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Verdriet, onmacht en gemis ! 
 

Het was 17 juli 2014. 
Een schitterend mooie dag, hartje 
zomer. 

De eerste dag van wat een heerlijke 
zomervakantie moest worden. 

Ik ben om een uur of vijf in de tuin 
bezig als plotseling Karin, mijn vrouw, 
naar buiten komt rennen met paniek 

in haar stem: Er is iets gebeurd met 
het vliegtuig van ons Kristy ! 

Kristy is op dat moment met haar 
vriend Sjors op weg naar Bali voor 

een welverdiende vakantie.  
We snellen naar binnen, zetten de tv 
aan en zoeken op de computer naar 

informatie. Binnen een paar minuten 
is het duidelijk: het vliegtuig is 

neergestort en er zijn geen 
overlevenden. Omdat we om tien 
over twaalf nog een berichtje van 

Kristy hadden gehad (Nou wij zitten 
klaar in ’t vliegtuig en gaan bijna 

opstijgen. Bye bye !) weten we heel 
zeker dat zij in dat vliegtuig zat. 
 

En dan stort onze wereld in. 
 

Het is met geen pen te beschrijven 
wat er dan door ons heen gaat, maar 
wat overheerst is verdriet, verdriet en 

nog eens verdriet. 
De dagen erna leven we in een roes 

en het voelt allemaal onwerkelijk, 
alsof je in een film zit. De harde 

werkelijkheid dringt niet goed tot ons 
door. 
 

 

 

En dan begint het wachten, wachten 
op informatie en wachten op de 
terugkeer van Kristy en Sjors naar 

Nederland. Op 23 juli komen de 
eerste vliegtuigen aan op vliegveld 

Eindhoven en wij zijn er natuurlijk 
ook, bijgestaan door familie en 
vrienden. Het verplaatsen van de 

kisten vanuit de vliegtuigen in de 
lijkenauto’s en naderhand de stoet 

naar Hilversum snijdt diep door onze 
ziel. Alles vol respect en heel 

waardig, maar oh zo dubbel, van de 
ene kant opgelucht dat we ze weer 
terug in Nederland hebben (dat 

hopen we tenminste, maar we weten 
ook dat niet iedereen er bij is), maar 

van de andere kant het gevoel van 
de harde werkelijkheid, het intense 
gemis. 

En dan gaat dat verdomde wachten 
weer door, wachten tot ze 

geïdentificeerd worden. En dat duurt 
maar en duurt maar, bijna 
ondraaglijk. Ondertussen houden we 

ons bezig met regelzaken, dingen 
waar je nooit bij stil hebt gestaan, 

maar die toch moeten gebeuren. 
Hierbij hoort ook het leegruimen van 
hun huisje in Tilburg, waar ze al 

anderhalf jaar samenwoonden en 
waar ze heel erg trots op waren. Het 

voelt zo slecht om te “rommelen” in 
hun spulletjes en het kost dan ook 

veel energie en tranen om ons hier 
doorheen te worstelen. 
In deze periode ben ik ook af en toe 

op Beek en Bos. Het is 
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hartverwarmend hoe iedereen 

meeleeft en ik merk hoe moeilijk het 
voor mensen is om mij onder ogen te 

komen of mij aan te spreken. 
Toch doet het goed om te merken 
hoe men betrokken is bij het leed dat 

ons overkomen is. Het geeft steun, 
hoe pijnlijk het vaak ook is om met 

bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers over Kristy te praten. 

Het is heel fijn dat veel mensen Kristy 
gekend hebben en nog iets 
persoonlijks over haar weten te 

vertellen. 
 

Op 29 augustus organiseerden wij 
een herdenkingsdienst in Tilburg. 
Vele medewerkers, Raad van 

Toezicht, vrijwilligers en zelfs een 
bewoner van de aanleunwoningen 

hebben de dienst bezocht in Tilburg. 
Wat een fijn gevoel dat zovelen ons 
bijstaan in deze moeilijke tijd. We 

kijken met een goed gevoel terug op 
deze mooie dienst. 

Tegelijkertijd is door Gerhard en 
Jolanda Reuling in de kapel van Beek 
en Bos ook een herdenkingsdienst 

gehouden voor Kristy en Sjors. Dit is 
op film opgenomen en ik heb het 

naderhand teruggezien. Ook een 
mooie, waardige viering in een volle 

kapel met beelden, gedichten en 
teksten zoals die ook in Tilburg zijn 
vertoond. Zo hebben bewoners ook 

de gelegenheid gehad om mee te 
herdenken, om er ook bij te zijn. Hier 

ben ik Gerhard en Jolanda zeer 
erkentelijk voor. 
 

En dan gaat het wachten weer door, 

wachten op de identificatie. Het 
wordt steeds zwaarder. Onze 

belangrijkste wens is dat we hen 
terugkrijgen en dat we afscheid van 
hen kunnen nemen, van hen samen. 

Maar we weten niet of het ons 
gegund is, het voelt onmenselijk. 

 
Op 19 september komt het 

verlossende bericht dat Kristy 
geïdentificeerd is. Het is enerzijds 
een hele opluchting, maar van de 

andere kant wordt het ook weer zo 
werkelijk. 

En dan is het nu nog wachten op 
Sjors, want we hebben met de 
ouders van Sjors afgesproken dat we 

op elkaar wachten. We kunnen ons 
een afscheid van beiden niet 

afzonderlijk van elkaar voorstellen. 
Ze waren een super gelukkig stel, 
dolverliefd op elkaar en daarom kan 

het niet zo zijn dat we dat anders 
doen. Dat zouden ze ons nooit 

vergeven. 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf is Sjors nog steeds niet 

geïdentificeerd. Het wordt steeds 
spannender omdat de kans kleiner 

wordt, maar we blijven met de 
ouders van Sjors de hoop houden dat 

het allemaal nog “goed” komt,  daar 
blijven we op vertrouwen, ook al 
wordt dat danig op de proef gesteld. 

 
Je kind verliezen is het ergste wat je 

kan overkomen, wordt altijd gezegd. 
Helaas weten wij nu uit eigen 
ervaring dat dit waar is. 
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We missen Kristy, maar ook Sjors, nu 

al ontzettend en kunnen ons nu nog 
niet voorstellen dat het leven weer de 

moeite waard wordt. 
Ik hoop dat we de kracht kunnen 
vinden om uiteindelijk met dit 

verdriet te kunnen leven. 
 

Wij , Karin, Rob, Karlijn en ik, willen 
allen bedanken die op welke manier 

dan ook medeleven en steun hebben 

betuigd. Het geeft troost en zal zeker 
helpen om verder te gaan. 

 
 
Th. van den Schoor 

Directeur 
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DE NAZOMER 
 

De kinderen zijn weer naar school. 
Hun vaders en moeders zijn weer aan 
het werk gegaan. Menig  oma en opa 

is weer ingeschakeld voor de opvang.  
Voor de meeste werkers van Beek en 

Bos zal de vakantie er ook wel 
opzitten en de bewoners 
zijn weer blij de bekende gezichten 

terug te zien. 
De zomer is bijna voorbij. Het grote 

ritselen der bladeren zal binnenkort  
beginnen en we zullen weer kunnen 

genieten van het meesterschap van 
de herfstkleuren. 
De kringloop der seizoenen zal 

doorgaan zolang er leven is op aarde, 
niet alleen bij de bomen en de 

planten, maar ook bij de mensen. 
Geboorte, groei en dood zijn even 
onstuitbaar als lente, zomer, herfst 

en winter. 
De cyclus van het leven is even 

onstuitbaar als de wenteling van onze 
aarde. 
Ergens in die cyclus bevinden wij ons 

allemaal. 
De een is in de lente van het leven, 

nog boordevol illusies en plannen, 
verwachtingen en dromen, de ander 
getekend door de kleuren van herfst, 

verzadigd van ervaringen en 
terugziend op de voorbije dagen van 

de volle zomer, wachtend op de 
winter, die met rasse schreden 

nadert. 
Zoals je met een zekere weemoed 
terug ziet naar wat was, naar de 

lente, naar de zomer, zo kun je ook 
weemoedig terug zien naar de lente 
van je leven en naar de volle zomer 

toen je alles kon en durfde en je 
geen vermoeidheid kende en je 

lichaam je nooit in de steek liet. 
 
Nu de herfst en - God weet hoe snel -  

de winter is genaderd in je leven, 
kun je teleurgesteld terug zien, 

omdat veel dromen, dromen bleven 
en veel bleef steken in voornemens 

en plannen. Maar je kunt ook 
dankbaar terug zien - God zij 
gedankt-  voor de mogelijkheden die 

je kreeg, dankbaar voor het geluk dat 
je geschonken werd, dankbaar voor 

al die goede mensen met wie je het 
leven delen mocht. Dankbaar voor de 
mooie zomer, waarin zon en regen 

elkaar afwisselde. 
Dankbaarheid kan een mens bewaren 

voor verbittering en verwijt en hem 
helpen in de moeilijke opgave die het 
leven stelt: oud worden. 

 
Ik wens u allen een mooie nazomer 

met zijn zachte licht; genietend van 
de kleuren en voldaan terug ziende 
naar wat was. Ook in de herfst, ook 

als in je leven de herfsttij is 
aangebroken is er nog veel om van te 

genieten, valt er nog veel moois te 
beleven. 

 
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 
 
 

 
11 Oktober   : Open Dag Beek en Bos 

 
16 Oktober   : Jeanne Verbeek, Maria-liederen 
 

07 November   : Troubadour Math Craenmehr 
 

13 November  : Outletkleding verkoop 
 

21 November  : Die Zwei dörfer, muziek 
 
05 December  : Sinterklaasmiddag 
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Verjaardagen personeel  

 

November 
02  Anny Verstappen    Thuiszorg 
03  Minouk v.d. Ven    Beleidsmedewerkster 

04  Annelies Nies    Avonddienst 
05  Jacqueline Poels    WMO 

05  Noor Ramakers    Verpleegunit 
05  Claudia Gomaa    Centrale keuken 
07  Mat Thiesen    Centrale keuken 

07  Marij Koopmans    Verpleegunit 
08  Francien Winkelmolen   Afd. 000 

08  Renate v. Sint Fiet   Hoeskamer 
09  Ria Klein Zieverink   Verpleegunit 

09  Ans Beurskens    WMO 
10  Lydia Cornelissen   Verpleegunit 
23  Janou Geraats    Huiskamer ass. 

26  Liesbeth Hebben    Hoeskamer 
26  Daniëlle v.d. Boogaart   Huiskamer ass. 

30  José Timmermans   Afd. 000 
December 
01  Bianca Stappers    Thuiszorg 

02   Anke Verlinden    Avonddienst 
04  Marita Heldens    Afd. 200 

05  Petra Beeren    Restaurant 
06  Nicolette Slabbers   WMO 
08  Lianne Peeters    WMO 

08  Anita Geuze    Avonddienst 
10  Yvonne Scheres    Afd. 000 

10  Dave Hubert    Zorghulp 
15  Petra van den Beuken   VPU 
19  Nellie Kierkels    WMO 

20  Henny Hermans    Afd. 000 
22  Helma Roost    Afd. 000/WMO  

23  Mariëlle Gommans   Nachtdienst 
23  Marian Mevissen    WMO 

24  Monique Coolen    Restaurant 
29  Vicky Coenen    Afd. 000 
29  Carlien Derks    Beleidsmedewerkster 

31   Marnita Deckers    VPU 



 

9 Bosblaedje Oktober 2014 
 

 

Verjaardagen bewoners 
 

 
November 
02 Dhr. Schreurs     app. 250 

03 Mevr. van Lierop-Peters   app. 249 
03 Mevr. Stammen-Hensen   app. 248 

05 Mevr.  Rooyakkers-Hendriks   app. 137 
05 Mevr. Seems-Raijmakers   app. 121 
06 Mevr. Kivits-Soetens    app. 147  

10 Mevr. Sillen-Kiggen    app. 108 
14 Mevr.  de Bakker-de Vos   app. 144 

18 Mevr. Verbong-Hensen    app. 205 
 

 
December 
04 Dhr. de Bakker     app. 111 

05 Mevr. Quadvlieg-Janssen   app. 006 
07 Mevr. van Thoor-Herfs    app. 203 

08 Mevr. van Roij-Goeden    app. 241 
12 Dhr. Gijsen      app. 107 
21 Dhr. Offerman     app. 216 

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

25 Mevr. v.d. Zanden-In den Kleef  app. 224 
28 Mevr. Schrooijen     app. 043 
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 In memoriam  
 

Dhr. Keiren      app. 148 

Dhr. Peulen     app. 251 

Dhr. Dorssers     app. 244 

Dhr. Brugmans     app. 247 

 

 
 
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 

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 

Appartement 

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 

10.00-11.30 uur Koffieochtend met Mieke / Ingrid 
/ Moniek voor bewoners afd. 000 

Zaal 
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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 

09.30-11.30 uur Timmerclub Zaal 

10.00-11.30 uur Schilderclub 

Om de twee weken 

Zaal 

 

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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Even lachen 
 
 

Een rondje 
Mike en Nick komen uitbundig vrolijk een café binnen. “Barman, een rondje van 

ons!” roepen ze. “Ter gelegenheid van wat?” vraagt de uitbater nieuwsgierig. 
Waarop Nick antwoordt, ”we hebben zojuist een legpuzzel afgerond waar we 
zeven maanden mee bezig zijn geweest.” ”Zeven maanden”, zegt de barman 

ongelovig, “Hoezo? zo lang duurt het toch niet om een puzzel te leggen?” ”O, 
jawel hoor” merkt Mike op. ”Op de doos staat, twee tot vier jaar.” 

 
Familie 
Na een flinke ruzie rijden Guus en Marleen langs 

een boerderij waar enkele varkens zich in de 
modder wentelen. Marleen vraagt, “Is dat familie 

van jou ?” ”Ja” zegt Guus gevat. “Schoonfamilie.” 
 

Pausbezoek 
De Paus komt op bezoek bij het Katholieke ziekenhuis van de H. Geest! Bedeesd 
begroet de zuster overste de Paus en stelt zich voor; “Ik ben de overste van de 

Heilige Geest,” Waarop de Paus antwoordt,” en ik ben slechts de plaatsvervanger 
van Christus.” 

 
Onder elkaar 
Twee senioren blikken als gepensioneerden op hun leven terug. 

Zegt de een; ”Ja, hoe  was dat vroeger? Toen ik mijn zaak begon had ik niets 
anders dan alleen maar mijn verstand.” Reageert de ander ; “Zo, dan ben je 

inderdaad met heel erg weinig begonnen.” 
 
Simpel 

Student tegen oude heer in een café; “Hoe komt het toch meneer, dat 
geestelijke dranken  oude heren steeds in de benen en jonge heren steeds naar 

het hoofd schieten?” Oude heer; “Heel simpel, zij zoeken juist bij ieder mens de 
zwakste plek op.” 

 
Mensenkennis 
Een taxichauffeur wordt opgeroepen om, om 

middernacht een groep mensen op te halen bij een 
bekend uitgaanscentrum. Een stel jongelui, toch 
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lichtjes aangeschoten, stappen rumoerig de taxi in. “Deze is van echt 

varkensleer, zegt de grootste branieschopper van hen en wijst trots op zijn 
zwarte jack. “Dat had ik al gezien,” antwoordt de chauffeur. “Hoezo…? Waaraan 

dan …?” reageert de jongeman verbaasd.  
“De kop steekt er nog bovenuit !”zegt de chauffeur laconiek. 
 

Knappe leerling 
De onderwijzer vraagt zijn leerlingen wie het verschil kan uitleggen tussen een 

president en een koning. Het antwoord blijft niet lang uit; 
“Een koning moet de zoon zijn van zijn vader, maar voor een president is dat 

niet nodig.” 
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De rozenkrans 
 

Als `t vroeger weer Oktober was, de herfst had zich gemeld 
Werd er bij potkachel en pijp, een sterk verhaal verteld 
De lamp die bleef nog even uit, petroleum was duur 

Als enig licht, het schijnsel van een hout of kolenvuur 
In die tijd waren ouders thuis, geëerd en heel wat mans 

Men bad dan samen in geloof, devoot de rozenkrans………. 
 
Voorwaar, de tijd die stond niet stil, nog minder de techniek 

Wie niet modern denkt elke dag, noemt men al gauw, 
antiek…. 

Men heeft voor gebed of God, nu immers veel te druk 
Er moet zo nodig geld verdient, daarvoor koopt men “geluk” 

Ons hele leven is gericht op de miljoenendans 
De mens van nu, heeft echt geen tijd meer voor de rozenkrans !!! 
 

Maar… razen rampen plotseling over ons leven heen 
En zoekt de mens naar hulp en steun, voelt hij zich bang…alleen… 

Is hij ten einde raad, ziet hij geen uitkomst meer 
Drijft hij ontredderd, zonder hoop, stuurloos heen en weer 
Is hij de koers in `t leven kwijt, geeft niemand hem nog kans 

Dan grijpt die zelfde mens ineens, naar die oude rozenkrans……… 
 

 
 

Seizoenen 
 
De Lente brengt verwachting, verlangen en vol vragen 
De eerste zucht van zonneschijn, en hoop op warme dagen 

 
De Zomer brengt de zoete geur, van honing en jasmijn 

Vrijen op het warme strand, en nachten buiten zijn 
 
De Herfst brengt storm en regen, en kille westenwind  

De bomen treurend om hun blad, dat traag de aarde vindt 
 

De Winter brengt de kalme rust, vol tintelende kou 
Wachten tot het voorjaar wordt, mijn hart veilig bij jou. 
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Oud worden in deze tijd 
 

Het is gewoon niet voor te stellen, 
je moet met een mobieltje bellen. 
Je kunt er ook een tekst op lezen 

je moet altijd bereikbaar wezen. 
En dat kan dus niet gewoon, 

met een doodgewone telefoon. 
 
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 

daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machine. 
Moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken, 

pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij. 
Kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 
 
Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je 

uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit 

de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen 
cent. 

Om je nog meer te plezieren, mag je 
internetbankieren. 

Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het 
nooit genoeg. 

 
Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer. 

Anders sta je buiten spel, op wwwpunt.nl 
Vind je alle informatie, wie behoedt je voor frustratie. 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft. 
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buitenspoor. 

Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 
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De vief Heitser meadjes 

Wae zeen de vief Heitser vrouwen 

Wae woeënen allemoel hie 
Wae zeen de vief Heitser vrouwen 
Wae hubben allemoël get 

Wae zeen de vief Heitser vrouwen 
Wae laeve nog mer net 

Wae zeen de vief Heitser vrouwen 
Wae liggen noe aug veul in bed  
Wae zeen de vief Heitser vrouwen 

Het is neet allemoël niks 
Toch motte wae weer verder 

Wae weite neet hoe lang 
En moge blie zeen det wae nog hie zeen,  

Veur hoe lang? 
 
Houdoe Nelly Gorissen kamer 026 

 

 

Uit vroegere tijden 
 
Van Heythuysen tot Nederweert 
Van Heythuysen tot Meijel 

Van Heythuysen tot Haelen  
Van Heythuysen tot Horn 

Van Heythuysen tot Grathem 
En keerden dan weer om 

Zo wandelden wij of fietsten 
En was de dag weer om 
Zo langs der Heeren wegen 

Hebben wij ook wat geleerd 
Er stonden mooie bloemen 

En een vogel kwinkeleerd 
En in de weiden graasden 
Een veulen met z’n moe 

Die hinnikten ons van verre 
Nog fijne dagen toe. 

 
Dag hoor Netty Gorissen kamer 026 
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Voor ik het vergeet….. 
 

 Kom dichterbij me staan 
 Noem m’n naam 

 Raak me aan 

 Praat rustig  
 Gebruik eenvoudige woorden 

 Geen dubbele intonatie in een zin 

 Luister aandachtig 
 En stel de vraag simpel 

 Laat het onderwerp even rusten 

 Als het niet meteen lukt 

 Vraag niet wat ik gisteren heb gedaan 
 Want dat bestand is alweer gewist 

 Ken mijn levensverhaal 

 Corrigeer mij niet 
 Want ik leef in een andere werkelijkheid 

 
 

 

 
 
 

 

Dierendag 
 
Je ligt op mijn schoot en likt aan mijn hand. 

Je eet uit je bak en slaapt in je mand. 
Je rent als ik thuiskom meteen naar me toe. 

Je houdt me gezelschap bij alles wat ik doe. 
Vrienden die komen en vrienden die gaan. 
Je blijft me trouw mijn hele bestaan. 

Ik zal nooit vergeten de dag dat ik je vond.  
Mijn beste maatje mijn lieve kleine hond. 
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De zomer voorbij                        

 
Een heerlijke nazomerdag, 
Maar duidelijk in één oogopslag. 

Aankomende herfst is al een feit. 
Nostalgie naar vervlogen tijd, 

 
De ‘circle of life’, begint bij het eind. 

Een blad sterft af opdat het weder verschijnt. 
Zo spaart het krachten voor de bomen, 
En de winter die gaat komen. 

 
De herfst komt ons tegemoet, 

Omdat alles eindigen moet. 
De horizon kleurt bruin en rood, 
Ter voorbereiding op de dood. 

                                                        
De zon wordt minder fel, 

De zomer zegt vaarwel. 
Korter wordt de dag, 
De wind doet zijn beklag. 

 
Regen, hagel, onweersbuien, 

Het wordt tijd voor dikke truien. 
Eventueel een regenpak… 

Of andersoortig ongemak. 
 
Het vult onze dagen, 

En zonder te klagen.  
Ondergaat de natuur zijn transformatie, 

Wat voor velen een frustratie. 
 
Binnen zit je knus en veilig, 

Warme dagen lijken heilig. 
Met gepaste weemoed, 

Trekt de kou ook in ons bloed. 
 
We weten wat er komen zal, 

De tekens zie je overal. 
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Na herfst, komt winter en aldaar, 

De wisseling naar het volgend’ jaar. 
 

De ‘circle of life’ begint bij het eind, 
Als eerst al het zomerse verdwijnt 
En afsterft voor het nieuwe leven,                

                                                                                    .                              
Dat voor dit jaar is opgegeven 

Maar in perspectief geplaatst, 
Wordt de bal weer terug gekaatst. 

Zonder donker ook geen licht, 
Zonder vakantie ook geen plicht. 
Zonder dood, geen leven. 

En de herfst… Duurt toch maar even. 
 

 
 
         

      

                                                                                

Geluk 
 
Een heel oud echtpaar ging naar bed, op het 

kastje twee bakjes met tanden 
Vol liefde keek de man haar aan, en streelde 
haar rimpelige handen 

Hij sprak; al meer dan vijftig jaar, zijn wij 
gelukkig meid 

Geloof me als ik zeg; “ ik wil je voor een 
miljoen niet kwijt  
“Dat weet ik jongen “zei de vrouw, ook jij 

bent niet te koop 
En ook niet voor een miljoen, dat is toch een hele hoop “ 

Ze lagen daar te saam, op de rand van hun leven 
Twee mensen die elkaar zoveel hadden gegeven 

Zij zeiden; “ wel te rusten hoor. “ hij gaf haar een zoen en fluisterde; 
“Is de deur op slot ???  hier ligt voor twee miljoen.”……… 
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Zuster 
 

‘Zuster’ zijn is een prachtig vak 
een vak dat al eeuwen bestaat 

een vak met heel veel dankbaarheid 
waarin je voor de ander klaarstaat 

 
Een vak met lachen en met huilen 
want ook ‘de zuster’ doet het verdriet 

als na vele jaren zorg 
een van de mensen het leven verliet 

 
Een vak dat ook best zwaar is 
maar wat met liefde wordt gedaan 

zorg met toewijding gegeven 
maar waar ook iets fout kan gaan. 

 
Want ‘zusters’ hebben inderdaad vaak haast 
vergeten wel eens zorg te geven 

maar echt wij geven om ons werk 
en om ieder kostbaar leven. 
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De herfst met zijn kleuren 
 

De zomerkleuren verdwijnen 

zon gaat door kale takken schijnen. 
Paddenstoelen klein en groot 

geven zich nu gemakkelijk bloot. 
De herfst geeft de natuur een andere kleur 

door het gevallen gebladerte, een kruidige geur. 
Het is de tijd van eikels en kastanjes rapen, 
even als een kind het leven verzaken. 

De natuur is mooi in al zijn facetten, 
vaak hebben we geen tijd, daarop te letten. 

De herfsttijd is dan verstild, 
niet meer zo rijk groeiend en wild. 
Het is prettig wandelen in het bos, 

op het zachte blad en mos.  
Het geeft ons een doorkijk in het leven, 

ook de mens is er soms maar even. 
Alleen de herfst komt ieder jaar terug, 
dan weten we weer, wat gaat die tijd toch vlug.  

Genieten kan men in zijn leven, 
alleen is dat niet ieder gegeven.  

De zomer herfst en winterkleuren, 
zijn ook bij de mens een normaal gebeuren. 
 

 

Mededeling 
 

Bijna negen jaar geleden ben ik als leidinggevende gaan werken op de 
verpleegafdeling van Beek en Bos. Met heel veel liefde en toewijding heb ik dit al 
die jaren gedaan. 
 

Met enige moeite merk ik nu dat de verantwoordelijkheid me steeds zwaarder 
valt. Zeker nu er zoveel gaat veranderen in de zorg. Bovendien mis ik de 

daadwerkelijk zorg “aan het bed”. 
 

Daarom heb ik, na overleg met het MT, besloten per 1 oktober weer geheel in de 

zorg te gaan werken op de verpleegafdeling. 
 

Groet,   
Coby Melssen 
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In memoriam Wim Keiren     † 28 augustus 2014 

 

27 Januari 2011 kwam Wim naar Beek en Bos en hij woonde 3 ½ jaar op de 

verpleegafdeling, in de huiskamer ’t Eppelke’ en vaak met mij in zijn kamer 
nummer 148. Hij kreeg er veel aandacht en werd geweldig verzorgd. Hij voelde 
zich er thuis. Dit gaf mij altijd een goed gevoel, als ik na hem bezocht te hebben, 

naar huis ging. Ik wist dat ik hem in goede handen achterliet. Op zijn manier 
genoot hij van de vele activiteiten, feestjes die er vaak waren. De drie vakanties 

in Bergeijk waar hij van de morgen tot de avond aandacht had! “Een op een” dat 
is toch geweldig! 
Ik kwam ook graag op Beek en Bos. Het is bijna mijn tweede huis geworden. Ik 

heb veel bewondering voor het werk van de verzorgenden. Hoe liefdevol met al 
die demente mensen om wordt gegaan. Dit kun je alleen maar doen als je ‘hart’ 

er ook bij betrokken is. Iedereen in het huis is even vriendelijk en er hangt een 
geweldige sfeer. Een verzorgingshuis uit duizenden. Blij dat Wim er heeft mogen 

wonen gedurende zijn “ziek zijn”. 
Enkele weken geleden herdachten we nog ons gouden huwelijk. Met het busje 
van Beek en Bos was hij toen, na zijn opname, voor de eerste maar ook de 

laatste keer in Neer. Het was voor ons allemaal een hele bijzondere dag. Het is 
de vraag wat Wim hier nog van meegekregen heeft? Hij zelf weet dit! 

Langzamerhand ging hij daarna achteruit en is, na door Pastoor Jacobs bediend 
te zijn, op 28 augustus op 86 jarige leeftijd overleden. Hij was heel mooi op zijn 
eigen kamer opgebaard en is op 2 september door het personeel van de afdeling 

100 en 000 uitgeleide gedaan. Iedereen was hier van onder de indruk! Samen 
hebben Wim en ik ondanks alles een 

hele mooie tijd op Beek en Bos gehad. 
Vanaf deze plaats heel heel veel dank 
aan iedereen die er op welke manier 

voor “Wim” was in Beek en Bos al die 
jaren. 

 
Elly Keiren-Mestrom 

Kinderen en kleinkinderen 
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 Puzzel 
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