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Redactie: 

 
Toos Verstappen (vrijwilliger) 

Monique Schoone (afd. 000) 
Annelies Baats (receptie) 
 

 



 

In memoriam 

 

Op donderdag 17 juli 2014 is een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines neergestort in Oekraïne. Het 

vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden 

om. Onder hen waren 194 Nederlanders. Het doet ons groot verdriet dat ook de dochter van onze 

directeur, Kristy van den Schoor, en haar vriend Sjors Pijnenburg bij de ramp om het leven kwamen. 

 

Kristy van den Schoor & Sjors Pijnenburg 

* 27 januari 1989  * 1 augustus 1989 

 -  

 17 juli 2014 
 

Kristy en Sjors waren op weg naar Bali om daar een mooie reis te maken. Zij hebben hun bestemming 

echter nooit bereikt. Dit onrecht raakt ons allen diep. Onze gedachten zijn bij Thijs en Karin, Rob en 

Karlijn, en alle anderen die deze jonge mensen veel te vroeg moeten missen.  
      

Wat kun je zeggen 

Bij onbeschrijflijk onrecht 

Wat kun je doen 

Bij ontastbare pijn 

Is er een troost 

Bij oneindig verdriet 

 

We proberen het samen 

Want alleen gaat het niet 
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De zomer van 2014 
 
'Het is weer voorbij die mooie zomer, 
die zomer die begon zo wat in mei'       

Aan dat liedje van Gerard Cox moest 
ik denken toen ik mij afvroeg wat te 

schrijven in dit Bosblaedje nu de 
zomer ten einde loopt.                                                                                
Maar was het wel zo'n mooie zomer 

waarvan wij nu bijna weer afscheid 
nemen? Aan het weer heeft het niet 

gelegen. De zon heeft haar best 
gedaan en er is veel water uit de 

lucht gevallen. Het was een 
groeizame zomer. Mijn tuintje heeft 
er nog nooit zo florissant bij gestaan. 

Het gras groeide als hop. Ik heb nog 
nooit zo vaak het gras moeten 

maaien. Het te veel aan water werd 
gecompenseerd door vele zomerse 
dagen. Al was het soms wel even 

puffen.                                                
Dat was het dan ook niet wat deze 

zomer tot een minder mooie zomer 
maakte. Midden in deze zomer 
werden we toch allemaal opgeschrikt 

door het bericht dar er een  
vliegtuigramp had plaats gevonden in 

de Oekraïne.                           
Wij zullen die rampzalige 17e juli van 
2014 nooit meer vergeten.  Ik was 

die dag op bezoek bij kennissen in 
Vaals. Nadat we heerlijk gegeten 

hadden in de Gerardus-Hoeve in 
Slenaken hoorde ik op de terugweg 

op de autoradio  dat er boven de 
Oekraïne een aanslag gepleegd was 

op een lijntoestel dat vertrokken was 
vanuit Schiphol en dat vele 

Nederlanders tot de slachtoffers 
behoorden. Ik vermoedde toen nog 

niet dat tot die slachtoffers ook de 
dochter en haar vriend van onze 
directeur Thijs van den Schoor 

behoorden. Meestal als je zo'n bericht 
hoort blijft het bij: 'wat erg!'. Maar nu 

kwam die ramp  opeens heel dichtbij  
ons allemaal: bewoners, werkers en 

vrijwilligers van Beek en Bos. Opeens 
kreeg die ramp een 'gezicht' en je 
weet niet wat te zeggen. Woorden 

schieten te kort voor zoiets zinloos en 
afschuwelijks. Wij zijn allemaal 

machteloze toeschouwers en kunnen 
niets anders dan ons medeleven 
betuigen.                                                                             

Nee, de zomer van 2014 was geen 
mooie zomer! Toch moeten we 

verder. Samen verder. Mensen 
kunnen elkaar verschrikkelijk veel 
leed  aan doen. Het geeft je een 

gevoel van machteloosheid. Maar 
laten we niet vergeten, dat we elkaar 

ook kunnen helpen en ondersteunen 
in het grote en kleine leed dat ons 
kan treffen. Anne Frank  schreef in 

haar dagboek: “en toch geloof ik in 
de goedheid van de mens”. Laten we 

daarin blijven geloven. 
 

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 
 
 

 
27 Augustus  : Rolstoeltocht i.s.m. atletiekvereniging 

 
12 September  : Keverbergermuzikanten 
 

15 September  : Kermiswandeling 
 

1 Oktober   : Bedevaart 
 

11 Oktober   : Open Dag Beek en Bos 
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Verjaardagen personeel  

 

September 
01  Kitty Lemmen    Avonddienst 
16  Maria Zusterzeel    Administratie 

  Ine Cranen     WMO 
  Mariet Martens    Thuiszorg 

17  Marleen Delissen    Verpleegunit 
21  Mariël Schroijen    Afd. 200 
22  Luanne Peeters    Zorghulp Thuiszorg 

  Gertie Peeters    Verpleegunit 
23  Dymphe Naaijkens   Hoeskamer 

25  Sven van der Leeden   CK 
26  Mariëlle Tijssen    Zorgmanager 

  Jacqueline Gielen   Hoeskamer 
27  Rosalie Heldens    Avonddienst 
30  Lucie Boekema    Verpleegunit  

 
 

Oktober 
02  Marianne v.d. Boogaart  Verpleegunit 
06  Loes Raemakers    Zorghulp avonddienst 

07  Rieky Driessen    Verpleegunit 
  Eefje Meevissen    Restaurant 

08  Mirian Verstappen   Receptie 
15  Helga Hobus    Afd. 000 
  Vivian Timmermans   Huishoudelijke hulp 

  Mia Hodzelmans    WMO 
16  Marlies v.d. Beuken   CK 

17  Marjon Smeets    Hoeskamer 
18  Dorien Gubbels    Afd. 200/WMO 
19  Marlies Truijen    WMO 

20  Ellen Heldens    CK 
23  Mitch Beeren    CK 

26  Jeanne Gielen    Afd. 200 
27  Peter Nelissen    CK 

28  Ger Berben     Hoeskamer 
31  Iet Goertz     Verpleegunit 
  Miranda v.d. Boom   Afd. 200 
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Verjaardagen bewoners 
 

 
September 
03 Dhr. Janssen     app. 212 

05 Mevr. Curvers-Engels    app. 033 
07 Dhr. van Nieuwenhoven   app. 237 

17 Mevr. Boender-Donker    app. 211 
23 Dhr. Peulen     app. 251 
29 Mevr. Brunen-Klompen   app. 038 

30 Mevr. Claessen-van Gog   app. 103 
 Mevr. v.d. Bosch-Bosma   app. 138 

 
 

Oktober 
13 Mevr. Hamaekers-Suntjens   app. 204 
14 Mevr. Deckers     app. 032 

16 Mevr. Winkelmolen    app. 048 
 Mevr. v. Gansewinkel-Custers  app. 145 

29 Mevr. Vestjens-Moonen   app. 215/216 
30 Mevr. Zusterzeel-Linssen   app. 207 
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In memoriam  
 

Mevr. Janssen      app. 125 

 
 

 
 
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. 

 
 

 
 
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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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 
 

 
 

 
 

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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Rolstoelbus 

Zoals u vast al gehoord hebt, beschikt Beek & Bos sinds het voorjaar over een 
rolstoelbus. De bus is bedoeld om uitstapjes te maken met bewoners. 
U kunt hierbij denken aan een keer winkelen in Roermond of Weert, of aan het 

bezoeken van een tuincentrum. Maar we zijn ook al naar de manege en de 
kinderboerderij geweest.  

Natuurlijk zijn er nog veel meer bestemmingen mogelijk. We zijn er dan ook van 
overtuigd dat de bus een grote toegevoegde waarde heeft voor de bewoners. 
We hebben zes vrijwilligers bereid gevonden om de bus te besturen.  

Daarnaast zal ook een aantal medewerkers met de bus gaan rijden. Alle 
chauffeurs hebben een instructiemiddag gehad, waarin zowel de theorie als de 

praktijk van het rijden met de bus behandeld zijn. Daarnaast hebben degenen 
die dit nog niet gedaan hadden, een EHBO-cursus gevolgd.  
De bus is geen taxi en is dus niet op afroep beschikbaar voor individuele 

bewoners. Per situatie wordt bekeken of de bus ingezet wordt. 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur 
d.d. 05-06-2014 

 

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 24-04-2014. Hierover zijn geen opmerkingen. 

Het verslag wordt, met dank aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. 

- Op 23-06-2014 wordt door de LOC  een overleg en presentatie 

gehouden over “Waardevolle mantelzorg binnen een zorginstelling”. Op 

dit overleg wordt door Mariëlle Thijssen een lezing gehouden over dit 

onderwerp. Nellie en Thijs gaan er ook naar toe. 

4. Beleid t.a.v. Gastvrijheidszorg; verzwaard advies. De cliëntenraad geeft 

hierover een positief advies. 

5. Inspraakprocedure t.b.v. cliënten bij ingrijpende 

onderhoudswerkzaamheden; verzwaard advies. De cliëntenraad geeft 

hierover een positief advies. 

6. Jaardocument 2013. Het is een zeer uitgebreid document met veel 

informatie over de vorderingen die in 2013 reeds zijn behaald binnen het 

PREZO-model. Het jaardocument 2013 wordt goedgekeurd.  

7. Diny heeft de LOC-vergadering in Haelen over de wet “Goed bestuur” 

bijgewoond. De verslagen van deze vergadering heeft zij per 20-05-2014 

naar allen gestuurd. 

8. Mededelingen directie 

Verzuim medewerkers 

5,1% t/m vandaag 
Zorgkantoor 

De zorginkoper heeft meegedeeld dat er geen extra budget beschikbaar is 
voor Beek en Bos voor herstelzorg. Dit is zorg voor mensen die na een 
ziekenhuisopname moeten herstellen in een zorginstelling. 
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Dag van de Verpleging 

Deze is op 19 mei gevierd op Beek en Bos met een lekkere lunch en een 
presentje voor medewerkers. 

Melding Incidenten Cliëntenzorg 
Het overzicht van het eerste kwartaal laat een daling zien van het aantal 
valincidenten. Medicatie-incidenten zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor medewerkers 
Er zijn geen meldingen over 2013 

Fotolijsten van medewerkers 
Vanwege de herkenbaarheid zijn de lijsten op de afdelingen geactualiseerd. 

Leeftijden 
Gemiddelde leeftijd van bewoners is 87 en van medewerkers 43 jaar. 
Welzijnsorganisatie Synthese 

Onlangs heeft Thijs kennis gemaakt met de medewerker van Synthese die 
een rol in Leudal gaat vervullen. Zij hebben hun werkwijze uitgelegd. Ze 

gaan meer vraaggericht- en minder aanbodgericht werken. Verder 
proberen ze lokale initiatieven te stimuleren en ondersteunen. 
Blenders 

De lampen in het restaurant worden binnenkort van nieuwe voorzien. 
Annuleringsregeling 

De regeling voor teruggave vakantiebijdrage door bewoners wordt 
dusdanig aangepast dat bewoners die op het laatste moment toch niet 
meegaan, niet hoeven betalen. 

Beweegstimulering 
De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gaat met ingang van 2015 toezicht 

houden hierop. Beek en Bos doet hier al veel in, maar met name in kleine 
dingen moet nog een slag gemaakt worden. Zo is het bijv. belangrijk dat 
bewoners zelf melk en suiker in de koffie doen of zelf hun rolstoel op de 

rem zetten, tenminste als dit mogelijk is. 
Speravi 

Deze vrijwilligers voor gehandicapten houden in november voor hun leden 
een kienmiddag in Beek en Bos. Onze bewoners mogen dan aansluiten. 

9. Rondvraag. 

- De volgende overlegvergadering is niet op 21-08-2014, maar op do. 28-

08-2014 om 9.00 uur. 

- Diny stuurt een bedankje naar verpleeghuis Budel voor de mooie 

excursie van de cliëntenraad. 

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

Notulist: R. Muijsenberg, secr. 
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Even lachen 
 
 

Praatjesmakers 
Hendrik-Jan heeft zijn oma horen praten over een pacemaker. 

“Mama, oma`s vriendin loopt op een batterijtje.” 
 
Verbouwing 

“Heb je het nieuws al gehoord ?” vraagt Ben aan Hendrik. “Boer Max heeft zijn 
stal omgebouwd.” ”Ach” reageert Hendrik,” is hij van plan om zijn veestapel uit 

te breiden ?” “Nee“ helemaal niet. Hij probeert nu boerderijtoeristen aan te 
trekken. Die kan hij veel beter melken.” 
 

Mensenkennis 
Klaas gaat biechten en zegt lachend tegen zijn biechtvader;” Eerwaarde, ik zou 

niet weten wat ik moet biechten, want ik heb geen tijd om zonden te doen.” 
De priester die de man wil helpen vraagt; ‘Hoe lang is het geleden dat je voor 

het laatst hebt gebiecht ?” ”Ongeveer een jaar geleden” antwoordt Klaas. 
“Dan zou ik toch wel een en ander te biechten hebben, denk ik, ”zegt de 
priester. “Dat kan ik heel goed geloven eerwaarde,” antwoordt Klaas. 

 
Voetbalwedstrijd 

Kees zit in een propvol stadion tijdens de voetbalfinale. De stoel naast hem is 
leeg. Zijn buurman verbaast zich daar over. Kees vertelt; “die plaats was eigenlijk 
voor mijn vrouw, maar ze is onlangs gestorven. We misten nooit een wedstrijd. 

Dit is de eerste wedstrijd die ik alleen bekijk. ”Dat is jammer,” antwoord de 
buurman, was er niemand van de familie die vandaag met u mee wilde ?  

“Nee, ”antwoord Kees droevig, “Die zijn allemaal naar de begrafenis.” 
 
Sukkel 

Trudy bezoekt haar man in de gevangenis en laat hem verontwaardigd een dik 
dossier zien. Verwijtend zegt Trudy, ”Moet je kijken! Poging tot beroving, poging 

tot fraude, poging tot brandstichting, poging tot moord,……. 
Pogingen tot van alles en nog wat ,jij brengt werkelijk nergens wat van 

terecht!!!” 
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Zielig 

“Ik vind het zo zielig voor de groenteman,” zegt Max tegen zijn moeder. “Wat 
vind jij dan zielig ?”vraagt moeder. “Zijn vrouw heeft vanmorgen een meisje 

gekregen, maar er stond al een week een bordje in de etalage waarop stond, 
“EEN FLINKE JONGEN GEVRAAGD. “ 
 

Onze Ouders 
De leerlingen van groep 7 moesten een opstel maken over, ”onze ouders.” Jorrit 

schreef het volgende. ”Als wij onze ouders krijgen zijn ze al zo oud dat het heel 
moeilijk is om hun gewoonten nog te veranderen.” 
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Beek en Bos 
 

 
De verzorging is 100% 

Daarom zijn we ook heel content. 

Verzorgsters allemaal lief en goed 

Daarom hebben we ook goeie 

moed. 

Met veel geluk kwam ik hier 

terecht 

En dat meen ik ook echt. 

Vraag maar of je het hebt aan je scheen of been 

Helpen doen ze iedereen. 

Als we hier nog lang kunnen blijven 

Hoeven we ook niet te kijven. 

Hier zijn veel mensen bijna 100 jaar 

Een 100-jarige maakt het al waar. 

Het is mevrouw van Lierop 

En die heeft nog heel goede moed. 

Daarom als je oud bent naar Beek en Bos 

Daar is het heel goed. 

 
 

Mevr. Hamaekers-Suntjens 
Knr. 204 
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Reacties uit de Hoeskamer 
 

 Een medewerker leest de krant in de Hoeskamer voor. Ze vertelt over een 
stuk over Karel de Grote en vraagt wie kent Karel de Grote? 
Reactie hierop is: “Die heb ik al lang niet meer gezien.” 

 Uit de krant wordt voorgelezen: “mevr. X is 
overleden. 

Reactie hierop is: “Die komt niet meer terug.” 
 Uit de krant wordt voorgelezen: “Dhr. X is 

overleden. 

Reactie hierop is: “Da’s jammer.” 
 

 

 
 

De vief Heitser maedjes 
 

Wae zeen de vief Heitser maedjes 
Oet lang vervlaoge tied 

Wae zeen de vief Heitser Maedjes 
Wae zate same op sjoeël 
Wae zeen de vief Heitser maedjes 

Woë  geit de tied toch haer 
Wae zeen de vief Heitser maedjes 

Dit waas ’t den alweer 
 
De vief Heitser maedjes zeen: 

- mevr. Neijens-Hendriks, afd. 000 (Chris van Harriët, 94 jaor) 
- mevr. Vossen-Crijns, afd. 200 (Lies Crijns vanne Watermäöle, 95 jaor) 

- Mevr. Winkelmolen-Hermans, afd. 200 (Mia Hermans vanne Grave, 96 jaor) 
- Mevr. Gorissen, afd. 000 (Netty Gorissen vanne Hei, 96 ½ jaor) 

- Mevr. Hamaekers-Suntjens, afd. 200 (Tilly Suntjens Aan de Kreppel, 
  bienao 97 jaor) 
 

Alle vief negentigers 
Hoesadres: hieë 

 
Netty Gorissen 
Doei
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Verslag van bewonersvakantie 
zorgafdelingen 
 
Maandag 12 mei  

 
Nadat het personeel flink gesjouwd 

heeft met alle koffers en spullen die 
we nodig hebben en Thijs en Mieke 
met een volle bus zijn vertrokken 

richting Hoogeloon, gaat de rest 
samen lunchen in het restaurant. Na 

het eten vertrekken Yvonne en 
Simone ook naar Hoogeloon om 
Mieke en Thijs te helpen met het 

uitladen van de spullen. Daar 
aangekomen blijkt dat ze al hard 

gewerkt hebben en dat de dames 
niet meer hoeven helpen met 

uitladen. Dus gaan ze vast de koffers 
uitpakken en bedden opmaken. Om 
15.30u arriveren eindelijk de 

bewoners en de rest van het 
personeel. Na een regenachtige rit 

heeft iedereen wel zin in een kopje 
koffie en stukje cake. Er is vandaag al 
zoveel regen gevallen dat er eigenlijk 

de rest van de week niks meer kan 
vallen. Gelukkig zijn de vooruitzichten 

redelijk goed.  
Omdat de bus later 
was, doen we 

verder niet veel 's 
middags en 

beginnen Truus en 
Liesbeth na de 
koffie gelijk met 

koken. De rest zit 
gezellig bij elkaar 

kletst wat en sommigen doen even 
een klein dutje. 

Om 18.00u hebben de 
keukenprinsessen een heerlijk 

avondmaal bereid: bami met saté en 
een gebakken 
eitje. Het is 

weer geweldig 
lekker zoals 

altijd. Ook het 
toetje 
ontbreekt niet: chocolade en 

aardbeien mousse met slagroom. 
Daarna gaan we met z'n allen kienen.  

Yvonne en Simone hebben voor leuke   
prijsjes gezorgd die bij iedereen goed 

in de smaak vallen. Het is erg gezellig 
en valt geen enkele foute kien. Dan 
nog even gezellig samen televisie 

kijken en boekjes lezen. Een voor een 
worden de bewoners toch wel moe 

van de reis en alle indrukken. Zo 
komt er langzaam een einde aan een 
gezellige eerste dag en kan ook het 

personeel naar bed. 
 

Dinsdag 13 mei 
 
Om 6.45u worden de bewoners al 

gewekt, want we  gaan in de 
Biesbosch een boottocht maken. 

Nadat iedereen is verzorgd, krijgen 
we een lekkere boterham. Rond 
8.20u komt de bus al en één voor 

één worden de rolstoelen met de lift 
de bus in gezet. Om 10.15u komen 

we aan in de haven van Drimmelen, 
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waar onze boot, “de Zilvermeeuw”,  

aangemeerd ligt.   
Met hulp 

van de 
bemanning 
zitten we in 

een mum 
van tijd op 

het eerste 
dek waar 

we heerlijk aan de ramen kunnen 
genieten van de polders, 
waterbekkens en mooie plassen. De 

kapitein vertelt over de historie en 
over de biesten waar manden en 

fuiken enz. van worden gemaakt. 
Door de Haringvlietdam en de 
deltawerken is de natuur van de 

Biesbosch door de jaren heen 
veranderd. Na aan land te zijn 

gegaan bekijken we het museum en 
wordt er een film getoond over de 
verandering van water en land. 

Heden ten dage worden de polders 
weer gebruikt om bij hoog water vol 

te laten lopen, zodat in Limburg het 
water sneller kan doorstromen en 
beneden de rivieren kan uitvloeien 

over land . 
Inmiddels schijnt de zon zodat we 

even kunnen genieten op het 
bovendek, alleen worden voor 

sommigen de ogen heel zwaar....  
Om 16.00u kunnen we in de bus en 
om 17.15 uur zijn we weer in 

Hoogeloon. Samen frites met kroket 
of frikandel smaakt iedereen goed. 

Daarna maken we nog een 
tuinwandeling in de ondergaande 
zon. Daarna nog wat drinken en de 

eerste bewoners willen om 21.00 uur 

graag naar bed. Het wordt steeds 

rustiger onder de bewoners.....Maar 
het personeel daarentegen .... 

 
Woensdagmorgen 14 mei  
De dames en heren hebben lekker 

een beetje kunnen uitslapen na een 
vermoeiende dinsdag. Truus en 

Liesbeth hebben een heerlijk ontbijt 
gemaakt. Spek met eieren. Mensen 

hebben heerlijk ontbeten en hebben 
het naar hun zin. ’s Middags op de 
vuist een broodje knak.  

Om 13:00 uur is de bus er om de 
heren naar het Daf museum te 

brengen en de dames naar het 
winkelcentrum in Eindhoven. In 
overleg met de buschauffeur worden 

de heren als eerste bij het Dag 
museum afgezet en vervolgens de 

vrouwen bij het winkelcentrum in 
Eindhoven.  
 

De dames kunnen zich bij C&A 
uitleven bij een kledingrek waar ze 

broeken, vesten en dergelijke hebben 
vergaard. De kleedhokjes zijn 
natuurlijk veel te klein en worden 

aangepast met de gordijnen van links 
naar rechts. Geslaagd!  

Dan gaan we naar een gezellig 
restaurantje dat Meneer Frits heet. 

Daar drinken 
de dames een 
heerlijk kopje 

koffie/cappucci
no/ chocomelk/ 

thee en 
dergelijke met 
een plankje van meerdere petit fours.  
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Mmm dat is even genieten. Ach ja, 

dat doen we toch al de hele week, 
maar toch: super!  

Dan moeten we helaas alweer terug 
naar de bus.  
 

De mannen besluiten al gauw in het 
museum dat ze eerst een gedeelte 

willen bekijken voordat we koffie 
gaan drinken.  

We beginnen in de kelder. Allereerst 
komen we bij een oude vrachtwagen 
waarin dhr. Dorssers, dhr. Jansen en 

dhr. Schreurs gaan zitten.  
Dhr. Dorssers zit met een glimlach 

achter het stuur en de andere twee 
heren gaan om de beurt op de 
bijrijder stoel zitten, ook met een 

glimlach van oor tot oor.  
Het valt op dat iedereen op zijn eigen 

manier geïnteresseerd is in het 
museum.  
Dhr. Dorssers is slechtziend en voelt 

daarom overal aan. Dhr. Brugmans is 
erg geïnteresseerd in het lezen van 

de bordjes die bij de voertuigen 
staan.  Dhr. Jansen bekijkt alles 
rustig en helpt ons mee de rolstoelen 

duwen. Ook dhr. Schreurs en dhr. 
Grispen bekijken alles rustig.        

 
Maartje maakt foto´s van de 

bewoners, het personeel en de 
voertuigen in het museum.  
We zien het ene na het andere 

voertuig.  
Al gauw komen we bij een oude 

brandweerwagen uit. Hier zetten we 
de heren voor om een groepsfoto te 
maken. Voor op de brandweerwagen 

zitten twee stangen. Hier houdt dhr. 

Dorssers zich aan vast alsof hij zelf 

jaren bij de brandweer heeft gezeten. 
Het is goed te zien dat de heren het 

mooi vinden en ze vertellen 
enthousiast over vroeger.  
Na onze 

groepsfoto 
gaan we 

verder met 
het bekijken 

van de rest 
van het 
museum.   

 
We zien veel. Onder in de kelder 

staan vooral de vrachtwagens. Vele 
soorten: van hele oude tot 
splinternieuwe. Ook staan er hier en 

daar kleine Daf autootjes.  
Verder staan er een paar speciale 

voertuigen tussen zoals een 
koninklijke bus en auto met rieten 
stoelen. Hier mogen we niet in gaan 

zitten, dat vinden de heren wel 
jammer.  

 
Dhr. Dorssers komt erachter dat een 
Daf autootje open is. Hier mogen we 

eigenlijk niet in gaan zitten, maar 
voor dhr. Dorssers maken we een 

uitzondering. Hij gaat in de auto 
zitten met de raam open en zijn arm 

leunend op de deur. Met een grote 
lach op het gezicht laat hij zich 
fotograferen. Ingrid gaat dit op de 

computer aanpassen naar een 
zwart/wit foto zodat het een oude 

foto lijkt.  Tegenover dat Daf autootje 
staat een grote oude bus. Dhr. 
Dorssers bekijkt deze door tegen het 

kleine Daf autootje te leunen, dit ziet 
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er leuk uit en is dus ook een foto 

waard. Wederom is dit een leuke foto 
geworden waar hij met een lach 

opstaat.  
Verder gaat hij in een ander autootje 
zitten dat te diep is om in te stappen. 

We besluiten dat we hem op de rand 
laten zitten zodat hij de auto toch 

nog van binnen kon bekijken.  Ook 
hiervan maken we een leuke foto 

waar dhr. Dorssers met een lach op 
staat.  
 

We gaan verder en komen bij een 
marktpleintje uit. Dit lijkt op een 

pleintje zoals het vroeger was. Aan 
de muren hangen televisies waar 
races met vrachtwagens op getoond 

worden. Thijs en dhr. Grispen kijken 
hier een tijdje naar. Ondertussen 

gaat Luanne met dhr. Brugmans naar 
het Dafetaria om een tafel te kiezen 
waar we even kunnen pauzeren. 

Iedereen wordt gevraagd wat ze 
graag willen drinken. Dhr. Schreurs 

wil graag een alcoholvrij biertje. Dhr. 
Jansen kiest voor een kopje koffie. 
De andere mannen pakken een pilsje. 

Dhr. Grispen krijgt er een kleur van 
op zijn wangen.  

 
Na de pauze bekijken we op de 

bovenste verdieping nog een aantal 
kleine autootjes van Daf. Hier lijken 
de auto’s veel op elkaar. Het valt op 

dat de heren nog weten wat voor 
soorten Daf’s het zijn en dat ze veel 

over vroeger weten te vertellen.  
 
De heren hebben een erg leuke 

middag gehad. Als we in de bus op 

de dames moeten wachten vallen bij 

de meeste heren de ogen toch wel 
even dicht, ook al geven ze zelf niet 

toe dat ze toch wel een beetje moe 
zijn.  
Rond 17.15 uur zijn de dames er en 

rond 17.30 uur rijden we vanuit 
Eindhoven terug naar het huisje.  

Op naar het avondeten, oven aan en 
de ovenschotels erin. Helaas, deze 

zijn bevroren. Dus we moeten het 
programma maar aanpassen. Eind 
goed al goed!  

 
Om 19.30u is het bezoek er voor een 

aantal bewoners. De bewoners 
waarvoor geen bezoek komt, gaan 
iets drinken bij het nabijgelegen 

restaurantje.  
Hier wordt hun koffie en thee 

aangeboden. Het is de bedoeling dat 
er gebak bij is, maar dit zijn ze 
vergeten te bestellen. Mevr. Meijers 

zegt als ze de koffie krijgt: Krijg ik 
hier niet iets bij? Dan wordt haar een 

donut met chocolade en gebak 
aangeboden en die wil ze wel. Nadat 
zij er een paar happen van heeft 

gegeten zit ze vol en wordt de donut 
verdeeld over de andere bewoners.  

  
De bewoners mogen ook nog een 

glaasje drinken kiezen. 
Mevr. 
Brugmans 

heeft graag 
een likeurtje. 

De ober stelt 
er een aantal 
voor en mevr. 

kiest voor een amaretto. Deze dronk 
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ze vroeger altijd en ze vindt het erg 

lekker. Ze vindt dat ze nog maar eens 
zo’n fles in huis moet halen. 

We lachen veel, halen oude 
herinneringen op en maken grappen. 
 

De familie van mevr. Van den 
Boogaart heeft iets afgezonderd 

gezellig met elkaar bij gekletst. Zij 
gaat samen met de familie naar de 

kamer om deze te bekijken, want de 
familie is toch wel nieuwsgierig waar 
moeder slaapt. 

Mevr. Adams is de hele avond erg 
gezellig. Ze kletst gezellig mee en is 

heel opgewekt. Zij reageert redelijk 
alert op wat er in haar buurt wordt 
verteld. Mevrouw kletst gezellig mee.  

 
Yvonne laat aan het bezoek een 

aantal foto’s zien van de eerste drie 
dagen.  
 

Nadat het bezoek weg is, kletsen we 
nog gezellig verder. Mevr. Reijnders 

geeft al gauw aan dat ze erg moe is 
en graag naar bed wil.  
 

Mevr. Meijers maakt nog een leuke 
opmerking: Hey ober! Breng me eens 

wat nootjes!  
 

Donderdag 15 mei  
Vanmorgen mogen we uitslapen tot 
08.30u omdat we gisteren een 

drukke dag hadden. Om 09.00u 
beginnen we met het verzorgen van 

de bewoners.  
Om 10.30u zitten we met z’n allen 
aan een verlaat ontbijt. Truus en 

Liesbeth hebben alles klaargemaakt 

en op tafel geserveerd. We hebben er 

vers fruit en hard gekookte eitjes bij.  
 

Om 11.30u gaan Truus, Liesbeth en 
Luanne met mevr. Verbong, mevr. 
v.d. Boogaart, dhr. Grispen en dhr. 

Schreurs een stukje wandelen. Mevr. 
v.d. Boogaart komt terug met een 

“veldboeket”.  
Dhr. Schreurs vertelt dat hij het fijn 

vond buiten en de omgeving erg 
mooi vond. De anderen zijn het hier 
mee eens.  

We zoeken naar de waterlelies, maar 
deze bloeien nog niet. Wel zien we 

de verschillende activiteitplekken, 
zoals klompengolf, doolhof en 
discogolf.  

Truus vertelt dat ze niet het doolhof 
in durft omdat ze bang is te 

verdwalen.  
 
Vanavond heeft mevr. Meijers met 

Yvonne en Simone in bed gelegen.  
 

Vrijdag 16 mei 
Het is vroeg opstaan want de laatste 
dag is aangebroken, we gaan terug 

naar huis.   
Samen nog eerst heerlijk ontbijten. 

Het personeel zorgde ervoor dat alle 
koffers en benodigdheden in de 

aanhanger werden gezet waar Thijs , 
onze directeur mee was gekomen.   
Enkele bewoners mochten zich al 

klaar maken voor vertrek.  
Zij kregen de eer om voor de eerste 

keer met de rolstoelbus van Beek & 
Bos mee te gaan, met als chauffeur 
Math Linders. De touringcar bus was 
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ondertussen gearriveerd, nu kon 

iedereen vertrekken.  
Dit keer met een extra route erbij, we 

gaan eerst naar de Putse Hoeve in 
Bergeijk. 
 

Nadat de bewoners en personeel van 
de verpleegunit waren ingestapt 

konden we onze reis gezamenlijk 
verder voorzetten naar huis. 

Aangekomen op Beek & Bos stond er 

een ontvangstcomité van familie, 
kennissen en collega’s voor ons klaar 

om ons te verwelkomen. Gezamenlijk 
sluiten we deze week nog af met een 
diner in de zaal. En tussendoor 

bekijken we enkele foto’s van de 
vakantie op groot scherm. 

Het was een fantastische week waar 
we met plezier aan terug kunnen 

denken.
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Vrijwilligersavond Beek en Bos 
 

Het ging weer op juni aan, en traditie 
getrouw, al zo menig jaar 
staat men op Beek en Bos, graag 

voor alle vrijwilligers weer klaar. 
De uitnodiging ontvangen, ons 

aangemeld op het juiste adres, 
waar wij die middag werden 
verwacht zo rond de klok van half 

zes. 
Alle vrijwilligers kwamen aan, werden 

begroet door Thijs, Nettie en Mariëlle. 
Wij konden naar de voor ons 

gereserveerde tafel gaan wist men 
ons te vertellen. 
Thijs opende de avond, bedankte ons 

allemaal met veel lovende woorden. 
Was trots op zijn grote schare 

vrijwilligers, waarmee hij heel hoog 
scoorde. 
Hij wist al die vrijwilligers te 

waarderen, te prijzen en te roemen 
Door het aantal wat op elke afdeling 

bezig was in getallen te noemen. 
Hierna wist hij onze jubilarissen die 
ook nu weer in ons midden verkeren 

naar voren te halen om hun in 
dankbaarheid, te huldigen en te eren. 

De eerste waren Gerard en Jolanda 
Reuling, die al 10 jaar bij menig 
overlijden, samen met familie van die 

bewoner, de avondwake, mooi wisten 
voor te bereiden. 

Marijke Kok staat al 10 jaar lang, in 
het Twinkeltje voor onze bewoners 

klaar. 
Vriendelijk en correct helpt zij 
iedereen, wat heeft u nodig zeg het 

maar. 

Riny Prinssen, door pech afwezig, al 
10 jaar bij de verzorgingsgroep 
paraat.  

Waar zij de bewoners altijd helpt en 
waar nodig graag een praatje met ze 

maakt. 
Als laatste mocht hij Har Camp niet 
vergeten, al is ook hij nu niet 

aanwezig. 
Hij is altijd met veel liefde, met de 

vogeltjes, de geitjes en de kippen 
bezig. 

Na deze huldiging, was het tijd voor 
het diner. Thijs wenste ons smakelijk 
eten. 

Wat wij allemaal kregen voor-
geschoteld, nou wij hebben het 

geweten. 
Mijn verhaal wordt te lang om het 
door ons gesoupeerde op te noemen, 

maar hierbij willen wij de koks en 
hun trawanten, bedanken en roemen. 

In overleg met de staf, hebben zij 
bergen werk verzet en alles 
uitgekiend. 

Zij kregen van de vrijwilligers een 
ovatie, die hadden zij dik en dubbel 

verdiend. 
Het hele diner met alles eromheen, 
was verzorgd voor honderd karaats.  

Dit alles deden ze gewoon, zonder 
veel ophef, zonder veel praats. 

Nog een woord van lof, voor de stille 
medewerkers, voor en achter de 

schermen. 
Die onopgemerkt, zich over de 
bijkomende zaken wisten te 

ontfermen. 
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De tijd ging razend snel, muzikaal 

begeleid was het een gezellige onder 
ons. 

Ter afsluiting serveerde men ons nog 
koffie en thee met heerlijke bonbons. 
Namens alle vrijwilligers, wil ik Beek 

en Bos bedanken voor dit heerlijke 
festijn. 

Voor ons een stimulans, om er weer 
het hele jaar voor alle bewoners te 

zijn. 

Wij doen dit met liefde, want zij 

hebben ons en wij hebben hun nodig. 
Immers als zij er niet waren, dan 

waren ook wij hier overbodig. 
Zo gaat het in ons leven, de een kan 
niet zonder de ander, wij helpen 

elkaar. 
Hopelijk mogen wij dat in goede 

gezondheid doen nog menig jaar. 
 

Vrijwilliger Toos Verstappen. 
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Tekst en uitleg over het aantal vrijwilligers op iedere afdeling 
 
Zoveel vrijwilligers, wij vroegen ons 

af, waar zitten die toch allemaal? 
Dat kwam Thijs ter ore, dus gaf hij 

het aan ons door in het volgende 
verhaal. 
Een Avondwake bij overlijden, 3 

vrijwilligers staan dan voor iedereen 
klaar. 

Om bij verdriet of plezier, bewoners 
te steunen met aandacht en een lief 
gebaar. 

Omdat de Kapel helemaal is 
herbouwd, weet men daar van alles 

te regelen. 
Ook daar zijn weer 3 vrijwilligers 
bezig, om ieders wensen te 

bezegelen. 
Een bezoekje aan de Bewoners, 5 

vrijwilligers zetten zich met liefde in. 
Het doet zoveel, een luisterend oor, 
een gezellig praatje, dat is naar hun 

zin. 
Het Bosblaedje, ook daar doet 1 

vrijwilliger aan mee met veel plezier. 
Met een mopje, een gedichtje, een 

puzzel, zorgt zij voor het nodige 
vertier. 
Komen bewoners of bezoekers 

binnen in het gezellig ingerichte 
Restaurant. 

Worden zij vriendelijk door 5 
vrijwilligers bediend, wat schept een 
leuke band. 

Wil men graag Computeren, is het 
wat moeilijk, en men weet het niet 

meer. 
Ook daar staat 1 vrijwilliger klaar, 
met veel geduld helpt hij ze op weg 

dan weer. 

Komen de gasten van de 

Dagverzorging, met auto of busjes  
‘s morgens aan. 

Zij worden door 8 vrijwilligers, bezig 
gehouden en in alles waar nodig 
bijgestaan.  

Wil men als bewoner graag wat 
buiten Heytse zien, maar is men 

slecht ter been. 
Met hun Brede Fiets, brengen 3 
vrijwilligers hun flink trappend overal 

heen. 
Om de bewoners fit te houden, wat 

ook op hun leeftijd zeker wel 
belangrijk is. 
Zijn daar 3 vrijwilligers die hun graag 

willen begeleiden bij een uurtje 
Fitness. 

De Groepsverzorging waar men van 
alles organiseert, waar men kan 
ontspannen. 

Koken, een kaartje leggen, 
gezelligheid, 14 vrijwilligers weten 

het te bemannen. 
De Hotelklapper wordt steeds na 

gekeken, bij gehouden en 
gecontroleerd. 
Dat alles wordt door 1 vrijwilliger 

zonder morren heel netjes beheerd. 
Het Huiskamerproject waar bewoners 

en gasten, iedere dinsdag welkom 
zijn. 
Onder leiding van 23 vrijwilligers, 

kaarten, handwerken, gezellig en zo 
fijn. 

Alle zaken die worden ingepakt, of de 
dingen die men moet Stickeren 
Daar staat 1 vrijwilliger voor klaar, 

die weet het toch maar te flikkeren. 
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Op de Kabelkrant brengt men alles 

wat gebeurt op Beek en Bos in beeld. 
Door 1 vrijwilliger wordt alles in de 

gaten gehouden, dus goed gespeeld. 
Als het Woensdagmiddag is worden 
de bewoners begeleid bij het Kienen. 

Met 7 vrijwilligers worden zij 
geholpen om zo mogelijk een prijsje 

te verdienen. 
Voor de bewoners is het Koffie-

uurtje, gewoon een uurtje vol 
gezelligheid. 
Lekker keuvelend met de 3 

vrijwilligers, veel te vlug gaat voorbij 
de tijd. 

Al zijn de bewoners op leeftijd, ze 
lopen er graag netjes bij, willen niet 
verzuren. 

Dat is gebleken, want de 7 
vrijwilligers hebben het druk met  

Manicuren. 
 
Het Pastorale werk is iets wat er op 

oudere leeftijd toch wel bij hoort. 
Heeft men verdriet of behoefte aan 

een praatje, 1 vrijwilliger luistert 
ongestoord. 
Wekelijks wordt er Geschilderd, de 

mooiste sjaals komen uit ieders 
handen. 

Onder het toezicht van 5 vrijwilligers, 
kweekt men onvergetelijke banden. 

Op de Spellenavond zijn 7 
Vrijwilligers, beurtelings ‘s avonds 
altijd present. 

Dragen zorg voor bewoners en 
gasten, in gezellig samenzijn aan 

elkaar gewend. 

Rond de middag staan de afhaal 

auto`s van Tafeltje-dekje achterom 
klaar. 

Thuis gebracht door 4 vrijwilligers uit 
onze contreien, en vele anderen, 
eerlijk waar.  

Het wekelijkse Timmerclubje heeft 
goede aansluiting teweeg gebracht. 

Met hulp van 2 vrijwilligers, maken ze 
dingen nooit van zichzelf verwacht. 

Heeft een bewoner behoefte aan een 
Uitstapje, en weet er niet te komen. 
Dan zijn er 2 vrijwilligers, waardoor 

men na afspraak wordt mee- 
genomen. 

Op de unit, onze verpleegafdeling, 
zitten de bewoners die soms iets 
vergeten. 

Mede door de liefdevolle zorg van 15 
vrijwilligers, zullen ze het toch weer 

weten. 
Hebben de bewoners iets nodig, in 
het Winkeltje van Swinkeltje is alles 

aanwezig. 
Bij het inladen houden 2 vrijwilligers, 

zich vriendelijk met hun klanten 
bezig. 
Dat Zingen je jong houdt is ook op 

Beek en Bos weer eens te meer 
gebleken. 

Door 6 vrijwilligers begeleid, wordt er 
luid zingend iedere week naar 

uitgekeken. 
Als nieuwste wist men op Beek en 
Bos een mooie Rolstoelbus aan te 

kopen. 
Dat de 7 vrijwillige chauffeurs, goed 

weten te oefenen laten wij hopen. 
 
Toos Verstappen, 
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