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Na regen komt zonneschijn 

We kunnen al merken dat de winter 

aan zijn einde komt. De dagen 
beginnen alweer te lengen en met 

een beetje geluk blijven we verder 
verschoond van winterse 

ongemakken, zoals sneeuw en 
gladheid. 
De lente kan wat mij betreft zijn 

intrede gaan doen. 
Na een gitzwarte periode, hopen we 

dat het licht ook in ons leven weer 
voorzichtig zal gaan schijnen. We zijn 
het werk weer heel geleidelijk aan 

het oppakken. Dit brengt afleiding en 
ook weer wat andere gespreksstof 

aan de keukentafel. 
Het valt vaak nog niet mee, maar we 
hebben het vertrouwen dat ook voor 

ons het leven weer draaglijk zal 
worden. We houden ons vast aan de 

gedachte dat Kristy en Sjors dit zeker 
gewild zouden hebben en niet dat we 
bij de pakken neer gaan zitten. 

 
We staan nu vlak voor de Carnaval 

en bij velen gaat het bloed hierdoor 
sneller stromen. Dat dit niet 

leeftijdgebonden is, bewijst de 
prinses van Beek en Bos, Suus de 
eerste. Afgelopen week is zij 

uitgeroepen tot Prinses van onze 
Carnavalsvereniging “Wae onger os”. 

Na jaren van prinsloze carnaval, is de 
traditie vorig jaar weer nieuw leven 
ingeblazen met Pierre I en nu 

voortgezet met een zeer enthousiaste 
Prinses. 

We hopen dat de lente de laatste 

resten van de griep verjaagd, zodat 
we allemaal weer gezond de lente in 

kunnen gaan. Persoonlijk is de lente 
mijn favoriete jaargetijde. De 

temperaturen stijgen, de natuur 
ontluikt en we kunnen weer naar 
buiten toe om te fietsen wandelen of 

wat dan ook. Vaak is dit ook de 
periode dat we nieuwe 

ontwikkelingen in gang zetten.  
Landelijke ontwikkelingen houden 
ons natuurlijk ook bezig. In 2015 zijn 

vele bezuinigingen in de zorg 
ingevoerd. Gelukkig heeft Beek en 

Bos goede afspraken met het 
zorgkantoor kunnen maken en zullen 
de gevolgen voor ons beperkt blijven, 

in ieder geval voor 2015. 
We doen ons best het voor de 

bewoners van Beek en Bos zo te 
regelen dat u er zo min mogelijk van 
merkt en de zorg krijgt die u van ons 

gewend bent. 
Voor de oudere die thuis woont en 

zorg nodig heeft, wordt het een stuk 
minder rooskleurig. Daar zullen de 

bezuinigingen duidelijker voelbaar 
zijn en zal meer beroep op kinderen, 
familie, vrienden en bekenden 

gedaan moeten worden. Daar is de 
zorg veel meer versnipperd over 

gemeente, zorgverzekeraars en 
landelijke overheid. Dit zal de 
samenhang zeker niet ten goede 

komen. 
Het zal zeker nog veel tijd vergen 

voordat iedereen op elkaar is 
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ingespeeld en men gewend is aan 

deze transformatie van zorg. 
Bij al deze veranderingen blijft het 

belangrijk dat we elkaar weten te 
vinden en ondersteunen, waarbij we 
“het hoofd koel en het hart warm” 

houden. 

Ik wens u allen een fijne carnaval en 

een geweldige lente! 
 

Th. van den Schoor 
Directeur 
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VASTENAVOND 

 

Wanneer je nu naar de Limburgse 
zender L1 kijkt, krijg je wel eens de 
indruk dat heel Limburg Vastenavond 

viert. Toch is dat niet zo. Laatst las ik 
in de krant dat vele Limburgers 

Vastenavond ontvluchten. Slechts de 
helft van de Limburgers heeft iets 

met Vastenavond.  
Ik denk dat u als bewoner van Beek 
en Bos ook maar weinig met 

Vastenavond op heeft en het slechts 
op bescheiden wijze viert. Er zal 

weinig behoefte zijn aan een 
uitbundige verkleedpartij. Het schijnt 
dat er een prinses Carnaval 2015 

over Beek en Bos is uitgeroepen. Als 
dit niet zo is doen we het gewoon 

weer met het alledaagse 
managementteam als regering tijdens 
deze dolle dagen. Met een feestelijk 

petje of  een leuk hoedje zullen de 
meesten van u wel genoegen nemen. 

Wie denkt op Vastenavondzondag in 
de kapel een swingende pastoor aan 

te treffen en een 'schoengkelend' 
kerkkoortje, zal bedrogen uitkomen. 
We zullen de gebruikelijke 

zondagsmis ook niet afsluiten met 
een polonaise.                                                                                                                           

Maar toch, ook al heb je niets met 
Vastenavond, loop je niet uitgedost 
rond, hos je niet -zover dit nog kan- 

met iedereen mee en zet je niet nog 

eens eventjes de bloemetjes buiten, 
kan het geen kwaad eens een keertje 
uit de band te springen, samen 

plezier te maken en je op bescheiden 
wijze te goed te doen aan spijs en 

drank. Lachen is gezond en wie 
plezier in het leven heeft leeft langer. 

Een vrolijk gezicht, een uitbundige 
lach, een kwinkslag, een leuke grap is 
een uitstekende medicijn tegen 

somberheid.                                                                                                        
Onlosmakelijk met Vastenavond 

verbonden is Aswoensdag en dat is 
niet om de pret te drukken maar om 
ons ook te bezinnen op ons leven, op 

wie wij zijn en waarheen wij op weg 
zijn. Het askruisje is daar een teken 

van. In feite zijn wij allen van stof, 
sterfelijk en niet meer dan een 
hoopje as. Zonder God, zonder Zijn 

liefde en zonder de ander in wie God 
tot ons spreekt zijn wij nergens. Dat 

wil dat askruisje tegen ons zeggen.                                                                           
Een hele goede Vastenavond en van 

harte uitgenodigd om dat askruisje te 
ontvangen op Aswoensdag in de 
mis om 19.00 u. in de kapel. Als u 

niet naar de kapel kunt komen en 
toch graag dat kruisje ontvangt, laat 

het ons dan even weten. 
 
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 
 
 

13 Februari   : Carnavalsmiddag met de Haelense Hofzengers 
     en aansluitend boerenbuffet 

 
12 Maart   : Mart Craenmehr, troubadour 

 
19 Maart   : Modeshow 
 

23 Maart   : Uitsmijter parade                           
 

01 April   : Paasbrunch 
 

 

  

http://egmond.okkn.nl/contact.html
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Verjaardagen personeel  
 

Maart 
01  Inge Vossen   Afd. 000 
04  Lindsey Goorts   Zorghulp 

05  Nicole Schroijen   Afd. 000 
05  José Mansvelt   Receptie/administratie 

07  Annemiek Gorissen  Afd. 000 
09  Marjan Dirks-Steeghs  Avonddienst 

12  Lindsey Snijkers   Afd. 200 
13  Petra Delissen   Verpleegunit 
14  Jacqueline v.d. Beucken WMO 

15  Anne Deckers   Centrale keuken 
16  Marjo Tullemans   Avonddienst 

20  Nienke Raemakers  Zorghulp 
22  Math Linders   Technische dienst 
22  Carla Vries    Hoeskamer 

23  Carolien Gijsen   Verpleegunit 
25  Martine Hendrikx   Verpleegunit 

25  Esther Nies    Zorghulp 
26  Inge Zusterzeel   Weekendhulp 
28  Thijs van den Schoor  Directeur 

28  Ingrid van Bogget  Welzijn 
30  Annelies Baats   Receptie 

 
 
April 

02  Mark Verstappen   Weekendhulp 
02  Ruth Timmermans  Centrale keuken 

04  Sonja Kluskens   Afd. 200 
06  Henk van de Beuken  Centrale keuken 

09  Laura Daemen   Verpleegunit 
09  Nelly Janssen   Gastvrouw 
10  Tim Linders   Technische dienst 

10  Marja Everts   Verpleegunit 
11  Duygu Cinar   Verpleegunit 

13  Diana Rutten   Avonddienst 
13  Danni Cauven   Afd. 000 
14  Chera de Kwaadsteniet Technische dienst 

17  Lisette Cupers   Waskeuken 
18  Rianne Driessens   Gastvrouw 
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20  Magda van Tuel   Nachtdienst 

23  Monique Schoone  Afd. 000 
23  Simone Beurskens  Afd. 200 

24  Gerrie Feijen   Waskeuken 
25  Marleen Gubbels   Thuiszorg/dagverzorging 

25  Sandra Zuidema   Avonddienst 
26  Petra Loijen   Afd. 000 
28  Moniek van den Kerkhof Welzijn 

29  Miriam van Horrik  Afd. 200 
29  Marlies Henderickx  Hoeskamer 

29  Dimka Wijen   Receptie 
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Verjaardagen bewoners 
 

 
Maart 
03 Mevr. Adams-de Bock    app. 106 

09 Mevr. Daniëls-Engelen    app. 222 
11 Mevr. Forschelen     app. 122 

23 Mevr. Marcus-Gorissen    app. 212 
 

   
April 
12 Mevr. Vervuurt-Knops    app. 235 

14 Mevr. Neijens-Hendriks   app. 039  
14 Mevr. Mulders-Coolen    app. 105 

14 Mevr. Küppers-Taddey    app. 009 
15 Mevr. Hanssen-van Knippenberg  app. 112 
21 Dhr. Grispen     app. 228 

25 Mevr. Piepers-Klatt    app. 208 
27 Mevr. Roost-Winkelmolen   app. 115 
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Welkom 
 

Mevr. Marcus-Gorissen    app. 212 

Mevr. Salemans-van Herten   app. 049 

Mevr. Stappers-Holtmeulen   app. 114 

 

Verhuisd  
 

Dhr. Timmermans    app. 123 

 

In memoriam  
 

Mevr. Van Erp-Louisse    app. 114 

Mevr. Quicken-Schreurs   app. 030 

Dhr. Stammen     app. 244/245 
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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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REGULIERE 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 

Ochtend 
Herenkapper  
2e maandag van de maand 

Kapsalon 

Ochtend 
Stomerij  
kleding afgeven bij de 

waskeuken 

Waskeuken 

Afspraak via 

receptie maken 

Schoonheidsspecialiste 
gezichtsbehandeling 's 

middags 

Noord zitje 100 

14.00 - 15.15 uur 
Audicien  
om de twee weken afspraak  

via receptie maken 

Op de kamer 

Op afspraak Pedicure Kapsalon 

13.30 - 15.00 uur Winkel Twinkeltje 

15.00 - 16.00 uur 
Zingen met Trees op den 

Drink 
Zaal 

19.00 - 21.00uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Dinsdag 
10.00 - 11.30 uur 

Computer activiteit,  
meezingen van liederen 

Zaal 

10.00 - 11.15 uur Mannenactiviteit Zaal 

14.15 - 16.45 uur Huiskamerproject Zaal 

  
Schoffelen en kippenhok  
schoonmaken met Har 

Tuin 

Op afspraak Pedicure Kapsalon 

19.00 - 21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 
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Woensdag 09.00 - 12.00 uur  Fitness Afd. 200 

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

Zaal 

13.30 - 15.00 uur Winkel Twinkeltje 

Afspraak via 
receptie maken 

Schoonheidsspecialiste 
gezichtsbehandeling 's 

middags 

Noord zitje 100 

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 de bewoners 

Zaal 

Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor externe 
cliënten 

Kapsalon 

19.00 - 21.00 uur Koffie-/kaartavond Zaal 

Vrijdag 09.00 - 12.00 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 
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Zaterdag 
09.30 - 13.30 uur 

Koken met bewoners  
eenmaal per maand op 
uitnodiging 

Keuken 
Hoeskamer 

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 

 

 

 

Oproep 
 
Het team van de hoeskamer is op zoek naar knopen in verschillende kleuren en 

maten. Heeft u nog knopen en doet u er niets mee, wij zijn er heel blij mee. 
 

Als u ze kunt missen, graag afgeven bij de hoeskamer of receptie. 
 
Alvast bedankt. 

 
Team hoeskamer.  
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur 

17-10-2014 

 
 

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.  
Na ons volledig bijgepraat te hebben over het noodlottig overlijden van 

Kristy en Sjors start hij de vergadering. 
2. Verslag overlegvergadering 28-08-2014.  LOC  blijft bij haar besluit om 

twee exemplaren van het blad “Zorg en Zeggenschap” toe te zenden aan 
de voorzitter. Het verslag wordt, met dank aan de samensteller, 

ongewijzigd vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken. René geeft een korte uitleg over het bezoek aan de 

LOC-bijeenkomst met als onderwerp: “Besteding Zorggeld”. Tevens hierbij 

een bijlage met enkele websites waar meer over dit onderwerp te vinden 

is. Op de bijeenkomst bleek dat bij grote organisaties, bij cliëntenraden en 

cliënten, meer onduidelijkheid heerst over deze materie dan bij kleine 

instellingen. 

4. Verbeter en borgplannen. De verbeter-/borgplannen, zoals die tijdens de 

vorige vergadering zijn uitgedeeld, bevatten veel punten waar aandacht 

aan besteed moet worden. Tevens wordt daarbij vermeld wat, wanneer en 

hoe dit moet gebeuren.  

5. Nieuwe ontwikkelingen door de overgang van veel AWBZ zorg naar de 

gemeente. 

Thuiszorg (wijkverpleging). Dit gaat naar de zorgverzekering. Hierop 

moet 25 % bezuinigd worden. Het tarief gaat wel omhoog. 

   Hulp bij het huishouden. Hiervoor is 40 % minder geld beschikbaar. 

Mariëlle Thijssen voert gesprekken met alle cliënten die 

huishoudelijke hulp krijgen. De afspraken worden vastgelegd per 

cliënt in een ondersteuningsplan. 
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Dagverzorging. ( in de hoeskamer): voor mensen van buiten Beek en 

Bos. Ook hierop moet worden bezuinigd (25 %). De begeleiding 

hiervan gaat via de gemeente. 

6. Uitkomst van het gesprek van Beek en Bos met het Zorgkantoor. Dit geldt 

voor de intramurale zorg. Voor 2015 is hetzelfde toegezegd als dit jaar. 

Verdere details moeten nog uitgewerkt worden. 

7. Verslag koffie-uurtje 11-06-2014. Over dit verslag zijn geen vragen. 

8. Mededelingen directie. 

- Verzuim tot nu toe: 5,03 %; (landelijk 5,55 %) 

- BIG-scholing: de medewerkers die dit jaar deelnemen aan de BIG-

scholing (voorbehouden en risicovolle handelingen) kunnen de theorie 

bestuderen en toetsen maken middels een e-learning. In 2015 volgen 

praktijkdagen. 

- De voorbereidingen voor het nieuwe zusteroproepsysteem zijn in volle 

gang. Begin december gaat het systeem in werking. 

- Hygiëne en infectie: de beleidsmedewerkers hebben een interne audit 

Hygiene uitgevoerd. De uitkomsten hiervan volgen nog. 

- PREZO: Op 06-11-2014 vindt de tussentijdse audit plaats. 

- De open dag was een succes: 450 bezoekers. 

- Het afdelingshoofd van de verpleegunit treedt terug. Diny Jacobs gaat 

namens de cliëntenraad zitting nemen in de benoemingscommissie voor 

een nieuw afdelingshoofd.  

- De gemiddelde leeftijd van het personeel is 42,2 jaar. 

- De rolstoelschommel op de verpleegunit is klaar. 

- Alle bewoners van het verzorgingshuis krijgen nieuwe vitrage. 

- Vanaf 1 januari 2015 treedt de Werkkostenregeling in werking. Dit heeft 

gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die Beek & Bos haar 

medewerkers kan bieden. Tijdens de informatieavond op 11 december 

worden de medewerkers hierover voorgelicht. 

- Er is een nieuwe auto voor de thuiszorg. De auto is beplakt in de 

huisstijl van Beek & Bos. 

- De rolstoelberging bij de aanleunwoningen is klaar en in gebruik. 

- Evaluatie Arbo-dienst: De medewerkers die met Maetis te maken 

hebben gehad in 2014 zijn allemaal positief. 

- Er zijn voor Tafeltje Dekje allemaal nieuwe sets gekocht. Op 1 december 

a.s. wordt er 25 jaar in Beek en Bos gekookt voor Tafeltje Dekje. 



17 
 

- De medewerkers-raadpleging is uitgezet. Bij inlevering ontvangt 

iedereen een presentje. 

- Momenteel is er een proefplaatsing van iemand van het UWV in de 

keuken. 

9. Rondvraag. Gedurende een nacht heeft Mevr. Schroen de zuster gebeld 

vanwege geluid dat zij hoorde. Het probleem dat er was is opgelost. Het 

was een goede reactie van haar. 

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

vergadering. 

 

Volgende vergadering: vrijdag, 12-12-2014 om 14.00 uur. 

Notulist : R. Muijsenberg, secr. 

 

 

 

 

Bedankt 

 

Wij willen iedereen bedanken, ook dr. Habets, voor het fijne verblijf in Beek en 

Bos. Ons vader had het er erg naar zijn zin. Bedankt!!! 

 

Fam. Janssen 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur vr. 12-12-

2014          

 

Aanwezig:  Mevr. Nellie Jansen, ( v.z. );  Mevr. Diny Jakobs;  
Dhr. René Muijsenberg,( secr. ), Mevr. Carlien Vaes-Derks, 
Mw. Drina Schroen. 

 
1. Opening. ( Carlien Vaes-Derks zit de vergadering voor). Carlien opent de 

vergadering en heet allen van harte welkom. 

2. Verslag overlegvergadering 17-10-2014. 

- Het koffie-uurtje van 27-11-2014 is uitgesteld. Thijs doet dit in 2015. 

- Diny en René zijn namens de cliëntenraad aanwezig bij de 

sollicitatiegesprekken voor een nieuw afdelingshoofd van de 

verpleegafdeling.  

- De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 

samensteller.  

3. Jaarrekening en verlies & winstrekening 2013. 

In mei 2014 is deze rekening al aan de cliëntenraad uitgedeeld. Deze is 

toen, wegens omstandigheden, niet uitputtend behandeld in de 

overlegvergadering. In deze vergadering geeft Nettie Ramakers een 

uitgebreide toelichting. Uit de cijfers blijkt dat 2013, in vergelijking met 

voorgaande jaren, een duur jaar is geweest. Het positief resultaat was dan 

ook lager dan in 2012. De cliëntenraad constateert dat het financiële 

beheer in alle zorgvuldigheid is gebeurd. 

4. Overlegdata 2015. 

Vr.  27-02-2015.  14.00 uur. 

Vr. 24-04-2015.  14.00 uur. 

Vr. 19-06-2015.  14.00 uur. 

Vr. 28-08-2015.  14.00 uur. 

Vr. 23-10-2015.  14.00 uur. 

Vr. 11-12-2015.  14.00 uur. 
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5. Jaarplan cliëntenraad  2015. 

- Het verder  voltooien en verbeteren van het PREZO-kwaliteitssysteem. 

In oktober 2015 vindt een nieuwe audit plaats. Hierin zal ook de 

cliëntenraad zijn bijdrage moeten leveren. 

- Brandveiligheidssysteem. Op de LOC-bijeenkomst van 27-11-2014 is 

gebleken dat het belangrijk is voor de leden van de cliëntenraad zich in 

de toekomst meer te gaan verdiepen in de brandveiligheid. Dit 

onderwerp krijgt dus meer aandacht in 2015. Voor de leden van de 

cliëntenraad: zie ook het korte verslag van deze bijeenkomst. 

- Zusteroproep-systeem. Dit nieuwe systeem, dat op 04-12-2014 in 

werking is gesteld zullen we in de toekomst volgen. Hopelijk zal het vele 

voordelen opleveren en misschien in de toekomst ook nog nieuwe 

gebruiksmogelijkheden laten zien. 

- Het volgen van de veranderingen in de zorg die op ons af komen. 

6. Rooster van aftreden. 

Alle leden van de cliëntenraad zijn in december 2013, volgens de toen 

vastgestelde nieuwe Regeling Cliëntenraad, aangetreden. Het rooster van 

aftreden is als volgt vastgesteld: Dec. 2014: mevr. Nellie Jansen; (zij is 

terstond weer benoemd voor een periode van drie jaar). Dec. 2015: mevr. 

Diny Jacobs. Dec. 2016: mevr. Drina Schoen en dhr. René Muijsenberg. 

7. Vaststellen verzwaard advies t.a.v:  

- Reanimatiebeleid. 

- Mantelzorgbeleid. 

- Reglement menucommissie. 

- Procedure gebruik beeldmateriaal. 

- Addendum bij zorgovereenkomst. 

- Protocol probleemgedrag. 

- Welzijnsbeleid. 

- Regeling Cliëntenraad. 

De wijzigingen in de diverse reglementen, beleidsregels, procedures, 

protocollen, overeenkomsten of regelingen zijn uitsluitend van tekstuele 

aard. Na overleg heeft de vergadering besloten hierover een positief advies 

uit te brengen. 
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8. PREZO-kwaliteitssysteem. Op do. 06-11-2014 was de audit vanwege het 

gouden PREZO-keurmerk. Het rapport is ontvangen. De beoordeling was zeer 

gunstig. De auditcommissie heeft nog enkele aanbevelingen gedaan die in de 

nabije toekomst ter hand zullen worden genomen. 

9. Brandveiligheid. Voor de leden van de cliëntenraad: zie het verslag van de 

bijeenkomst hierover, georganiseerd door de LOC. Verder zie ook het jaarplan 

2015. 

10.Mededelingen directie. 

- Hygiënecommissie  

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht van zorginstellingen dat zij 

over een hygiënecommissie beschikken die maatregelen treft in het kader 

van hygiëne en infectiepreventie. Beek & Bos heeft een dergelijke 

commissie opgericht in gezamenlijkheid met 2 andere zorginstellingen: 

Vincent DePaul (Panningen) en Sint Jozef (Meijel). 

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn – net als 

twee jaar geleden – erg positief. Minouk van de Ven zal de resultaten in 

2015 aan de cliëntenraad presenteren. 

- Nieuw zusteroproepsysteem  

Begin december is het nieuwe zusteroproepsysteem in werking getreden. 

De alarmering werkt goed. Bij de telefooncentrale van de receptie zijn er 

nog wat kinderziektes. 

- Vacature afdelingshoofd verpleegunit.  

Ca. 30 kandidaten hebben gereageerd op de vacature van afdelingshoofd 

verpleegunit. Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden met 4 

kandidaten. Met 1 kandidaat heeft vanochtend (12-12) een tweede gesprek 

plaatsgevonden. 

- Verandertraject Mariëlle Tijssen 

Mariëlle Tijssen volgt de master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening. Als 

onderdeel hiervan voert zij binnen Beek & Bos een verandertraject uit. Het 

onderwerp is Dementiezorg in het verzorgingshuis. 

- 25 jaar tafeltje dekje 

Op 1 december vond het 25-jarig jubileum van tafeltje dekje plaats. Zowel 

de bezorgers als de cliënten werden in het zonnetje gezet. 

- Georganiseerde burenhulp 
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In september is op initiatief van en onder leiding van de seniorenvereniging 

de werkgroep Georganiseerde burenhulp Heythuysen opgericht. Deze 

werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van zorginstellingen, 

buurtverenigingen, huisartsen, Zonnebloem en dorpsraad. De werkgroep 

heeft een advies opgesteld over hoe georganiseerde burenhulp er in 

Heythuysen uit zou moeten zien. Dit advies wordt op 22 december 

aangeboden aan de wethouder. Dan wordt ook het bestuur van de 

Stichting Heitser Burenhulp voorgesteld. Onder andere Diny Jakobs maakt 

hiervan deel uit. 

- Beweegweek 

26-30 januari organiseert Beek & Bos voor bewoners en medewerkers een 

beweegweek. 

- Veranderingen in de zorg in 2015 

Carlien geeft uitleg over de veranderingen per 1-1-2015. 

11. Rondvraag. In 2013 hebben alle medewerkers een eenmalige bonus 

ontvangen. Dit jaar is dit niet zo. 

12. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 

vergadering en dankt allen voor de inbreng. 

  

Volgende vergadering: vrijdag 27-02-2015 om 14.00 uur. 

Notulist : R. Muijsenberg, secr. 
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Even lachen 
 

Fiets 
Bart wordt op zijn fiets aangehouden door een politieagent. “U rijdt zonder licht 

en ik zie dat u ook geen bel heeft. Dat kost u 50 euro,” zegt de agent. 
“Dat is goed,” antwoordt Bart. “Als hij morgen maar klaar is!” 

 
Praatjesmakers 
Sanne 8 jaar wil van haar moeder weten op wat voor dag ze is geboren. Als haar 

moeder vertelt dat ze op maandag is geboren, zegt ze “hoe kan dat nou? Jij 
werkt toch op maandag?” 

 
Onderhoudscontract 
In de vakantie heeft Giel een baantje als verkoper op de afdeling grasmaaiers. 

Hij moet klanten tegen betaling van 150 euro extra een onderhoudscontract van 
drie jaar aanbieden. Op een dag belt een klant op met een klacht. “Ik heb vorig 

jaar een grasmaaier bij jullie gekocht en toen een onderhoudscontract 
afgesloten.” “Is uw maaier stuk?” vraagt Giel. “Nee” antwoordt de klant 
geïrriteerd, “maar waarom is nog niemand langs geweest om mijn gras te 

maaien?” 
 

Zaad 
Kareltje zeurt al maanden bij zijn vader dat hij een broertje wil. Op een dag is 

deze het zo zat dat hij tegen zijn zoon zegt, “Kijk hier heb je graszaad, strooi dit 
maar rond in de tuin dan komt de ooievaar vanzelf!”” Kareltje strooit overal waar 
maar te strooien valt. Twee maanden later krijgen de buren een baby. 

Tijdens het kraambezoek zegt Kareltje kwaad tegen de buurman, “Als u maar 
weet dat het niet uw zaad is, maar dat van mijn vader!” 

 
Afgesproken 
De ouders van Jan gaan naar een ouderavond. Ze maken zich zorgen over hun 

zoon die steeds de vreselijkste verhalen vertelt over school. Als ze in gesprek zijn 
met de leraar, zegt deze. “Laten we elkaar een ding beloven, u gelooft niet alles 

wat Jan zegt dat er op school gebeurt en ik geloof niet alles wat hij zegt dat er 
thuis gebeurt.” 
 

Golf 
Winfried zegt tegen zijn vrouw Gertruda, “Als jij na mijn dood zou hertrouwen, 

zou ik dat niet zo erg vinden. Ik zou het alleen vervelend vinden als hij mijn 
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golfclubs zou gaan gebruiken.” “Och maak je geen zorgen,” zegt Gertruda, “Hij is 

linkshandig.” 
 

Naar school 
Frits wordt dagelijks door zijn vader naar school gebracht. Wanneer deze voor 

zaken in het buitenland verblijft, brengt moeder hem naar school. Na een tijdje 
gereden te hebben vraagt Frits verbaasd, “Mam, zijn er vandaag dan helemaal 
geen slapers, sukkels of uilskuikens op de weg?”        
  

 

 

Beweegweek 

Bewegen is gezond! Daarom organiseerde Zorgcentrum Beek & Bos een 

beweegweek. Bewoners konden onder andere deelnemen aan een workshop 

beweegoefeningen, gymnastiek en Oudhollandse spelen. Ook konden zij een 

rollatorcheck en een schoen-/voetcheck laten doen. Medewerkers en vrijwilligers 

werden middels een nieuwsbrief en een bijeenkomst voorgelicht over wat zij 

kunnen doen om bewegen te stimuleren. Een veelbewogen week dus! 
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Leef Miense, 

 

Het viefde seizoen is weer 

aangebraoke, het viefde seizoen is de 
vastelaovestiêd, de tiêd van lol en 
plezeer. Den sjpringe wae oêt de 

bandj en gaeve wae ós euver aan det 
heerlik fiëst. Väöle van os onger het 

personeel hubbe d’r weer zin in. 
 
Och ja, dao heur ich auch nog biej. 

Het is altied eine drukke tiêd wao 
praktisch eder weekend waal get te 

doon is. Det begintj in väöl dörpe al 
in november  vanaaf de 11de van de 
11de. Den waerdj in de meiste dörpe 

de prins bekintj gemaaktj. Maar in 
januari den geit het echt loos. Dan 

sjtaon prins jeugdprins en recepties 
van de boorebroeloften op het 

program .En neet te vergaete de 
bòntje aovendje. Auch hubbe wae 
biej os in det kleine dörpke Häör ein 

bachhusklup. Tja det is ein tradisie 
vanne angere kantj van de Maas. De 

bachhus is de Romeinse God van de 
drank en de vruchtbaarheid. Op 
vastelaovesdindig kloksjlaag  22.00 

oer den is het zowiet. De bachhus 
mot de ringk de jas zien pruuk en de 

kelk aafsjtaon.. Es hae nog ein 
wäördje haet gesjpraoke telle wae 
aaf van 10 nao 0 en den sjpringtj de 

bachhus biej os in ein ieskaod badje. 
Jao ein zjwumbad. Det is eeder jaor 

ein waare happening. Nou miense ich 
bun bliej det ich ein vrouw bun en te 
aod bun veur diej klup. Brr niks veur 

mich det kaod water!  

Nae ich bun leever biej diej maedjes 

vanne raod van 11, dao is het pas 
gezellig. Maondje van te väöre 
sjpraeke wae biej emes thoes aaf 

met een teske koffie, glaeske wien of 
eine borrel en neet te vergaete de 

neudige lekkere dingen .Det doon we 
versjillende waeke op riej. Den wurdt 
bekeke waat wae dit jaor weer same 

make. Jao eder jaor trek ich ein 
anger pekske aan. Eeder jaor weer 

get anges, om same mit ooze groep 
op zaoterdig en zunjig good väör de 
daag te komme. Wae dosse òs 

duchtig oet.  Zaoterdigs s’aoves gaon 
wae mit z’n allen verkleidj nao de 

vastelaoves mis om te loestere waat 
de prins, jeugdprins en de vorst te 

vertille haet. Nae meneer pasjtoear 
haet dae aovendj neet väöl te zegge, 
det mot kinne, dae eine daag in het 

jaor. Nao de mis den briktj de 
aovendj en het feestgedruis  in de 

zaal los. Op zunjigmiddig is de optoch 
en aansjloetendj de pries oetreiking. 
Maondig is de kinjerboerebroelof en 

‘s aoves  den kin eder doon waat d’r 
zelf wiltj,  mit anger wäörd  gein 

verplichting van de vastelaovendj.  
Op dinsdig  is de kinjeroptoch  en het 
aaftraeje vanne jeugdprins. 

Dinsdigaovendj  danse wae de 
waever en laupe van kroeg nao kroeg 

en gaon  bachhus verzoepe. Om 
kloksjlaag 12 oêr den sjloete wae aaf 
mit ‘t  aaftraeje van de grote prins. 

Es de prins ontdaon is van ziene 
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septer, de muts, de vaere en de 

ongersjeiing den pinktj menigeen ein 
träönke weg. De dolle daag zeen den 

weer väörbiej. Maar………… wae 
fiëste nog effe door toet in de vreuge 
mörge. Op asgoonsdig gaon we same 

mit de raod van 11 nao de mis om 
ein askruuske te haole en soms nog 

eine hering te biete( dae ich neet 
lus). 

Auch dit jaor bun ich versjillende 
daag Vastelaovendj viere dus es gae 
mich neet zeet den waet gae wao ich 

oethang! Ich gaon Vastelaovendj 
viere, aeve alles laote waat ’t is.  

Aeve oet dae bandj sjpringe. Laot  òs 
geneete van die dinge die òs gegaeve 
waere. Wae motte al zo väöl door ’t 

jaor haer. 
Geneete van het laeve det zèg ich 

auch taege uch. Pluk dae daag want 
dae kumptj nooitj miër teruk. 
Geneet van alle kleine dinge om uch 

haer .  Det is waat ich uch winse wil.  
En väör de vastelaovesveerders 

onger os wil ich zègge eine sjoeane 
vastelaovendj geneet van deez dolle 
daag! 

 
Monique Schoone 
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Vastelaovesles 
 
Es uulke bön ich hiej gebaore 

Midde in mien sjtad Remunj 
ich leerde jóngk van muus en Katers 

en papa zag: “Det zeen òs vrunj!  
 
Veer viere same Vastelaovendj 

mit vaere greuts op òze kop 
en es se anger luuj neet zeen wils 

dan sjteit dien vaer d’r sjamel op” 
 
Hae zag :”Dees daag mósse genete 

mit alles waatse in dich höbs 
mit eine lach en sjaele laege 

bliefse drie daag goodgemöts 
 

Vergaet de ozel noea maar aeve 
dae vinj se nao dees daag waal trök 
sjpring maar lekker oet dien vèlke 

gun dich zellef  klein gelök”. 
 

Wit se pap doe leerdes mich 
al waat se van Vastelaovendj wis:  
des se van oet dien hert mós viere 

en sjmink allein ein masker is 
 

Dien wäörd roste deep van binne  
die raak ich zeker nooit miër kwiet 
en eder jaor mit Vastelaovendj 

geneet ich van dae sjoeane tied 
 

Doe bös al lang neet miër d’r biej 
es ich verkleid de sjtraot op gaon 

maar nooit vergaet ich miër dien wäörd 
diej in mien zeel gesjreve sjtaon…. 
Papa en geer allemaol; Sjoeane Vastelaovendj! 

     
Gedicht: Ingrid Schouten-Minten 
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Carnaval 
 
Nog maar een paar weken te gaan, dan komt carnaval weer op gang 

Dan mag je de gekste kleren dragen, al draag je een pak van behang 
Naar de lange optochten kijken, de een nog mooier dan de rest 

Daar wordt al veel gedronken, dan voelen ze zich op zijn best 
 
`s Avonds naar een café of zaal, dan wordt het stampend vol 

Er wordt gehost en gesprongen, dan gaan ze massaal uit hun bol 
Na vier dagen zo tekeer zijn gegaan, is het weer voorbij voor een jaar 

De carnavals spullen gaan in de kast, dan is iedereen weer herkenbaar. 
 
 

 
 

 

Asgoonsdig 
 
Sjtil zitte ze biej-ein in de kirkbank 

Noe zónger  medalies, mötse mit prónkendje vaere 
Braaf achterein loupe ze door de middegank 

Sjtiekem haopendj det ’t gein al te groeat kruutske zal waere. 
Sjtaof-vergankelikheid-toch ein bittere pil, 
Men sjteit t’r neet zoa gaer biej sjtil, 

Mit eine sjuunse lach kómme ze geteikendj nao boete,  
kom hiëringe sjèlle en nog efkes eine drinke, 

vöärdet wae echt de Vastelaovendj gaon besjloete. 
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Voorjaar 
 
Iets in mij borrelt naar buiten, uit zich in een jubelzang 

Doet mij vrolijk fluiten, ben ontsnapt uit mijn wintergevang 
Voel de warmte als extase, verspreid door mijn hele lijf 

Zonnestralen raken mij in fasen, even niet meer stram en stijf 
 
Ik baad in dat lentebriesje, dompel onder in zachte temperatuur 

Voel prikkelend het voorjaar komen, voortschrijdend van uur tot uur 
Kleine knopjes die verschijnen, de aarde ontwaakt, dat is een feit 

Al het grauwe zal spoedig verdwijnen, Hoera, het is lentetijd. 
 
 

 
 

 
 

Gezondheid 
 

Zolang geen pijn ons irriteert, geen koorts ons lichaam plaagt 
Geen ongemak of handicap de hulp van anderen vraagt 

Zolang geen arts zegt; ,,Pas nu op, houdt u uw dieet…” 
Zolang geen angst of ijdele hoop, inwendig aan ons vreet 
Zolang ook geestelijk geen zorg ons `s nachts wakker houdt 

Is alles “dikke mik” immers geen haartje fout… 
Maar, als de bloeddruk plotseling stijgt, en u merkt dat het niet meer 

gaat. 
Of als uw hart opeens heel vreemd, eerst snel dan langzaam gaat 
Als plots de eetlust minder wordt, uw maag niets goeds voorspelt 

Als een gezwel niet wijken wil, onzekerheid u plaagt 
Als hoge koorts of ademnood, practisch geen kans meer biedt 

En geen professor of chirurg, voor u geen uitweg ziet 
Dán pas, beseft de mens ineens, er is nog méér dan werk 
Of status, en hij vindt zowaar, de weg weer naar de kerk… 

Dan komt men tot de ontdekking, dat er méér nog is, dan geld 
Dan merkt de mens, die cijferde, dat hij zich heeft verteld… 

Dan pas blijkt overduidelijk, al is het vaak te laat 
Dat in een mensenleven, niets bóven gezondheid gaat !!!  
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Proclamatie door Prinses 

Suus 1e van Beek Bos.  

Ten 1e: 

Dat ik geboren ben in een stad met de enige echte Kuip, dat ken je 

direct  horen, dat haal je er zo uit. 

Dat ik ben een prinses zonder carnavals verléje, kom uut een durp waar 

ze niet aan alaaf déje, 

Dat ik alleen maar prinses gaan zitten wezen, mijn adjudanten Sonja en 

Anja  moeten de proclamatie in het Limburgs maar voorlezen. 

Ten 2e: dat de prins Piërre van vorig jaar het super heeft gedaan. 

Ten 3e: De blauwe knoop op mijn scepter is zit er eigenlijk voor de gein, 

want heus ik lust wel een glaasje wijn. 

Ten 4e  Dat ik gewoond heb tussen de kippen en ook een Haan, vele 

kilometers hier vandaan. Barneveld in carnavalstijd  de dubbeldooiers 

genoemd. 

 Ten 5e: Dat ik 2 kunst knieën heb ik moeten kopen maar die beletten 
me niet de  polonaise te lopen  
 

Ten 6e: Dat ik iedere morgen mijn kilometers fiets bij een lekkere 

temperatuur.   Jammer dat ik niet verder kom dan die ene verrekte 

muur.(Fitness) 

Ten 7e: Dat ik gewerkt heb voor het rode kruis dat was mijn lust en mijn 

leven,  daar kwam ik vele vrienden voor het eerst tegen. 

Ten 8e: Dat ik noe hier weun  en heb met de Beek en Bossers heul veul 

plezier. 

Ten 9e:. Over Beek en Bos ben ik dik tevree, goeie zorg en gezelligheid          

Holladiejee. 
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Ten 10e: Dat een dominee pastoor imam, voor onze lieve heer zijn   we 

allemaal gelijk.  

 Ten 11e: dat ik jullie allemaal “eine sjoene aovend”wens.  

En dit alles onder mijn lijfspreuk: 

“Een kip hoort op een stokkie en koeien in de wei, zout hoort op 

een eitje, de ouwe bessies op Beek en Bos zijn blij”. 
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