. Zodoende is de apotheek 
op de hoogte van uw nieuwe medicatie en wordt deze 

medicatie ook in het vervolg geleverd door de apotheek.  
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Wensbus  
 

Heeft u al gehoord van de wensbus?  
 
Dit busje voor acht personen rijdt van maandag tot  

en met vrijdag vanuit Buggenum via Nunhem en 
Haelen naar Heythuysen. 

 
Ook u mag van de wensbus gebruik maken! 
Voorwaarde is wel dat u zelf kunt instappen, of dat  

er iemand bij u is die u hierbij kan helpen. 
 

Afhankelijk van de afstand betaalt u € 1,00 tot € 2,00 per ritje. U kunt contant 
betalen bij de chauffeur.   
 

In onderstaand schema ziet u langs welke haltes de bus rijdt. 
  

Haelenerweg  ±9.00  ±12.00      ±14.00  ±17.00 
Kerk Buggenum          ±9.02     ±11.58           ±14.02         ±16.58 
Dorpsplein Nunhem    ±9.10     ±11.50           ±14.10         ±16.50  

Magdalenahof            ±9.15     ±11.45           ±14.15         ±16.45 
Centrum Haelen          ±9.18     ±11.42           ±14.18         ±16.42 

Zwembad Haelen      ±9.20     ±11.40           ±14.20         ±16.38 
Leudalmuseum           ±9.23     ±11,37           ±14.23         ±16.37 

Elisabethsdal            ±9.24     ±11.36           ±14.24         ±16.33  
Gemeentehuis          ±9.28     ±11.32           ±14.28         ±16.32 
Beek en Bos             ±9,32     ±11.28           ±14.32         ±16.28 

Centrum Heythuysen ±9.35     ±11.25           ±14.35         ±16.25 
De Kreppel              ±9.40     ±11.15           ±14.45         ±16.15  

 
Alle ritten moeten de dag van tevoren tussen 16.00 uur en 17.00 
uur aangevraagd worden. U kunt hiervoor bellen naar 06–11779871. 

 
Wilt u op een ander tijdstip of naar een ander adres binnen deze kerkdorpen 

vervoerd worden, dan kan dat ook. Ook hiervoor belt u de dag van tevoren 
tussen 16.00 uur 17.00 uur naar 06–11779871. 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/directie 24-04-2014 

 

 
Aanwezig:  Mevr. Nellie Jansen, ( v.z. );  Mevr. Diny Jakobs;  

Dhr. Thijs v.d. Schoor, Dhr. René Muijsenberg,( secr. ) 
Mw. Drina  Schroen. Mede aanwezig: Mevr. Carlien Derks. 
 

1. Opening. 

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

2. Notulen overlegvergadering 06-03-2014. Thijs is nagegaan welke 

fotomapjes (punt 12.) bedoeld worden. Het gaat om mapjes die bestonden 

voordat Thijs in dienst was bij Beek en Bos. De notulen worden, met dank 

aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

3. De rolstoelbus is afgeleverd door de garage. De bus zal worden gebruikt 

voor o.a.: dagverzorging, uitstapjes met de bewoners, bezoek aan 

uitvoeringen, evenementen, tuincentra, bewonersvakanties enz. Bezoek 

aan de Passiespelen in Tegelen in 2015, zou al een mogelijkheid kunnen 

zijn. Het is niet de bedoeling de bus te gebruiken voor particulier vervoer 

van bewoners. Met toekomstige (vrijwilligers) chauffeurs worden verdere 

afspraken gemaakt. 

4. Verbeterplan PREZO. ( PREstatie in de ZOrg ). Door Carlien wordt een 

uitvoerige toelichting gegeven op het nieuwe verbeterplan PREZO dat door 

Beek en Bos is opgesteld naar aanleiding van het rapport van de pre-audit 

op 12-12-2013. In het verbeterplan is concreet per domein, pijler en 

voorwaarde aangegeven wat nog moet verbeteren. De evaluatie hiervan is 

op 23-06-2014. 

5. Resultaten meting Zorginhoudelijke factoren. Het rapport van deze meting 

in dec. 2013 laat zien dat Beek en Bos bij alle gemeten indicatoren een 

beter resultaat scoort dan het landelijk gemiddelde. Carlien bespreekt dit 

rapport ( de tekst en de grafieken ) met de cliëntenraad. Naar aanleiding 

van dit ( goede ) rapport heeft Beek en Bos geen nadere concrete acties 

geformuleerd. 

6. Jaarlijkse BMI-meting. ( Gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht ) BMI 

is het lichaamsgewicht delen door het kwadraat van de lengte. Carlien 

bespreekt met de cliëntenraad de metingen, de conclusies en de eventuele 

verbeterpunten. 



 

15 Bosblaedje Zomer 2014 
 

 

6a. Verbeterplan n.a.v. de CQ-meting in 2014. In dit onderzoek wordt de 

cliënttevredenheid gemeten. Carlien bespreekt de resultaten ( die goed 
zijn) van dit onderzoek. Toch is er nog een verbeterplan hiervoor 

opgesteld. De resultaten van dit verbeterplan worden geëvalueerd in juni 
2014.  

7. LOC-vergadering Haelen. Diny Jacobs heeft deze bezocht. De vergadering 

had tot doel bij te dragen aan de wensen vanuit de cliëntenraden om te 

komen tot belangrijke aanvullingen voor de nieuwe wet die de 

medezeggenschap van cliënten regelt. Deze wet heet: “Wet goed bestuur 

in de zorg”.  

8. Mededelingen directie. 

Thuiszorg 

De klanten in de thuiszorg die de medicatie niet (volledig) zelfstandig meer 
beheren, krijgen de medicijnen in het vervolg voorverpakt per innametijd 

aangeleverd. 
Verder adviseren we deze klanten een medicijnkastje te kopen, waarvan de 
sleutel door Beek en Bos beheerd wordt. 

Urine wegbrengen voor onderzoek 
Tegenwoordig zit dit in het verstrekkingenpakket en Beek en Bos vraagt 

geen vergoeding meer voor het wegbrengen. Wel vragen we medewerking 
van de familie om deze taak op zich te nemen, als dit mogelijk is. 
Zorgleefplan 

De auditgroep heeft haar werkzaamheden weer opgepakt. Speerpunten 
zijn de 4 domeinen en het SMART formuleren van de zorgdoelen. 

Inspectie Gezondheidszorg 
Het dossier is gesloten. Ons plan van aanpak met toelichting is afdoende 
geweest om de inspectie het vertrouwen te geven dat alle knelpunten op 

een adequate manier worden aangepakt. 
Samenwerking PSW 

Op Beek en Bos zijn 3 mensen met een verstandelijke beperking van PSW 
als vrijwilliger te werk gesteld. Zij verrichten ondersteunende  werk-
zaamheden. 

Extra avonddienst 
De vacatures zijn onlangs ingevuld en de extra dienst is nu operationeel. 

Hartenwensen 
Regelmatig druppelen de wensen binnen en worden ze, waar mogelijk, 

vervuld. 
Vervanging telefonie en zusteroproep 
Het programma van eisen is opgesteld en binnenkort worden 3 firma’s 

uitgenodigd om hier op in te schrijven. 
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Porselein 

Er is nieuw porselein aangeschaft omdat op de huidige nog het oude logo 
stond. 

Rolstoelschommel 
De firma Kersten heeft voor ons een apparaat ontwikkeld waarop een 
rolstoel gereden kan worden en die dan als schommelstoel functioneert. 

Het is een prototype, waarbij nog enkele verbeteringen gerealiseerd 
moeten worden. 

Vitrage 
Voor alle appartementen wordt nieuwe vitrage aangeschaft. 

Hulp bij het huishouden 
Voor thuiswonenden wordt vanaf 2015 een bezuiniging van 40% 
doorgevoerd. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet beslist door de 

gemeente.  
Huiskamerprojecten 

De gemeente is samen met de nieuwe welzijnsinstelling Synthese aan het 
kijken hoe deze gesubsidieerde vorm van dagbesteding anders geregeld 
kan worden waardoor aansturing niet meer door een professionele 

organisatie gebeurt, maar door de vrijwilligers zelf. 
Schilderwerk 

Het gebouw krijgt weer een schilderbeurt aan de buitenzijde. De overlast is 
beperkt. Het schildersbedrijf is enkele weken geleden gestart met de 
werkzaamheden. 

Wensbus 
Deze gaat binnenkort van start en rijdt tussen de kernen van Buggenum, 

Haelen, Nunhem en Heythuysen. Kosten zijn maximaal 2 euro. De bus rijdt 
op vaste tijden en op verzoek. Voorwaarde is dat passagiers zelfstandig in- 
en uit kunnen stappen. Dit betekent dat de meesten van onze bewoners 

hier niet voor in aanmerking komen. 
Camerabewaking 

Het geheel vernieuwde systeem is gereed. Zowel binnen als buiten hangen 
camera’s, waarop we in de gaten kunnen houden of er onoirbare dingen 

gebeuren. 
9. Rondvraag. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

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

 
Volgende vergadering: donderdag  05-06-2014  om 15.00 uur. 

 
Notulist: R. Muijsenberg, sec. 
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Even lachen 
 
Niet zomaar 

Vader; “Jeroen, je hebt een behoorlijk blauw oog gekregen.” 
Jeroen; “Dat heb ik niet zomaar gekregen, daar heb ik hard voor moeten 

vechten!” 
 
Burgerlijke stand 

Mien, werkzaam bij de burgerlijke stand van een gemeente, is op een dag bang 
dat zij een fout heeft gemaakt in een overlijdensaangifte. 

Zij besluit de vrouw van de man om wie het gaat te bellen en vraagt; “Ik denk 
dat wij een fout hebben gemaakt. Is uw echtgenoot overleden?” ”Ja, dat klopt” 
antwoordt de vrouw “hij is gestorven op de vijftiende van deze maand.” 

“O, gelukkig!” roept Mien opgelucht. 
 

Hij of ik 
Gevangenisdirecteur tegen gevangene; ”Waarom hebt u mij laten roepen? 

Heeft u klachten?” Gevangene; ”Jazeker, het eten is zó slecht dat ik het hier niet 
langer kan uithouden. En daarom… de kok eruit …of ik.” 
 

Praatjesmakers 
Job van vier jaar ziet een vrouw met een hoofddoek en vraagt; 

“Mama, is dat de moeder van het kindje Jezus?” 
 
Sekse bepalen 

“Ik heb vandaag vijf vliegen dood gemept, drie mannetjes en twee vrouwtjes,” 
”Hoe weet je dat zo precies?” ”Er zaten er drie op de bierfles en twee op de 

spiegel.” 
 
Doeltreffend 

Aster tegen een vriendin; “Als mijn man mij niet goed behandelt, dreig ik ermee 
dat ik weer naar mijn moeder zal gaan.” Vriendin; “Ik heb een beter middel. Als 

mijn man mij niet goed behandelt, dreig ik ermee dat ik mijn moeder bij ons zal 
laten wonen.”  

 
Ontnuchtering 
Een bejaard echtpaar zet de wekkerradio altijd op 6.55 uur om naar het nieuws 

te luisteren. Op een dag werd er een liedje gespeeld uit de tijd toen zij nog jong 
waren. De man legde zijn arm om zijn vrouw heen en fluisterde haar in het oor; 
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“schat weet je wat ik zou doen als ik veertig jaar jonger was? Ja schat, dat weet 

ik”, fluisterde ze terug, terwijl ze dichter tegen hem aankroop. “Wat dan wel, 
mijn liefste? Als je veertig jaar jonger was zou je opstaan en naar je werk 

gaan”.!!! 
 
Kattenkwaad 

Carsten gaat na de zomervakantie weer terug naar school. Na drie dagen belt 
zijn leerkracht zijn moeder op om te zeggen dat Carsten stout is geweest en 

kattenkwaad uithaalt op school. “Dat is helemaal mooi,” reageert de moeder 
verontwaardigd. “Ik heb hem twee maanden thuis gehad en ik heb u niet één 

keer gebeld als hij hier kattenkwaad uithaalde !” 
 
 

 

 
 
 

Voetbal 
 

Voetbal dat is zo’n mooie sport, als het normaal gaat 
Ze trappen je soms tot gort, maar toch kent deze sport geen kwaad 

 
Het zijn een hand vol schoffies, die de boel weten te verzieken 
Ach geef ze maar snel een pilsje, een voetballer kent dalen en pieken 

 
Volgende week gaan ze er weer tegenaan, onze sportieve jongens van Oranje 

Zullen ze hun mannetje weten te staan, anders sturen we ze naar Spanje 
 
Hopend op een sportief seizoen, gezelligheid en vuur in de ogen 

Laat ze maar flink knokken voor de poen, en supporters heb a.u.b. 
een beetje mededogen. 
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Moeder Overste 
 

Moeder Overste van het klooster is wakker geworden in een opperbeste 
stemming, en beslist de ronde van de kloostercellen te doen. 
 

- Goeie morgen, Zuster Marie-Josephine, ik vind je deze morgen zeer knap, en  
  wat je draagt staat je beeldig! 
- Ook goeie morgen, Moeder Overste, maar ik heb de indruk dat U aan de   

  verkeerde kant uit bed bent gestapt! 
 

Het antwoord beviel haar niet erg, maar toch besliste ze haar cellenrondgang 
voort te zetten. 
 

- Goeie morgen Zuster Maria, ik vind je zeer goed deze morgen en wat je draagt  
  staat je uitstekend! 

- Dank U, Moeder Overste, ik vind U ook netjes, maar ik heb toch de indruk dat  
  U aan de verkeerde kant uit bed bent gestapt!  
 
De overste bijt zich op de lippen en vervolgt haar rondgang, maar van alle 
nonnen krijgt ze hetzelfde antwoord. 
 
Als ze zo bij de vijftiende non arriveert, staan haar zenuwen op springen en met 

de tanden op elkaar zegt ze: 
- Dag Zuster Noëlla, wees eens vriendelijk en .... vind jij ook dat ik deze morgen    
  Aan de verkeerde kant uit bed ben gestapt? 

- Ja, Moeder Overste... 
- En waarop baseer je je ???  
- U draagt de sandalen van Pater Jozef !!!!  
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WK-Voetbal 
 

Het WK vindt plaats van 12 juni t/m 13 juli in Brazilië. 
 
De wedstrijden van Nederland worden gespeeld op: 

 
Vrijdag 13 juni  Spanje – Nederland 21.00 uur Uitslag: 1 - 5 

 
Woensdag 18 juni Australië – Nederland 18.00 uur   Uitslag: 2 - 3 
 

Maandag 23 juni  Nederland – Chili  18.00 uur 
 

 
 

 
 

 

Vaderdag 
 
Hoe wij op verschillende leeftijden over vader praten. 

 
05 Jaar : Mijn papa kan alles! 
 

10 Jaar : Papa weet natuurlijk ook niet alles! 
 

15 Jaar : Daar kent die pa van mij helemaal niks van. 
 

21 Jaar : Mijn pa weet daar misschien wel iets van, maar het is toch niet je dat. 
 
30 Jaar : Wacht even, ik zal het eerst eens aan mijn vader vragen. 

 
50 Jaar : Pa, die weet werkelijk alles !!!    
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Eigen bijdrage aan Heemkunde 
 

Mijn reis naar toenmalig Nederlands 
Indië, nu Indonesië met hoofdstad 
Jakarta toen Batavia. 

Wij vertrokken 17 augustus 1948 met 
de nieuwe Willem Ruijs vanuit 

Rotterdam, toen nog om de kaap 
heen. 
Nu gaat alles door het Suezkanaal. 

We waren met 20 Marva’s onder 
leiding van Marvaofficier Toos 

Rommers onderofficier Hermien van 
Ringen uit Eindhoven, Joke Drees uit 

Zandvoort, Ans van Petegem, Nelleke 
van Breukelen uit Alkmaar, Suuske de 
Jong, Mien de Bol uit Zeeland, Jean 

Albers en nog verschillende anderen. 
De namen ben ik even kwijt en mijn 

persoontje natuurlijk. 
Wij arriveerden 7 september in 
Thandjong Priok de haven van 

Jakarta en werden daar afgehaald. 
Zo gingen wij naar Koningsplein 2 het 

Marva huis in Jakarta. 
Mijn werk in Indonesië, ik was 
chefkok, werd dat ook hier met het 

verschil dat hier Baboes het werk 
deden en wij alleen opdracht gaven. 

In de keuken ( dappoer) werkten 2 
koks, Amie en As en wat hulpjes. 
O.a. Beong was pas 12 jaar. Zo werd 

ik hier Bottelier in de Marine ( inkoper 
) en ging iedere dag naar de Passar 

met een eigen chauffeuse. Kocht er 
fruit en geslachte kippen (moest je 

van te voren bestellen). Mijn 
chauffeuse Hermien Menu uit 
Zeeland was klein en tenger. Wij 

noemden haar altijd Menuutje.  

Na de middag was het verplicht 
rusten tot 15.00 uur. Ik rustte nooit. 
Ging dan in die tijd op bezoek in 

ziekenhuizen en ook in de 
gevangenis. Daar ontmoette ik Jan 

Ooijen en hoorde hoe hij zijn been 
was kwijtgeraakt. Ik hoor hem nog 
zeggen: “en mijn poot was eraf”. 

Drie weken later was er bezoek voor 
mij in de kantine. Een jongen uit 

Heythuysen en 2 vrienden, ook van 
de landmacht. Ze kwamen uit 

Soerabaya en waren 1 week in 
Jakarta. Ik nodigde ze uit om zondag 
te komen eten in het Marva huis en 

dat kostte ons 50 roepia p.p. dus 150 
roepia totaal ( is ongeveer 50 cent.) 

noppie dus. 
Maandags moesten ze terug. Niet 
dus. Op de Poentjak zijn ze het ravijn 

ingeschoten. Het enigste wat ik kon 
doen was een foto van het graf 

opsturen naar de ouders in 
Heythuysen, familie Linssen.  
Er waren best leuke dingen maar ook 

minder leuke dingen. Toch hebben 
we ook veel gelachen. 

 
Rest nog iets om over mijn vakanties 
te vertellen. 

Mijn 1ste vakantie was naar 
Bandoeng, adres Hotel Benvenito. 

Aan de voorkant keek je op de 
vuurspuwende berg de Salac en 

achterkant de Gedee. 
De omgeving was prachtig. Mijn 2de 
vakantie was Sirnagali op de Poentjak 

hoog in de bergen lekker koel. Een 
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vakantieoord van de luchtmacht. De 

marine huurde er een gedeelte van 
en voor de Marva’s. Er was ook een 

zwembad. Hier ben ik wel eens op 
wilde zwijnenjacht geweest met de 
mannen. Niks geschoten zelfs geen 

zwijn gezien, jammer. 
Mijn 3de vakantie was naar Celebes, 

naar Malino en Makassar. Hele mooie 
steden en van daaruit Celebes een 

beetje verkent. 
Celebes heet nu Suelavesie. Ik was er 
2 keer geweest. Het is een prachtig 

vakantieoord. 
De volgende vakantie was Bali. Hotel 

was vlak bij zee, stikheet. Je gaat er 
niet op het strand liggen. Maar het 
hotel heeft 2 zwembaden. Direct om 

de hoek is een grote Passar ( markt 
). En dan die Balinese danseressen, 

je weet niet wat je ziet. Gewoon 
beautifull. Het is ook een prachtig 
eiland. Zover mijn vakanties. 

In Jakarta hadden we een grote en 
een hele mooie tuin( kebon) met o.a. 

kapokbomen. Daarin huisde de 
tokker die ‘s morgens ( net als de 
koekoek) zijn naam riep. 7 maal 

tokkee en je mocht een wens doen 
die uitkwam of niet natuurlijk. 

Achter langs de tuin liep een brede 
kali waarin een paar krokodillen 

zaten. 
Voor in de tuin was een vrij grote 
kapel. Daarin zijn sommige Marva’s 

getrouwd. 
Op een dag stond er een Baboe op 

de deur te kloppen. Ik liep er net 
langs en hoorde wat ze zei. ”Toen 
kwam Jezus minta Matta Harie 

laptidamou kring”. 

(Heer Jezus geef me de zon, de 

handdoeken worden niet droog). 
Zoiets vergeet je nooit meer. 

Dan kwam er de tijd dat Nederlands 
Indië, Indonesië werd en president 
Soekarno aan de macht kwam en wij 

konden vertrekken. 
De laatste Marva’s vertrokken een 

week voor Kerstmis 1950 en wel met 
die oude trouwe “Volendam”. 

Nu werd er gevraagd of de R.K. 
Marva’s de Mis wilden zingen met 
Kerst. Een weekje geoefend en jawel 

hoor, met Kerstmis stormde het zo 
hard dat er nog geen 20 mensen in 

de mis waren. En het koor, de 
voorzanger en ik. Ik snap niet dat ik 
het durfde om alleen te zingen. 

Maar ja iedereen was zeeziek en 
behoorlijk ook. Aan het kerstdiner 

waren 4 mensen. De kapitein, de 
voorzanger, ik en nog 1 persoon. De 
heilige mis gangers waren er ook al 

niet meer. Maar verder is de reis 
goed verlopen. Het was gezellig. 

Er was veel landmacht aan boord en 
ook veel burgers. Gelukkig geen 
storm meer. En nieuwjaar was aan 

boord ook heel gezellig. En er was 
nog een verrassing. Er was een 

Heytser militair aan boord. De heer 
Chil Bex. 

Zo, en dat was een klein beknopt 
stuk van mijn reis naar Indonesië. 
Het is een prachtig land. Ik ben blij 

dat ik de gelegenheid heb gehad het 
te mogen zien. 

 
Doei Netty Gorissen 
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Elk huisje heeft zijn kruisje, 

Overal speelt vreugde en verdriet. 
Vaak denk je dat het bij een ander beter is, 

Maar daar gebeuren dingen, die jij niet ziet. 
Mooi kan alles lijken, 
Maar dat is de buitenkant. 

Leer je ze beter kennen, 
Is ook daar iets aan de hand. 

Probeer je kruisje van je eigen huis, 
Te waarderen en te verstaan. 

Dan zal je merken dat je meer geniet, 
En graag naar je eigen huisje terug wil gaan. 
 

 

 
 
 

De Sjolk 
 

Weite oos wichter noch waat ‘ne sjolk is? 
Moder droog t ‘r altied eine en dét waas ouch waal nuëdig. 

Ze ha d’r ein paar spengle opgesjtoake en inne tes ‘ne 
groete tesseplak, ’n paar waspinkes en ’n duuëske 

zwaegelkes. 
De sjolk deendje der väör twintjig anger dinger. 
Om heite kélles van ’t fornuus te pakke of get oet d’n oave 

te hoale. 
Väör oos snótternaas aaf te toe ’n träönke. 

Onmisbaar väör eier te rape, hout te hoale, greuntje oet 
d’n hoaf en appele te rape ongere buim. Aerpele sjélle erte 
oetdoon, ’t ging allemoal inne sjolk.  

Ze veagdje d’r ouch de toafel mét aaf en ’t zjweit onger ’t kaoke. Aaf en toe 
verborg ze häör gezich inne sjolk; den moogdje nemes zeen dat ze sjtilkes 

jankdje. Det waas wie de aorlog oetbraok, wie mien broor noa indie mós en toen 
oos vader sjtorf. Mer ouch asse te onpas mósdje lache oet leedvermaak wie 
tante Merie ’t gebit oet de mondj inne soep veel asse stiekem emes väör gek 

heel. Ein hieël gedeuns mét dae sjolk en wietj gae zeetj naome ze ’t neet zoea 
nej mét de hygiëne. Mér wae hóbbe d’r niks van äöver gehoaje? Of toch waal? 

Ein deerbare herinnering van oos Moder.
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Ontmoeting: De Hoeskamer 
 

In de hoeskamer is plek veur idderein 
As se binnu kûms, den veult det fijn… 
Den ieërste groet, dae blik, ein werme handtj…ein kusmoêl oppe wang, aan eine 

kantj… 
Det loât dich veule hiej hinktj miense wermte… 

Dich bis neet allein… 
 
Alles weurtj same gedoân 

Hiej is idderein wiej hé is… 
Stil, berustendj, afwachtendj, vol humor of langzaam en get slecht ter bein… 

Hiej kinse gewoeên dich zelf zeen… 
En det veultj fijn!! 

 
Euver van alles spreâke, de krantj, klassioneere euver vreuger en noê 
Familiefoto’s bekieke en lichamelijke sjport aaf en toew… 

’s Middaags same dineren, aan alles is gedach!! 
’s Aoves un botterham mit koffie of tieê, 

Get lekkers erbiej… 
Det hêjje we echt neet verwachtj… 
 

Eedere miens heât wêrmtje nuedig 
En veule des se der bis… 

De maedjes die dich helpe en vroâge wie ut er mit is. 
 
Loâte we same geneete van dit stukske gelûk!! 

Den koôme wae auch mûrge weer terûk!! 
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Verslag Vakantie Verpleegunit 2014 
 

Maandag 12 mei 2014 Dag van de Verpleging 
 
Eindelijk is het dan weer zover. De koffers zijn gepakt en iedereen is klaar om te 

vertrekken. Het weer is minder, maar dat mag de pret niet drukken. 
 

Om ± 11.15 uur zit iedereen in de bus en kunnen we vertrekken. 
 
Bij aankomst in de Putse Hoeve staat er een lekkere lunch klaar waar iedereen 

met smaak van heeft gegeten. 
 

Na de lunch werden de koffers uitgepakt, kamers ingericht, tv gekeken, 
spelletjes gedaan enz., met tussendoor koffie met vlaai.   

 
Om 17.30 uur was de tafel alweer gedekt voor het diner. 
Collega’s hadden nu al een opmerking over het lekkere eten 

waardoor de pondjes er wel weer aan zullen komen. In de 
gala jurken, de volgende week, zullen we wel niet meer 

passen, waarop mevr. Seems zegt: “nou, dan eten jullie toch een week niet!” 
 
Na het eten werd er nog gewandeld, spellen gedaan, gekletst en lekkere wijntjes 

gedronken.  
 

Rond 23.00 uur lag iedereen lekker moe in een heerlijk warm bed. 
 
Het vervolg van dit verslag is geschreven door mw. De Bakker: 

 
Dinsdag 13 mei 2014 

 
Hallo allemaal, 
 

Ik heb goed geslapen vannacht. Na een heerlijk ontbijt 
hebben we tussen de buien door nog een wandeling 

gemaakt. Vanmiddag zijn we met de bus naar het dorp 
geweest. Tijd ongeveer 1 uur. 

 
Thijs, onze directeur, was onze chauffeur. Het was gezellig in het dorp, wel veel 
regen. 
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Om 3 uur waren we terug. Toen hebben we met z’n allen spellen gedaan (toren 

van Pisa) 
 

Om half 6 hadden we een diner. Het was weer verrukkelijk. Wordt vervolgd. 
 
Vanavond een potje gerummi-cubt. Ik had gewonnen! 

Het was gezellig. We hadden bezoek uit Heythuysen: 
Marleen, Iet en Martine. Kei-leuk, nu nog een glaasje 

wijn en iets lekkers en dan naar bed. Welterusten, tot 
morgen. 

 
 
Woensdag 14 mei 2014   

 
Goedemorgen allemaal, 

 
Na een heerlijk ontbijt en een stukje fruit laten we ons lekker verwennen 
vandaag (wellnes dag). Wordt vervolgd. 

 
We zijn heerlijk verwend vanmiddag. Een heerlijke gezichtsbehandeling en de 

nagels zijn weer mooi gelakt. We zien er al weer 10 jaar jonger uit. 
 
Om 3 uur kwam Tom met de gitaar. Heel veel liedjes gezongen. In de pauze 

hadden we een heerlijk verse wafel met aardbeien en slagroom. Tom was een 
gezellige kerel die goed gitaar kon spelen en zingen en iedereen was in zijn 

nopjes. 
 
Het toppunt was een heerlijk ijsje met warme kersen en slagroom. Een spannend 

spelletje sluiten we af met een glaasje fruitige rode wijn. Proost! 
 

22.30 uur welterusten allemaal. Wordt vervolgd. 
 

 
Donderdag 15 mei 2014 
 

Goedemorgen allemaal. Het was weer een leuke dag vandaag. Er was weer een 
bezoek van het thuisfront. Met z’n allen naar de dierentuin in Nuenen geweest. 

Het weer was prima en we hebben met z’n allen genoten. 
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Om 4 uur hadden we koffie met appeltaart. Na het diner 

hadden we nog een optreden van mevr. Bistervelds en Ria. 
Na een fijne avond sluiten we deze vakantie af. Tot de 

volgende keer! 
 
Adrie (mevr. De Bakker) 
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Bedankt! 

 

Wij willen iedereen langs deze weg van harte bedanken voor uw blijken van 

medeleven, zowel in de vorm van  condoleances, kaarten, een persoonlijk woord  

en uw aanwezigheid  tijdens de uitvaart, na het overlijden van onze lieve man, 

vader, schoonvader en opa Theo Schoone.  

Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel van de verpleegunit 

en de vrijwilligers die hem bijna 8 maanden uitstekend en met veel liefde en zorg 

behandeld hebben.   

BEDANKT VOOR ALLES! 

 

Gerrie Schoone, kinderen en kleinkinderen   

                               .  
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Puzzel 
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