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Vijf maanden verder 
 

Vijf maanden na die verschrikkelijke 
17e juli.  
Kristy is geïdentificeerd op 19 

september en hierna is het wachten 
op Sjors. In het begin hebben we er 

nog om gelachen. Sjors komt altijd 
op het laatste nippertje aan, dat zal 
dan nu ook wel weer zo zijn. Maar 

gaandeweg vergaat ons het lachen, 
zeker als bekend wordt dat er nog 

maar weinig slachtoffers 
geïdentificeerd kunnen worden. Groot 

is onze opluchting als het bericht via 
de familierechercheurs ons op 
woensdag 29 oktober bereikt. 

Opluchting omdat het ons gegund 
wordt om het afscheid voor hen 

samen te organiseren. Echter het 
gevoel van “nu is het echt definitief” 
komt net zo hard binnen. 

We besluiten de afscheidscrematie op 
21 november in besloten kring te 

houden. “Besloten” wil echter niet 
zeggen dat het een kleine 
bijeenkomst wordt. We moeten 

behoorlijk selecteren wie we wel en 
niet uitnodigen. Dit is heel moeilijk 

omdat zo ontzettend veel mensen 
met ons meeleven (om een idee te 
geven: we hebben ca. 1100 

condoleance kaarten gekregen) en 
uiteindelijk komen we toch nog op 

265 mensen. We worden wekenlang 
in beslag genomen door alle 

voorbereidingen die zo’n afscheid met 
zich meebrengen, maar het 
moeilijkste moet dan nog komen, 

namelijk de confrontatie met de kist 

van Kristy (en Sjors natuurlijk). Het 

is, zoals iedereen zal begrijpen, niet 
meer mogelijk dat we Kristy nog 
kunnen zien. We wisten dat natuurlijk 

al lang, maar het is onbegrijpelijk dat 
je je eigen kind niet meer kunt zien, 

vasthouden en knuffelen als je 
afscheid van haar neemt. 
Onmenselijk gewoon! 

We moeten het doen met het 
prachtige beeld dat we in onze 

herinnering hebben: Mooi, lachend 
en stralend, gewoon een speciaal 

meisje, onze lieve dochter. 
Op woensdag 19 november mogen 
we hen gaan ophalen in Hilversum. 

De dag ervoor hebben we aan de 
uitvaartverzorger spulletjes 

meegegeven om bij haar in de kist te 
leggen: Een fleurig dekbedovertrek 
met felgekleurde bloemen, waar ze 

tot de laatste dag samen onder 
gelegen hebben, enkele foto’s van 

ons gezin, Kristy’s knuffel en een 
afscheidsbrief met lieve woorden. 
De overdrachtsceremonie is kort en 

sober. Er is een bloemstuk van 
Malaysia Airlines en zelf hebben we 

een bloemenhart van roze rozen 
meegebracht voor op de kist van 
Kristy en witte rozen voor Sjors. 

Het zien van de kist en het zo dicht 
bij Kristy kunnen zijn is moeilijk, 

maar tegelijkertijd ook heel fijn. 
Eindelijk is ze weer bij ons. 

Karin, Rob, Karlijn en ik dragen haar 
zelf in de rouwauto en dan begint de 
reis naar huis, haar ouderlijk huis. 

Voor Sjors geldt hetzelfde. 
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Tegen 14.00 uur zijn we thuis en we 

dragen haar samen naar binnen. We 
plaatsen de kist midden in de 

huiskamer en nemen de eerste uren 
de tijd om samen met Kristy te zijn. 
Ons overvalt een gevoel van rust en 

vertrouwdheid, helemaal niet akelig 
of vreemd. 

Het voelt fijn zelfs om haar weer 
thuis te hebben. ’s Avonds bieden we 

onze naaste familie en vrienden de 
gelegenheid om thuis afscheid van 
Kristy te nemen. De dag erna om 

15.00 uur wordt Kristy opgehaald om 
naar een “Ruimte van afscheid” in 

Diessen te gaan, alwaar ze weer 
samenkomt met Sjors. Het is 
onbeschrijflijk hoeveel pijn het doet 

om de rouwauto met Kristy voor de 
allerlaatste keer het weggetje vanaf 

ons huis weg te zien rijden. Nooit 
meer thuis! 
In Diessen is er die avond voor 

familie en vrienden en vriendinnen 
van Kristy en Sjors gelegenheid om 

een laatste groet aan hen beiden te 
brengen. De kisten staan prachtig bij 
elkaar in een zee van bloemen.  

 
En dan is het vrijdag 21 november: 

De dag van de afscheidscrematie. 
Er is een rouwauto geregeld waar 

beide kisten in kunnen en zo rijden 
we achter hen aan naar het 
crematorium in Tilburg. Met z’n 

vieren begeleiden we Kristy het 
crematorium in, gevolgd door Sjors, 

begeleid door zijn ouders, broer en 
vriendin. 
Het afscheid is mooi, indrukwekkend 

en vooral ook emotioneel.  

En dan komt het moeilijkste moment 

als wij als laatste de ruimte verlaten. 
Tranen vloeien bij het besef dat dit 

het aller- allerlaatste is. 
Onmenselijk verdriet! 
 

We zijn nu enkele weken verder en ik 
moet zeggen: Het valt niet mee, het 

valt zelfs erg tegen. Veel verdriet en 
besef dat het leven zonder Kristy nu 

nog ondenkbaar is. Eind november 
was de verjaardag van Karin en de 
dag erna de diploma uitreiking van 

Rob aan de Universiteit van 
Maastricht. Hier had Kristy bij moeten 

zijn, speelt steeds door ons hoofd.  
En dan pakjesavond. Vorig jaar 
vierden we dit nog bij Kristy en Sjors 

in Tilburg: Eerst samen eten en dan 
uitpakken van cadeautjes en 

gedichten voorlezen. Hierna samen 
spelletjes doen met z’n zessen.  
Binnenkort staan ons de Kerstdagen, 

Oud en Nieuw, de verjaardag van 
Rob en eind januari de verjaardag 

van Kristy te wachten. 
 
Het wordt nooit meer hetzelfde! 

 
Tot begin januari zal ik niet veel op 

Beek en Bos zijn. Ik wil de ruimte 
nemen om wat tot rust te komen en 

thuis orde op zaken te stellen. 
Begin 2015 wil ik mijn 
werkzaamheden weer heel geleidelijk 

gaan oppakken, eerst met enkele 
dagdelen per week en zo langzaam 

opbouwen. 
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Wij zullen weer moeten leren ons 

leven te leven zonder onze lieve 
Kristy en dat is een helse opgave. 

 

Thijs van den Schoor 
Directeur 
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NIEMAND GAAT VERLOREN 
 

Als kind vond ik de dagen voor 
Kerstmis eigenlijk nog spannender 
dan het feest zelf. Er moesten 

immers allerlei voorbereidingen 
getroffen worden. Een ieder jaar 

terugkerend discussiepunt was de 
plaats van de kerstboom met als 
gevolg dat hij ieder jaar op dezelfde 

plaats stond. Zo waren er allerlei 
jaarlijks terugkerende probleempjes 

die om een oplossing vroegen. Het 
hoogtepunt was toch altijd het van 

zolder halen en uitpakken en plaatsen 
van  de beeldjes in de kerststal. 
Moest Jozef nu rechts of links staan 

van het kerstkind en hoorde de os nu 
te staan aan de kant waar Maria 

neerknielde of was dat de plaats van 
de ezel. Het is iets zoals bij een 
schip: wat is stuurboord en wat is 

bakboord?  Spannend  was ook altijd 
of alle beeldjes de zomer overleefd 

hadden. Meestal had het te ruw 
inpakken een van de herders wel de 
kop gekost. Maar geen nood die kop 

werd er weer netjes aangeplakt zodat 
hij er weer piekfijn bijstond, blij dat 

hij toch weer mee mocht doen. 
Misschien is dat wel de Boodschap 
van het kerstkind: we horen er 

allemaal bij. Of je nu oud of jong 
bent, rijk of arm, gezond of ziek, 

gelovig of ongelovig. In de kerststal 
is er plaats voor iedereen. Het 
kerstkind maakt geen onderscheid. Al 

moet je wel zeggen dat het als je 
naar het leven van dat kerstkind, 

eenmaal volwassen geworden, kijkt 
het een zekere voorkeur had voor 
degenen die zich in de marge van de 

samenleving bevonden: voor 
degenen die niet meetelden, voor 

uitgestotenen, zondaars, tollenaars, 
blinden, doven en kreupelen.                                                                                                          

Dat doet me denken aan een liedje 
van Luc De Vos, wiens plotselinge 
dood begin december heel 

Vlaanderen in rouw stortte. In 
Nederland was hij vrij onbekend 

maar in Vlaanderen was hij een 
geliefd zanger bij jong en oud en 
iedere Vlaming zong uit volle borst 

het liedje 'Marie' mee, waarin hij 
zong 'Niemand gaat verloren'.                                                                                                                            

Is dat ook niet de Boodschap van het 
kerstkind aan ons, wiens geboorte wij 
ieder jaar weer opnieuw vieren op 25 

december? 
                                                        

Zalig Kerstfeest en gelukkig 
Nieuwjaar. 
                                                                 

W.Jacobs, pastor 
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Diensten in de kapel 
 
Zondag 21 december 
4e Zondag van de advent 
H. Mis en boeteviering   10.30 uur 

 
 
Woensdag 24 december   19.00 uur 
Viering van Kerstavond 
Nachtmis in de zaal 

      
 

 
Donderdag 25 december  10.30 uur 

Eerste Kerstdag 
 
 

 
Vrijdag 26 december  10.30 uur 

Tweede kerstdag 
 
 

 
Zondag 28 december  10.30 uur 

Feest H. Familie 
 
 

 
Donderdag 1 januari 2015 10.30 uur 

Nieuwjaarsviering 
 
 

 
Zondag 4 januari 2015  10.30 uur 
Driekoningen    
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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 
 

18 December  : Kerststukjes maken 
 

19 December  : Kerstdiner 
 
24 December  : Nachtmis 

 
31 December  : Oudjaarsviering met vuurwerk 

 
05 Januari 2015  : Nieuwjaarsreceptie 
 

09 Januari   : Muziekmiddag 
 

19 Januari   : Frites met snacks 
 
23 Januari   : Mondharmonica groep 

 
13 Februari   : Carnavalsmiddag met de Haelens Hofzengers 

     en aansluitend boerenbuffet 
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Openingstijden Twinkeltje 
i.v.m. Kerstmis 
 
Vrijdag 19 december  : 15.00 – 16.30 uur 

Maandag 22 december  : 13.30 – 15.00 uur 
Woensdag 24 december : 13.30 – 15.00 uur 

Vrijdag 26 december  : gesloten 
Zaterdag 27 december  : 10.00 – 11.30 uur 
Maandag 29 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Woensdag 31 december : 13.30 – 15.00 uur 
Vrijdag 02 januari 2015 : 13.30 – 15.00 uur 

 
 

 
 

 

Afscheid 
 
 

Beste mensen, 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu voor mij 

aangebroken. Met weemoed uiteraard want ik heb het echt naar mij zin gehad 
op Beek en Bos. 

 
Op vrijdag 17 oktober 2014 was mijn afscheid in het restaurant waar het 
personeel en de bewoners van harte welkom waren. Iedereen kon genieten van 

koffie/thee met vlaai. 
 

Ik dank iedereen met wie ik heb mogen samenwerken in de laatste 33½ jaar. 
 

Cecile Verkoelen 
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Verjaardagen personeel  

 

Januari 
02  Maike van Bogget  Verpleegunit 
03  Karin Dirks    Nachtdienst 

08  Christine Ververs   Afd. 200 
11  Carla Roest    Avonddienst 

13  Gemma Milczarek  Afd. 200 
16  Sanne Ottenheijm  Restaurant  
17  Rian Rutjens   Verpleegunit 

18  Yvonne Schroen   Verpleegunit 
18  Miranda Clephas   Avonddienst 

19  Jolanda van Nieuwenhoven Nachtdienst 
21  Jacqueline Poels   WMO 

21  Annet Sijbers   Avonddienst 
22  Femke Snijders   Centrale keuken 
23  Saskia van Neer   Avonddienst 

27  Riek Derikx    Centrale keuken 
27  Annie van Wegberg  Avonddienst 

27  Maria Tulmans   Centrale keuken 
28  Gerda Driessen   Verpleegunit 
30  Ineke Ottenheijm  Receptie 

 
 

Februari 
02  Marjon Schroen   WMO   
05  Wim Gubbels   Afd. 000 

05  Nel Brouwer   Hoeskamer 
05  Anouk Vries   Zorghulp 

08  Thea Hekers   Receptie 
11  Rianne Lenders   Restaurant 
11  Cindy Verheijen   Avonddienst 

13  Marian Winkelmolen  Afd. 000 
20  Kris van Neerven   Huiskamerass. vpu 

24  Mieke van Bogget  Welzijn/hoeskamer 
25  Maria Peeters   Restaurant/Twinkeltje 

26  Gitte van Rijt   Centrale keuken 
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Verjaardagen bewoners 
 

 
Januari 
03 Mevr. Smeets-Koninkx    app. 251 

03 Mevr. Corsten     app. 027 
08 Dhr. Verbunt     app. 242 

08 Dhr. Mulders     app. 105  
08 Mevr. Schroen-Verheijden   app. 246 
10 Mevr. Gerris-van Lierop   app. 149 

11 Mevr. Rutten-Aben    app. 033 
12 Mevr. Gorissen     app. 026 

13 Mevr. Dalemans-Janssen   app. 042 
14 Mevr. Coenen-Janssen    app. 217 

15 Dhr. Gubbels     app. 148 
15 Mevr. Wilms-Segers    app. 240 
23 Mevr. Sentjens-Giessen   app. 126 

30 Mevr. Timmermans-Janssen   app. 104 
 

 
 
 

Februari 
08 Mevr. van Grimbergen-Bosmans  app. 045 

15 Mevr. Timmermans-Janssen   app. 008 
15 Mevr. Vossen-Crijns    app. 213 
23 Mevr. Verheijden-Thielen   app. 028 

27 Mevr. Janssen-Goijens    app. 007A 
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Welkom 
 

Mevr. Vaes-Roumen    app. 247 

Mevr. Gijsen-Scheres    app. 125  

Mevr. Rutten-Aben    app. 033 

Mevr. Smeets-Koninkx    app. 251 

Mevr. Aben-Ververs    app. 135 

Mevr. Daniëls-Engelen    app. 222  

Mevr. Schreuder-Plug    app. 225 

Dhr. Gubbels     app. 148 

Dhr. Geraets     app. 032 

 

Verhuisd  
 

Echtp. Stammen-Hensen   app. 244/245 

 

In memoriam  
 

Dhr. Teeuwen     app. 135 

Dhr. Verheijen     app. 135 

Dhr. Smeets     app. 225 

Mevr. Curvers-Eggels    app. 033 

Mevr. Winkelmolen-Hermanns  app. 222 

Mevr. Deckers     app. 032 

Mevr. Smeets-Alofs    app. 245 

Dhr. Janssen     app. 212 

Dhr. Walkers     app. 123 
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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. 

 
 

 
 
Afmelden bewoners bij afwezigheid 

 

Beste familieleden, 
 

Wij willen u vragen de bewoner bij de receptie of de afdeling af te melden, 
indien de bewoner hele dagen en/of nachten niet aanwezig is binnen Beek en 
Bos.  

Wij willen dit registreren, zodat wij bij calamiteit op een efficiënte wijze na 
kunnen gaan welke bewoners wel of niet in het gebouw aanwezig zijn. 

 
Bedankt voor uw medewerking! 
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Brandpreventie met kerst 
 

Het huis wordt altijd leuk versierd met kerst, ook in uw eigen appartement 
brengt u versiering aan. Dit zijn soms zeer brandbare materialen. Door hiermee 
rekening te houden proberen we gevaarlijke situaties te voorkomen. 

  

De volgende tips willen wij u meegeven: 

 Breng geen plafond versieringen aan beneden de 2.50 
meter 

 Breng alleen geïmpregneerde versiering aan 

 Verwerk in bloemstukjes en kransen e.d. geen kaarsen 

 Plaats kerstboompjes niet te dicht bij andere brandbare spullen zoals 

gordijnen e.d. 

 Zorg dat het kerstboompje stevig staat en niet kan omvallen 

 Controleer eerst de kerstverlichting op breuken en laat deze dan 30 

minuten branden alvorens die in de boom te hangen (bij beschadiging niet 
gebruiken) 

 Losse verlengsnoeren zodanig aanbrengen dat men er niet over kan 

struikelen 

 ’s avonds alle kerstverlichting uit 

 

Zo kunnen we veilig een gezellige kerst tegemoet gaan. 
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Verzoek 
 

Geachte familie, vrienden en kennissen, 

 

Tijdens de kerstdagen en ook op nieuwjaarsdag wordt er een uitgebreid diner in 

het restaurant geserveerd voor bewoners en evt. familieleden. 
 

Aangezien het diner en ook het opruimen naderhand meer tijd vergt, is het 
restaurant voor het gebruik van koffie en gebak pas na 14.30 uur geopend. Ook 
de zitjes kunnen tot die tijd niet gebruikt worden. 

 
Ik vraag u vriendelijk, doch dringend, in het belang van onze bewoners, vóór 

14.30 uur het restaurant niet te bezoeken. 
 

Fijne feestdagen toegewenst, 
 
 

 
Th. van den Schoor   

Directeur  
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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 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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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur do. 28-08-
2014 

 

Aanwezig: Mevr. Nellie Jansen, ( v.z. );  Mevr. Diny Jakobs; 
Dhr. René Muijsenberg,( secr. )Mw. Drina  Schroen, Mevr. Carlien 
Derks (namens directie, zij zit de vergadering voor). 

Namens de Raad van Toezicht aanwezig: Mevr. Leny Kuijpers. 
 

1. Opening. 

Carlien opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij vraagt 
een minuut stilte vanwege het droevig overlijden van Kristy van den Schoor 
en Sjors Pijnenburg. 

2. Verslag van de overlegvergadering van 05-06-2014. Hierover zijn geen 

opmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan de samensteller, 

ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. 

- “Zorg en Zeggenschap”. Alle leden van de cliëntenraad ontvangen dit 

blad; Nellie echter in tweevoud. René stuurt een mail naar LOC, dat dit 

overbodig is. 

- “Brief betreft samenwerking WMO-raden en Cliëntenraden”. Het kan zijn 

dat de WMO-raad ons hierover benadert. De cliëntenraad hoeft 

hieromtrent geen actie te ondernemen. 

- “Jaarverslag langdurige zorg 2013 van VGZ”.  Nellie heeft dit verslag. 

- “Bijeenkomst LOC betreffende fraude in de zorg in Utrecht”. René gaat 

hier 24-09-2014 naar toe. 

4. Verzwaarde adeviezen: 

1. HACCP-richtlijnen Hoeskamer. 

2. HACCP-richtlijnen Verpleegunit. 
3. Procedure bij hitte. 

4. Procedure wasverzorging. 
5. Procedure eten en drinken. 
6. Niet roken beleid. 

De adviesaanvragen 1 t/m 6 zijn alle wijzigingen die zijn ontstaan ten 
gevolge van tekstuele aanpassingen. De cliëntenraad heeft over deze 6 

aanvragen een positief advies gegeven. 
7.Instructie Zorgpad stervensfase. 

8.Zorgpad stervensfase. 
9.Checklist na overlijden bewoner. 
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10.Beleid bewegingsgerichte zorg.   

De adviesaanvragen nr. 7 t.e.m.10 zijn nieuw opgestelde documenten. Ze 
zijn alle inhoudelijk besproken in de vergadering. Ook over deze aanvragen 

heeft de cliëntenraad een positief advies gegeven. 
5. Verbeter -en borgplannen; stand van zaken t.a.v. de verbeter -en 

borgplannen. Deze dienen twee keer per jaar geëvalueerd te worden. 

Carlien deelt hierover een stuk uit, met daarbij het advies om dit goed door 

te lezen. Het wordt een agendapunt in de volgende overlegvergadering.  

6. Spiegelrapportage cliënttevredenheidsonderzoek. Deze rapportage, met 

veel bijlagen, is per mail naar allen gestuurd. In deze vergadering wordt 

hier minder inhoudelijk op ingegaan. Het is reeds meerdere malen in een 

overleg besproken. Degene die hierover in de nabije toekomst vragen heeft 

kan die altijd stellen. 

7. Mededelingen directie. 

- Het verzuim over de voorbije periode is 5,07 %. 

- Het aantal meldingen van incidenten in de cliëntenzorg is licht 

toegenomen. Het aantal meldingen van incidenten bij medicatie is  gelijk 

gebleven. 

- Op de hulp bij het huishouden voor externe cliënten wordt m.i.v. 2015 

gekort. De gemeente gaat werken volgens het principe van 

resultaatfinanciering. Mariëlle gaat gesprekken voeren met alle cliënten 

om opnieuw te bekijken hoeveel uren huishoudelijke hulp zij nodig 

hebben om te komen tot een ‘schoon en leefbaar huis’. Hierbij wordt 

met name bekeken wat de cliënt en/ of zijn omgeving (familie/ 

vrijwilligers) zelf kan. 

- De dagverzorging gaat van de AWBZ naar de gemeente. Hierop zal ook 

bezuinigd worden.  

- De thuiszorg wordt wijkverpleging. Ook dit gaat naar de gemeente en 

ook hierop bezuiniging. Voor het jaar 2015 staat het budget hiervoor 

vast. Vanaf 2015 stelt de wijkverpleegkundige de indicatie. 

- Voor de langdurige intramurale zorg wordt door Beek en Bos bij het 

zorgkantoor een plan ingediend. In oktober volgt een gesprek met het 

zorgkantoor. 

- De, door de seniorenvereniging georganiseerde, bijeenkomst met het 

thema “burenhulp” werd door minder mensen bezocht dan men gepland 
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had. Op 13-09-2014 is hierover een bijeenkomst met de zorgaanbieders 

en andere betrokkenen. 

- In het najaar vindt weer een tevredenheids onderzoek onder de 

medewerkers plaats. 

- Het verslag van het vorige koffie-uurtje (11-06-2014)  wordt uitgedeeld. 

- Nieuwsbrief  PREZO, jaargang 2, nr. 3 wordt uitgedeeld. 

8. Rondvraag. 

- De voorzitter dankt mevr. Leny Kuijpers van de Raad van Toezicht voor 

het bijwonen van deze vergadering. 

- Mevr. Leny Kuijpers spreekt haar waardering uit voor de betrokkenheid 

van allen bij deze vergadering. 

- Allen danken Carlien Derks voor het deskundig leiden van deze 

bijeenkomst. 

 
Volgende vergadering: vrijdag 17-10- 2014  om 15.00 uur. 
 

 

 

Lang zal ze leven, lang zal ze leven, 
lang zal ze leven in de gloria, 
in de gloria, in de gloria. 

Hiep hiep hoera, hiep hiep hoera 
 

Lang zal ze leven, zalig zal ze sterven  
De hemel zal ze erven 

In de gloria, in de gloria 
In de gloria. 
 

Nog veel gezonde dagen 
waarom wij zullen vragen 

en in de loop der jaren 
zal het lot bepalen 
In de gloria, in de gloria, 

in de gloria. 
 

 
 
Netty Gorissen 

Houdoe 
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Even lachen 
 
 

Knap  
Kleine Annemiek luistert in de Kerstviering aandachtig naar het lied “er is een 

kindeke geboren op aard” Na de zin: Het kwam op de aarde en droeg al z’n 
kruis” fluistert ze tegen haar oma; “Dat vind ik ontzettend knap, dat Jezus toen 
hij in z’n kribje lag, al zijn kruis kon dragen.” 

 
In de leeszaal 

In de gevangenisbibliotheek zit een gevangene een boek te lezen. Een collega 
ziet de titel. “Hoe overval ik een bank”? Verbaasd vraagt hij; “Heb je dat boek 
van hier?” ”Ja hoor,” antwoordt de andere, “dat komt uit de doe het zelf 

afdeling”! 
 

Opera 
Maurits zit met zijn vader in het theater naar een opera te kijken en vraagt: 

“Papa, wie is die man die die vrouw bang maakt met zijn wilde bewegingen”? 
“Die man maakt niemand bang, dat is de dirigent”. “Maar waarom gilt die 
mevrouw dan zo hard”? 

 
Doof 

Een advocaat die een dove man moet verdedigen, zegt op het einde van zijn 
betoog; “U moet de beklaagde vrijspreken, edelachtbare. Denk eraan dat mijn 
cliënt doof is en de stem van zijn geweten niet heeft kunnen horen”. 

 
Troost 

De pastoor zegt troostende woorden bij zijn afscheid van de parochie. “Het is 
niet goed dat jullie aan mij vast blijven houden. De nieuwe pastoor zal veel beter 
zijn dan ik geweest ben”. Waarop een bestuurslid zegt; “Zegt u dat toch niet, 

pastoor. dat heeft uw voorganger ons ook beloofd”. 
 

Bij de huisarts 
Na een uur in de wachtkamer te hebben doorgebracht mag Fred eindelijk bij de 

dokter naar binnen en begint hij een waslijst van klachten op te sommen. 
Telkens wordt hij onderbroken door de telefoon en moet hij weer van voor af 
aan beginnen. 

Zo gaat dat tot vijf maal toe, waarop Fred zijn hoed pakt en wegloopt. “Wat gaat 
u doen”? vraagt de huisarts verbaasd. “U opbellen” antwoordt Fred. 
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Kerstgedachte 
 

Kerstmis vroeger bij ons thuis, mijn hart vol weemoed en verlangen 
Met z`n allen kort bij `t fornuis, de kerstboom helemaal vol gehangen 
Liedjes klonken als een engelenkoor, het stalletje heel zacht verlicht 

En tussen de dennentakjes door, kwamen de drie koningen al in zicht 
Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, dat kon men toen intens beleven 

Veel mensen weten wel wat ik bedoel, de toekomst zal nu toch anders leven 
Met een sneltreinvaart door de dagen heen, zo druk tegelijk met vele dingen 
Alleen de eenzamen blijven weer alleen, ze hebben niemand om mee te zingen 

En in een tijd van jachten en jagen, kijk je anders tegen de wereld aan 
Kunnen mensen elkaar nog wel verdragen, of moet ieder voor z`n eigen gaan 

Het vieren van Kerst, zo zijn mijn gedachten, moet altijd blijven in elk gezin 
Dat zal `t harde in `t leven verzachten, men krijgt er weer vertrouwen in 

Laat daarom gerust uw kaarsje branden, voor ieder mens een goede reden 
Wat geldt voor hier en alle landen, dan is Kerstmis echt een feest van vrede. 
 

 
 

 

 
Gelukkig Nieuwjaar 
 
Wanneer met de donkere dagen, het jaar zich ten einde spoed 

Zullen velen van ons vragen, deed ik het dit jaar wel goed ?  
Zijn voornemens uitgekomen, meningsverschillen bij gelegd ?  
Of blijft het dit jaar bij dromen, wordt weer hetzelfde gezegd 

Ik zal dit jaar ….ik wil wel… maar oh. het is zo zwaar 
Niet roken, niet snoepen, wel lijnen, wat liever zijn voor elkaar 

Begin met een klein beetje vrede, voor anderen, voor jezelf zo je wil 
Wanneer iedereen dit gaat proberen, is vrede niet langer een gril 

Vrede is een zaadje dat moet groeien, gevoed met liefde, reken maar 
Na zekere tijd zal het gaan bloeien, en worden dromen waar. 
 

Voor iedereen een Gelukkig Nieuwjaar. 
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De drie geschenken van Kerstmis 
 

Een poos geleden heeft iemand mij een verhaal verteld, dat heel goed in deze 
tijd past. Immers in deze tijd van het jaar overstromen mensen elkaar met goede 
voornemens en wordt veelvuldig het woord “vrede” in de mond genomen. 

Hierover gaat ook in feite het volgende verhaal. 
Een oude priester die zijn einde voelde naderen, was bedroefd omdat het hem 

niet gelukt was in zijn parochie een beetje vrede en eensgezindheid te bewaren. 
Nu hij terug keek over de laatste jaren, was het alsof er een koude wind over 
woei. Want de samenleving van zijn dorp was veranderd in een ware heksenketel 

van roddel, bedriegerij en onrecht. Hele gezinnen lagen met elkaar overhoop.  
Dit alles hield de oude priester bijna dag en nacht bezig. En zoals dat gaat met 

zaken die mensen erg beroeren, hij droomde er zelfs vaak van. 
Op een nacht droomde de oude priester dat hij naar de hemel ging. Daar kwam 

een engel bij hem die vroeg; “Als ik het goed heb, dan zou u graag nog iets 
afmaken op aarde”? De priester bewoog triest met zijn hoofd en zei; “Ja, ik zou 
willen dat de mensen daar beneden in een betere verstandhouding leefden en 

wat meer voor elkaar zouden opkomen”. 
De engel knikte begrijpend en wenkte de priester mee naar een vertrek in een 

hoek van de hemel. Dáár stonden drie dozen op een tafel. De priester draaide 
die dozen om en las de opschriften; Vrede, Gerechtigheid en Liefde. Van 
verbazing sloeg hij de handen in elkaar en riep: “Dat is het! Mag ik die naar mijn 

parochianen op aarde brengen”? De engel glimlachte zwijgend en merkte op:  
“Maar u weet nog niet eens wat er in die dozen zit.” De priester aarzelde en zei: 

“U heeft gelijk, vertel het maar”. En toen zei de engel: “In die dozen zitten niet 
de vruchten van Vrede, Gerechtigheid en Liefde, maar….de zaden”. 
Toen begreep de priester wat de engel bedoelde. Zijn parochianen zouden het 

dus toch zelf moeten doen, simpelweg omdat Vrede, Gerechtigheid en Liefde, nu 
eenmaal producten  van mensenwerk zijn. 

Zaden, die alleen met toewijding en aandacht vruchten kunnen worden. En met 
die “Zaden” zullen wij dus ook vandaag aan de slag moeten gaan. De drie 
“Geschenken” van Kerstmis ontvangen wij in feite allemaal, alleen…. 

Wij zullen er iets mee moeten doen!!! 
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Kerstdiner 
19 december 2014 

 
 

 
Brioche brood met wildpaté mousse en wildzwijn ham met bessencompôte 

 
*** 

 

Wildbouillon met groenten en kaneelcrème 
 

*** 
 

Reefilet met rode wijnjus met steranijs en ontbijtkoek 

Kabeljauw en zalm onder een jasje van spekjes en paneermeel met limoensaus 
 

Wintergroenten melange 
 

Frites 
Roseval krieltjes met gebakken ui 

 

Warme appelcompôte met rozijnen 
 

*** 
 

Vanille ijstaart met warme bosvruchten en likeur met slagroom 
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In memoriam 
 

In oktober 1998 is Mia Winkelmolen-Hermanns vanuit de aanleunwoning naar de 
afdeling 200 gekomen op Beek en Bos. 
 

In het begin was dit erg wennen maar toen ze eenmaal haar draai had gevonden 
voelde het als een warm thuis. Wanneer ik een fijne wandeling met haar had 

gemaakt en we terugkwamen bij Beek en Bos zei ze vaak op een hartelijke 
manier dat ze weer thuis was. 
 

Langzaam ging haar gezondheid achteruit en om ervoor te zorgen dat ze niet te 
eenzaam werd ging ze bijna dagelijks naar de huiskamer. Ook dit was in het 

begin wennen voor haar maar uiteindelijk werd de huiskamer een echte 
“thuiskamer” waar ze mede door de hulp van vaste begeleiding en vrijwilligers 

een invulling van haar dag kreeg. 
 
Op dinsdag 4 november 2014 heeft Mam, Mia, eindelijk haar rust gevonden en ik 

weet dat ik ook namens haar en Marlies Winkelmolen spreek wanneer ik het 
personeel en de vrijwilligers van Beek en Bos wil bedanken voor de fijne, 

liefdevolle en warme verzorging die zij van jullie heeft gekregen tot aan het 
einde toe! 
 

Jan Winkelmolen 
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Prezo Gouden Keurmerk verlengd na 
tussentijdse toetsing 

 

Sinds eind 2013 heeft Beek & Bos het PREZO Gouden Keurmerk in de Zorg. 
Jaarlijks wordt gekeken of we nog aan de eisen van dit keurmerk voldoen. Op 

donderdag 6 november 2014 vond de eerste tussentijdse toetsing plaats. Hierin 
was aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 Kwaliteitsborging en -verbetering 
 Zorgleefplan 
 Informatie 

 Veiligheid 
 Mentaal welbevinden 

 Vrijheidsbeperking 

De cliënt staat centraal 
Tijdens de toetsing werd bevestigd dat Beek & Bos de cliënt centraal stelt en 

voor alle bovenstaande onderwerpen aan de wettelijke eisen voldoet. Het Prezo 
Gouden Keurmerk werd daarom verlengd. 

Kwaliteit hoog in het vaandel 
Beek & Bos heeft kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel 

staan. Wij zijn er dan ook trots op dat opnieuw bevestigd is dat Beek & Bos 
verantwoorde zorg levert, gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van 
onze cliënten. 
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De donkere dagen 
 

De tijd van kerst is weer aangebroken, 

door menigeen het feestmaal alweer besproken. 

Ja in de meeste families houdt men van deze sfeer, 

een boom, het stalletje het is er allemaal weer. 

Vroeger vond je het best wel fijn, 

om in die donkere dagen voor kerst te zijn. 

Die donkere dagen zijn nu volledig verlicht, 

en de nadruk meer op "bange" dagen gericht.  

Wat hangt er boven ons behalve een stralende ster, 

is het de oorlog, aanslagen of is dat nog te ver? 

Vele mensen zullen nu bij zich denken, 

kan dan niemand op deze wereld, vrede schenken. 

Want wie heeft er het recht om mensen te doden, 

en wie is er voor geweld, dat moet worden verboden. 

Is het juist, dat iedereen voor zichzelf moet zorgen,  

wat blijft er dan nog over voor de wereld van morgen? 

Laten we vooral in deze dagen, samen bouwen, 

en elkaar een beetje meer vertrouwen. 

Vooral voor de wereldleiders met heel veel macht, 

is dit een motief wat het grote geweld verzacht. 

Daarom laat met kerst overal de wapens stil, 

dit is toch nu een grote wens wat eenieder wil. 

Want juist met kerstmis zijn onze gedachten gelijk, 

moet er dan nog zoveel verschil zijn tussen arm en rijk. 

Geef de daklozen en de vluchtelingen een kans, 

dan krijgen de lichtjes met kerst een extra glans. 

Zo kunnen wij in donkere dagen het licht weer vinden, 

dat ons naar het kerstfeest brengt zonder te verblinden.  

Een gelukkige kerst voor al wat leeft op deze aarde, 

en laat overal de mensen in hun eigen waarde. 
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HET KERSTKINDJE 
 

Jozef en Maria zijn op reis gegaan.  
Maria zit op ’t ezeltje en Jozef loopt vooraan.  

Ze komen laat in Betlehem; de mensen slapen al. 

Nergens is een plekje meer, alleen nog in de stal. 

In het veld zijn herders; zij houden in de nacht 
over hun kudde schapen bij het vuur de wacht. 

Opeens komt er een engel; die zegt tegen hen: 
”Jezus is geboren, ga vlug naar Betlehem!” 

De herders zeggen: “Kom, we gaan het Kindje zoeken. 

Het is geboren in een stal, gewikkeld in wat doeken”. 

Drie mannen zien een grote ster; die mannen zijn heel wijs. 

Ze willen naar het koningskind en dus gaan ze op reis. 

Zo komen ze in Betlehem; daar zoeken ze een poos. 
Ze vinden Jezus in de stal en geven Hem cadeaus. 

De herders knielen neer voor Jezus; eerbiedig zeggen zij: 
”Jezus is onze Koning, Hij maakt de mensen blij”. 

Alle mensen, groot en klein krijgen het te horen: 
Vannacht is in Betlehem Jezus geboren! 
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Ter nagedachtenis aan Graad Dorssers 
 

Op 15 januari 2002 is vader als 

meeverhuizend partner samen met 
moeder in Beek en Bos op kamer 205 
gaan wonen. Moeder is in augustus 

2002 overleden waarna vader 
verhuisde naar kamer 244 waar hij 

tot zijn overlijden heeft gewoond. 
Vader was een man van weinig 
woorden maar kon wel intens 

genieten van de dingen om hem 
heen en maakte als de situatie dit 

meebracht met een grappige of rake 
opmerking iedereen duidelijk hoe hij 

erover dacht. Ook vertellen over 
vroeger kon hij als de beste. 
De eerste jaren was hij nog heel 

mobiel en wandelde hij vaker nog 
behoorlijke afstanden in de omgeving 

van Heythuysen. Doordat zijn 
gezichtsvermogen snel verslechterde 
ging dit niet meer. 

Ook zocht hij naar bezigheden die hij 
graag deed.  O.a. schoffelen in de 

tuin , geitjes en kippen verzorgen 
samen met de tuinman Har Camp 
waarmee hij een goede band had. Er 

werd dan ook vaak een kop koffie 
met een stuk vlaai gegeten bij de 

mensen van het dagverblijf.  
Op maandagmorgen ging hij heel 

trouw naar de timmerclub waar 
nestkastjes voor de vogels, 
dienbladen, kaartplankjes en op het 

laatst insecten hotelletjes werden 
gemaakt. Het timmermansvak  zat in 

zijn bloed, dat was zijn vakgebied. 
Ondanks dat hij slecht kon zien kon 
hij de begeleiders precies vertellen 

hoe bepaalde zaken gemaakt moest 

worden. 
Biljarten deed hij ook graag, iedere 
dinsdagavond. 

De H. Mis en het laatste jaar de 
Huiskamer werden ook zelden 

overgeslagen. 
Uitstapjes sloeg hij ook bijna nooit 
over. Bijvoorbeeld naar de molen in 

Heythuysen, naar bedevaartsoorden, 
de wandelvierdaagse en niet te 

vergeten op maandag naar de kermis 
in Heythuysen. Hiervan zei hij op zijn 

ziekbed in het ziekenhuis “Noe geit 
mich de kirmis in heitse auch nog aan 
mien naas verbie”. 

Ieder jaar ging hij mee met de 
bewonersvakantie waar hij zichtbaar 

genoot van de activiteiten die werden 
georganiseerd maar ook van de 
aandacht die hij kreeg. 

Zijn hartenwens, een bezoek aan het 
oorlogsmuseum in Overloon en een 

rit met paard en wagen waren beslist 
hoogtepunten. Echter zijn grootste 
wens, toen hij naar Beek en Bos 

verhuisde, is ruimschoots in 
vervulling gegaan namelijk: “als ik 

nog eens 10 jaar zou mogen blijven 
leven”. 

Iedereen die hem heeft gekend  zal 
ongetwijfeld een bepaalde 
herinnering aan vader hebben die 

hem of haar is bijgebleven. 
De val op zijn kamer en de gevolgen 

hiervan heeft zijn lichaam niet meer 
kunnen verwerken. Hij is na een kort 
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ziekbed op 17 september 2014 rustig 

ingeslapen op zijn kamer. 
Het was heel bijzonder en 

indrukwekkend dat zoveel 
medewerkers in de hal aanwezig 
waren om vader uitgeleide te doen 

op zijn laatste reis. 
Wij willen de directie, de verzorgers 

van afdeling 200, alle medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van Beek en 

Bos bedanken voor alle aandacht en 

goede zorgen die vader gedurende 
zijn 12,5 jaar verblijf heeft mogen 

ontvangen. 
Wij geven jullie een dikke pluim voor 
de manier waarop jullie de Beek en 

Bos gemeenschap vormgeven. 
 

De kinderen en kleinkinderen. 
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IN MEMORIAM MIEN CURVERS-EGGELS,  † 4 november 2014 
 
Na de feestdagen in januari 2004 zou Mam in zorgcentrum Beek en Bos komen 

wonen. Dit werd echter juni 2004 na een herstelperiode op afdeling somatiek in 
Hornerheide te Horn na een CVA. Ze pakte snel de draad weer op en genoot van 

alle activiteiten/bezigheden, zoals kienen, zingen,  zijde sjaals verven, 
bloemschikken, enz. Iedere avond ging zij kaarten met een vast clubje bewoners 
en daar was geen speld tussen te krijgen. Zelfs het bezoek moest hier voor 

wijken. 
Meerdere malen genoot ze van de vakantie met de bewoners die door Beek en 

Bos werd georganiseerd. Naarmate de jaren verstreken, ging haar gezondheid 
langzaam achteruit en werd haar wereldje kleiner, waardoor ze niet meer aan 
alle activiteiten kon deelnemen. Ze ging hiervoor in de plaats iedere dag naar de 

“hoeskamer” en genoot van alle aandacht, spellen en verhalen. De badbeurten 
waren voor haar iedere keer weer een feest. 

Na haar ziekenhuisopname in september was ze noodgedwongen aan haar bed 
gekluisterd, maar genoot op haar manier van de aandacht en liefdevolle 
verzorging. Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd om het 

leven van Mam op Beek en Bos zo aangenaam mogelijk te maken. Voor Mam 
was het haar tweede thuis. 

 
Kinderen Curvers. 
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Overgave 
 

Ik vind het zo fijn dat het Kerstmis is, o lieve Jezus klein 
Ik wil zo graag dicht bij de stal, dicht bij de kribbe zijn 
Want aan u lief Jezus kind, durf ik toch wel te zeggen 

Wat aan de grote sterke God, moeilijk is uit te leggen 
Ja, ziet u Jezus, begrijp me goed, ik wil niet lastig  zijn 

Maar één ding doet me af en toe, toch wel een beetje pijn 
Weet u… ik was zo knap voorheen… mooi haar… flink postuur 
En ziet u wat er over is…? Dat maakt het wel wat zuur 

Ik was bij de tijd werkte hard en steeds  maar weer in touw 
Nu ben ik stijf en slecht ter been… t is uit met het gesjouw 

Het zien wordt er niet beter op, mijn oren zijn ook slechter 
Ik wordt zo klein… want eerst liep ik toch een heel stuk rechter 

Versta me goed, lief Kerstekind, ik ben echt niet opstandig 
Maar weet u, ik voel mij soms zo bibberig en onhandig 
Ik had kinderen, een fijn gezin, `t was mijn trots en mijn leven 

Ze gingen één voor één uit huis…niet één is er gebleven 
Ik krijg bezoek, dat wel, en veel, daarmee ben ik heel erg blij 

Maar ze vinden het wat saai, dus is dat weer zo voorbij  
Begrijpt u nu wat ik bedoel? 
En dat ik mij soms wat eenzaam voel? 

Mijn God wat sta ik hier te klagen, dat was niet de bedoeling Heer 
Ik heb toch ook mijn goede dagen, vergeef me, echt… het gaat wel weer 

Hoe velen zijn er niet vóór mij, reeds van ons heengegaan 
Dan ben ik blij dat ik nog leef, al scheelt er dan wat aan 
Ik heb mijn verzorging opperbest, en heel veel vrienden 

Als ik het zó dan weer bekijk, is het meer dan ik verdiende 
O Kerstekind, leer mij aanvaarden, wat ik door leeftijd missen moet 

En help mij daarbij gedenken, wat God doet is immers goed 
Ik ben tevreden, ik kan weer verder, ik moet u dankbaar zijn 
Bedankt, o lieve kleine Jezus, het zal een vredig Kerstfeest zijn!!! 
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Het Feest van Driekoningen 
 

 
De Driekoningen waren op reis naar 
Bethlehem. Ze hadden gehoord dat er een 

koningskindje was geboren en brachten hem 
geschenken in de vorm van Goud, Wierook 

en Mirre. Ze volgden dan ook de sterren. 
 
Een bijzondere ster verdwaalde bij Zorgcentrum Beek en Bos in de keuken. Hij 

was afgegaan op die heerlijke reuken. Opeens spatte hij uiteen, in de vorm van 
een gouden boon.  

 
De koks kwamen meteen op het idee, om deze boon te verstoppen in een 

maaltijd, die ze speciaal hadden bereid voor deze mooie kersttijd. 
 
Nu de zoektocht: als u als bewoner deze boon in uw eten vindt, wordt dat 

beloond met een heerlijke maaltijd speciaal bereid door ons keukenteam. 
 

Heel veel geluk gewenst en smakelijk eten. 
 
 

Veel succes: ’t Keukenteam. 
 
 
 
 
p.s.: Heeft u de boon gevonden, meld dit dan op uw afdeling of in het 
restaurant. 
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