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Pasen 

De voorbereidingstijd op Pasen was 

vroeger voor velen tevens de 
voorbereiding op het nieuwe voorjaar 

en de naderende lente: het hele huis 
en de tuin moesten worden 

schoongemaakt voor de komst van 
de paashaas. Er werden nieuwe 
kleren voor Pasen gekocht: de 

winterkleren werden opgeruimd, 
want de lente was in aantocht en 

velen keken er naar uit! Voor 
vrouwen en jonge meisjes waren 
nieuwe kleren helemaal van groot 

belang. Terug uit de Hoogmis op 
paaszondag vertelden de dames 

uitvoerig en soms met een tikje 
jaloezie over de nieuwe kleren van 
andere vrouwelijke kerkgangers. 

Omdat je als mens nogal eens de 

fout inging, kon je je ziel 
schoonwassen met de paasbiecht. In 
de weken voorafgaand aan Pasen 

werden ook de eieren geschilderd, 
vaak die van de eigen kippen.  

De diepere betekenis van het 
Paasfeest is mij vroeger helemaal 

ontgaan. Wat moet je als kind ook 
met het verhaal van een mens die op 

een gruwelijke manier sterft en dan 
opeens verrezen is? Wat me nog wel 
helder bij staat is de sfeer van totale 

somberheid, die over heel de goede 
week hing. En aan de vieringen in de 

kerk kwam geen einde. Maar gelukkig 
sloeg de stemming op zondagmiddag 
na de Hoogmis, als alle kerkklokken 

luidden, totaal om: vastentrommeltje 

eindelijk open, eieren schilderen, 

paasbeste kleren aan!" 

Ik weet nog goed dat ik als kind met 
mijn opa paaseitjes zocht op het erf 
rond de boerderij. Het was of de 

duivel ermee speelde. Opa zag steeds 
de paashaas ergens lopen en op het 

moment waarop ik dan keek, was hij 
net verdwenen. Toevallig! 

Ik herinner me ook het verhaal van 

Karin dat er geen einde leek te 

komen aan het vinden van de 
geverfde paaseitjes. De truc zat hem 
erin dat zij de gezochte eitjes steeds 

naar binnen brachten en in een 
mandje deponeerden. Vervolgens liep 

zij dan weer met haar broertje 
enthousiast naar buiten om verder te 

zoeken. Als zij achter het huis aan 
het zoeken waren, deponeerde mijn 
schoonvader de zojuist gevonden 

eitjes weer terug tussen de struiken 
aan de voorkant van het huis. 

Toen Kristy en Rob klein waren 
moesten er natuurlijk ook paaseitjes 

gezocht worden. In die tijd filmden 
we dit soort gebeurtenissen en het 

leverde dan ook heel grappige 
beelden op. Rob was nog heel klein 
en Kristy stond te popelen totdat Rob 

zover ingepakt was dat hij ook mee 
naar buiten kon. Karin had alvast een 

mandje meegenomen waar Kristy de 
gevonden eieren in kon doen. Zoeken 
was niet haar sterkste kant (of had ze 

misschien toch eerder een bril 
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moeten hebben) want ze moest er 

bijna met haar neus bovenop staan, 
voor ze de eitjes zag. Ik zie de 

beelden nog voor me: Kristy liet de 
geverfde eieren vanaf een halve 
meter in het mandje vallen. Je 

hoorde het geluid van op elkaar 
“kneppende” eieren. 

Maar goed dat ze hardgekookt 
waren! 

 

Zo heeft eenieder zijn mooie 

herinneringen aan de Paastijd. 

Ik wens u allen hele mooie 
Paasdagen met fijne herinneringen 
aan vroeger. 

Th. van den Schoor 

Directeur 
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PASEN: NIEUWE LENTE, NIEUW 

LEVEN. 

Bij Pasen horen eieren, veel eieren, 
hard gekookt en gekleurd.                                              

Als kind dacht je dat die eieren door 
de klokken vanuit Rome gebracht 
werden. De klokken, die op Witte 

Donderdag tijdens het zingen van het 
glorialied, dat de hele vastentijd niet 

gezongen mocht  tijdens de mis, luid 
beierend vertrokken waren naar 

Rome en nu gevuld met eieren 
terugkeerden. Voor degenen die toen 
al wat minder Rooms waren, was het 

de paashaas die voor de eieren 
zorgde en ze verstopte. Eigenlijk toch 

jammer dat je nu in de Supermarkt  
bijna het gehele jaar gekleurde 
eieren kunt kopen.                                                                                                                                     

Pasen is een veel ouder feest dan 
Kerstmis. Van oorsprong is het een 

lentefeest dat herders vierden bij de 
geboorte van de lammetjes. Het 
joodse volk verbond het met die 

andere lente, die nieuwe geboorte, 
waardoor het Joodse volk zelf uit het 

ei was gekomen, uitgebroken uit de 
onderdrukking van de Egyptische 
Farao. Ze hadden de beknelling van 

die verkalkte schaal van zich 
afgeworpen, ze waren eruit 

gekropen, de Rode Zee overgestoken 
en herboren als volk. Ieder jaar nog 

wordt dit verhaal tijdens de viering 
van het joodse paasfeest door de 

vader of grootvader verteld, wanneer 
hem door een zoon of kleinzoon 
gevraagd wordt waarom er ook een 

ei ligt op de Seiderschotel. Ook in de 
eerste eeuwen van het Christendom 

werd een ei al symbolisch geduid. 
Ook hier als een uitbraak, een 

uitbraak uit iets dat nog erger was 
dan onderdrukking: de uitbraak uit 
de dood. Zo zou je wat oneerbiedig 

kunnen zeggen dat wij met Pasen 
vieren dat Christus die na zijn dood 

neergelegd was in een graf, op 
Paasmorgen uit het ei gekropen is en 
tot nieuw leven is opgewekt. 

Verrijzen noemen we dat en wij allen 
mogen delen in die Verrijzenis. Pasen 

heeft in ieder geval te maken met op 
nieuw tot leven komen, met alles wat 
ten dode gedoemd is achter je te 

laten, met nieuwe moed en hoop, 
met een nieuw begin, met een nieuw 

lente, met uit ons soms verkalkte 
leven  kruipen. 
 

Zalig Pasen! 
 

W. Jacobs, pastor 
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Diensten van de Goede week en Pasen                                                

 

Donderdag, 2 april:                                                                                                      

Witte donderdag  19.00 uur Herdenking van Jezus' Laatste Avondmaal 

 

Vrijdag, 3 april:                                                                                                                

Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg                                                                                

 

Zondag, 5 april:                                                                                                        

Hoogfeest van Pasen 10.30 uur H. Mis                                                                                

 

Maandag, 6 april:                                                                                                         

Tweede Paasdag  10.30 uur H. Mis   

 

 

Openingstijden Twinkeltje Pasen 

 
Woensdag 1 april: 14.00 – 15.30 uur aangepaste tijd i.v.m. paasbrunch 

 

Vrijdag 3 april:  Gesloten 
 

Zaterdag 4 april:  10.00 – 11.30 uur 
 
Maandag 6 april:  Gesloten 

 
Dinsdag 7 april:  13.30 – 15.00 uur 

 
Woensdag 8 april: 13.30 – 15.00 uur 
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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 
 
 

01 April   : Paasbrunch 
 
10 April   : Zangduo Nico en Connie 

 
01 Mei   : Mieke Crins, zang 

 
08 Mei   : Quality fashion outlet 
 

11-15 Mei   : Bewonersvakantie verzorgingshuis 
 

01-05 Juni   : Bewonersvakantie verpleegunit 
 

  

  

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

09  Paul Deckers   Centrale keuken 
10  Willemien Bruinen  Hoeskamer 

12   Besarta Osmani   Verpleegunit 
18  Noor Gubbels   WMO 
19  Regina Hoebergen  Hoeskamer 

19  Lisanne Schreurs   Zorghulp afd. 200 
20   Louise Dings   Centrale keuken 

20  Anke Greijmans   Zorghulp avonddienst 
23  Lieke Nijssen   Afdeling 200 
24  Petra Horvers   Nachtdienst 

 
 

Juni 
01  Nellie Stevens   Receptie 

03  Truus Linssen   Centrale keuken 
03  Annie Meeuwissen  Verpleegunit 
03  Danique Spoolder  Restaurant 

04  Anita van der Leeden  Verpleegunit 
05  Moniek van Buggenum  Thuiszorg 

12  Moniek Verlinden  Afd. 000 
14  Jort Moorthamer   Weekendhulp keuken 
15  Dorien Verkoelen  Verpleegunit 

15  Ine Reinders   Waskeuken 
17  Nieke van Bogget  Zorghulp afd. 200 

18  Anja Loijen    Afd. 200 
20  Sjoerd Strijbos   Verpleegunit 
21  Nettie Ramaekers  Hoofd Facilitaire dienst 

22  Truus Nies    Afd. 200 
23  Kim van der Sanden  Huiskamerassistente VPU 

24  Jolanda Theunissen   WMO 
27  Maud van Bommel  Restaurant  

29  Wilma Caris   Centrale Keuken 
29  Doritha Vossen   Hoeskamer 
30  Heidi Rietman   Nachtdienst 
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Verjaardagen bewoners  
 
 

Mei 
02  Mevr. Klompen-Schreurs    app. 047 

02  Mevr. van den Boogaart-van Lier   app. 229 
05  Mevr. van Gils-Sengers    app. 140 
10  Dhr. Verbong      app. 205 

11  Mevr. Peskens-Kiggen     app. 245 
12  Mevr. Verstappen-Goeden    app. 236 

30  Mevr. Bertjens-Brok     app. 239 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Juni 
02  Mevr. van Rijt-Joosten     app. 142 

09  Mevr. Tunissen-Sonnemans    app. 013 
10  Mevr. Reijnders-Maes     app. 010 

12  Mevr. Vrenken-Jacobs     app. 133 
15  Mevr. Schreuder-Plug     app. 225 
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Welkom 
 

Dhr. Theelen     app. 030 

Mevr. Vossen-Stemkens   app. 215 

Mevr. Peskens-Kiggen    app. 245 

Dhr. Berben     app. 137 

Dhr. Schroijen     app. 032 

Mevr. Gubbels     app. 248 

 
 

In memoriam  
 

Mevr. Vestjens-Moonen   app. 215 

Dhr. Geraets     app. 032 

Mevr. Rooyakkers-Hendriks   app. 137 

Mevr. Mulders-Coolen    app. 105 

Mevr. Van Gansewinkel-Custers  app. 145 

 

 

 

 

Jubilarissen 

Mariëlle Gommans 12,5 jaar in dienst 30 maart 2015 

  



11 
 

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 
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Schoffelen en kippenhok  

schoonmaken met Har 
Tuin 

Op afspraak Pedicure Kapsalon 

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/Marianne 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 Marianne 
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 
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Bedankt 

Hierbij willen we iedereen bedanken die n.a.v. onze oproep in het vorige 

Bosblaedje knopen heeft afgegeven voor de Hoeskamer. 

Dit was overweldigend. Nogmaals bedankt. 

   

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 

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 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur 

27-02-2015 

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

Dhr. Thijs v.d. Schoor, Dhr. René Muijsenberg,( secr. ) 

Mw. Drina Schroën. Mede aanwezig t.b.v. agendapunt 5: 
Minouk van de Ven. 

 
1. Opening. 

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

harte welkom,  speciaal mw. Schreurs, die namens de Raad van 
Toezicht deze vergadering zal bijwonen. 

2. Notulen overlegvergadering 12-12-2014. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. 

3. Ingekomen stukken. 

- Begroting 2015. Vragen worden de volgende vergadering 
behandeld. 

- Verbeterplan medewerkers monitor. (ter informatie aan de 
leden van de cliëntenraad). Hierbij de resultaten van het 

Benchmark onderzoek in de zorg over 2015. Beek en Bos 
hoort ook hierin tot de beste in de sector. 

- PREZO. Actiejaarplan 2015. Hierbij ook: Opvolging PREZO. 

N.a.v. het rapport van de eerste tussentijdse audit op 06-
11-14. 

- Scholingsplan 2015. 
- Beurs voor Zorg en Welzijn in de Bombardon. Vr. 20-03-

2015. 

- Nieuwsbrief  PREZO, jaargang 3, nr.1. 
4. Jaarverslag cliëntenraad 2014. Dit verslag wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
5. Brandveiligheidssysteem.  

Minouk van de Ven geeft met behulp van sheets een uitgebreide 

toelichting op de manier waarop bij Beek en Bos de brandveiligheid 
wordt bevorderd. Wij ontvangen van Minouk de uitdraai hiervan 

zodat we ons hier verder in kunnen verdiepen. 
6. Resultaten medewerkers monitor. Uitgebreide toelichting door 

Minouk van de Ven. Zie ook de ingekomen stukken. 

7. Verbeterplan n.a.v. audit PREZO. Minouk geeft ook hierover een 
toelichting m.b.v. de stukken: “Opvolging PREZO” en “Actiejaarplan 

2015” 
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8. Vragenlijst Zorgkantoor voor cliëntenraden. Het Zorgkantoor heeft 

ons als cliëntenraad een lijst gestuurd met vragen over ervaringen 
die wij hebben met de zorg in Beek en Bos. In de vergadering zijn 
alle vragen besproken en ingevuld. Deze worden per omgaande 

naar het Zorgkantoor gestuurd. René geeft Thijs een kopie van de 
lijst. 

9. Merkbare gevolgen voor de bewoners van de bezuinigingen in de 
zorg per 01-01-2015. Na bespreking van diverse punten blijkt dat 
deze voor de bewoners van Beek en Bos er niet zijn. Dit is echter 

anders voor externe cliënten (niet bewoners), bv. hulp bij het 
huishouden. 

10. Kwaliteitsplan van staatssecretaris van Rijn voor de 
verpleeghuizen. Aan de hand van een vijftal speerpunten wordt 

nader ingegaan op een uitwerking van de plannen. Diverse 
aangeduide actiepunten zijn te herkennen in het beleid van Beek 
en Bos. Hoe de verdere uitwerking hiervan zal zijn is nog niet 

duidelijk. Volgens het plan staat er in 2015 al veel te gebeuren. In 
de volgende overlegvergadering wordt een overzichtelijke 

presentatie van het plan gegeven. 
11. Mededelingen directie. 

Koffie-uurtje 

Dit is op 17 april a.s. om 15.00 uur. Leden van de cliëntenraad zijn van 
harte uitgenodigd. 

Teamleider verpleegunit 
Per 1 maart a.s. is Sjoerd Strijbos benoemd. 
Melding Incidenten Cliëntenzorg 

In 2014 lag het aantal valincidenten 30% lager dan in 2013 en 
medicijnincidenten bleven in aantal nagenoeg gelijk. 

Foto van de bewoner op het overlijdensbericht 
Dit geeft praktisch vaak problemen. De cliëntenraad wil het echter graag 

continueren, zodat bewoners een beter beeld hebben wie het betreft. 
Voetreflex 
Het aanbod van deze (betaalde) dienst stopt, omdat Erica, vanwege 

medische problemen, dit niet kan voortzetten. 
Vertegenwoordiging in raad van Toezicht namens de cliëntenraad 

De cliëntenraad gaat ermee akkoord dat dhr. Keulen de raad 
vertegenwoordigt in de Raad van Toezicht. Dhr. Keulen is vele jaren lid 
van de cliëntenraad geweest. 

Identiteitsbewijs bewoners 
Een geldig ID is voor iedereen verplicht. Beek en Bos faciliteert het 

verkrijgen van een nieuw exemplaar. 
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Gift 

We hebben een royale gift gekregen van een zoon van een oud-
bewoonster. Hier wordt een mooie bestemming voor gezocht. 
Overeenkomst wijkverpleging 

Deze is vanwege de veranderde wetgeving aangepast. De raad wordt 
om een positief advies gevraagd. 

Terras verpleegunit 
Dit wordt nog vóór de zomer gerenoveerd. 
Openluchtmuseum Arnhem 

Medewerkers Welzijn hebben een prijsvraag gewonnen. Entree en 
vervoer er naar toe wordt vergoed. Dit gaat medio april plaats vinden. 

Speravi 
Dit jaar wordt wederom op Beek en Bos een kienmiddag georganiseerd, 

waarbij onze bewoners ook welkom zijn. 
Gemiddelde leeftijd bewoners 
Deze is momenteel 86,9 jaar. De laatste jaren klimt deze geleidelijk. 

Kaarsenstandaard kapel 
Er wordt een extra voorziening gemaakt, zodat er veilig kaarsen gebrand 

kunnen worden. 
Tafeltje-dek-je 
Per 1 december 2014 jl. kookte Beek en Bos 25 jaar voor deze mooie 

voorziening. Alle vrijwilligers werden getrakteerd op een dinerbon voor 
het restaurant van Beek en Bos. Voor nieuwe kandidaten is een 

proefmaaltijd van tafeltje-dek-je gratis, echter niet op feestdagen. 
Website 
Deze is onlangs geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe wet- en 

regelgeving. 
Verlichting appartementen 

Op bewonerskamers is de verlichting onvoldoende. We onderzoeken of 
LED-verlichting een oplossing kan zijn. Ook op gebied van 

energiegebruik is dit wenselijk. Ook in algemene ruimtes wordt hier zo 
veel als mogelijk op overgegaan. 

12. Rondvraag. 

- Er is op initiatief van de seniorenvereniging een 
“burenhulp”opgericht. Diny Jakobs zit in het 

stichtingsbestuur. 
- Mevrouw Schroen geeft aan te willen stoppen als lid van 

de cliëntenraad. Allen betreuren dit zeer, maar 

respecteren haar besluit. 
13. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 

vergadering. 
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Even lachen 
 

Begrafenis 
Op een begrafenis sprak de Dominee mooie lovende woorden over een 
overleden man. Dat werd de weduwe teveel. Ze onderbrak de Dominee 

plotseling met de woorden; “Sorry Dominee, ik geloof dat ik 
op de verkeerde begrafenis ben.”  
 

 
 

Intelligentie 
Twee kinderen scheppen op over hun intelligentie. “Ik ben 

een over intelligent kind” zegt de een. ”Toen ik acht 
maanden was, kon ik al lopen”. “Noem je dat intelligent?” 

zegt het andere kind. “Toen ik zo oud was, liet ik me 
dragen!”  

 

 
Rijbewijs 

Een jonge agent houdt een auto tegen die te hard gereden heeft. Aan 
het stuur zit een bejaard vrouwtje dat beweert niet over een rijbewijs te 

beschikken en de auto te hebben gestolen, nadat ze de eigenaar ervan 
had vermoord. Bovendien beweert ze, bevindt  het lijk zich in de 
kofferbak. De agent wordt lijkbleek en vraagt 

om versterking. Even later arriveren er zes 
patrouillewagens en dubbel zoveel agenten. 

Het dametje schrikt en zegt tegen de 
inspecteur: “Ik geen rijbewijs? ik deze auto 
gestolen?  kom zeg!  Kijk, dit is mijn 

rijbewijs. En ik zou de eigenaar vermoord hebben en in de koffer 
gestopt? Laat me niet lachen, kijk zelf maar. De koffer bleek inderdaad 

leeg te zijn, waarop het vrouwtje vervolgt, wedden dat die leugenaar 
van een agent ook nog beweert dat ik te hard reed…” 
 

Getrouwd 
Een man komt met zijn vriendin in een hotel en vraagt om 

een tweepersoons-kamer. “Bent u getrouwd ?” vraagt de 
receptioniste. “ Ja hoor, is het antwoord, “allebei !”   
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Edele metalen 

De onderwijzer vraagt; “ Edele metalen roesten niet. Kan 
iemand er een paar opnoemen ?””Goud “zegt Maud. 
“Zilver” zegt Stella. Dan steekt Henry zijn hand op en 

zegt, “Oude liefde, meester!”  
 

Jongleur 
Een jongleur is onderweg naar een optreden en wordt aangehouden 
door de politie. “Wat moet u met die kapmessen in uw auto?” vraagt de 

agent. ”Die gebruik ik tijdens mijn act,” “O, ja” zegt de agent ongelovig, 
“laat maar eens zien dan.” De jongleur begint met de 

vlijmscherpe messen in de lucht te werpen en weer op 
te vangen. “Grote genade,” zegt een passerende 

automobilist tegen zijn passagier. “Het is maar goed 
dat ik nooit dronken achter het stuur zit. Moet je 
kijken wat voor test ze je tegenwoordig laten 

afleggen.” 
 

Blondje 
Een blondje krijgt een tweeling en huilt ononderbroken. 
De verpleegster vraagt; “Waarom huil je eigenlijk? Je 

hebt twee prachtige baby’s! 
“Ja, maar ik weet niet van wie de tweede is !!”  
 

 

Alle bomen weer in de knop 

bloemetjes komen weer uit 
vogels beginnen te zingen 
ik geniet van dit mooie geluid 

 
Kleintjes worden geboren 

en staan aan het begin van hun 
leven 

wat kan dat voor ons als mens 
een mooi aangezicht geven 
 

Ik kijk dromerig naar buiten 
en besef dan wel ieder uur 

hoe enorm ik genieten kan 
van deze prachtige natuur 
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Paasbrunch 

 

Licht gebonden aspergesoep 

met room 

*** 

Gevulde eieren 

Asperges salade met dille 

Fruitsalade 

 

Roerei met groente, ham 

en gebakken ontbijtspek 

Verse groente melange 

Kalfspoulet met paddenstoelen in Noilly Prat saus 

Kabeljauwfilet onder een korstje 

met groene kruiden 

 

Gebakken krielaardappeltjes met zeezout en spekjes 

Rijst met fijne groenten 

*** 

Aardbeienmousse met 

verse aardbeiencompôte en slagroom 
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Het windje 
 
Waarom wordt er gelachen met een windje?  

Of hij nu komt van man, vrouw of een kindje 
Het is toch echt puur natuur,  

Zelf gemaakt, luchtig van structuur 
En wat kan het een opluchting zijn,  
Zo`n windje te laten, gedaan de  pijn 

Vooral in je darmkanaal,  
Windjes laten we allemaal 

Er zijn er die worden gelaten,  
Alsof twee mensen met elkaar praten 
Sommige komen fluisterend naar buiten,  

Er zijn er ook die piepen of fluiten 
Wat er ook gebeurt, stil of met geluid,  

Eens gevormd wil hij er uit 
Dan in de enge ruimte van je te dikke buik,  

Gooi dus gewoon maar open dat onderluik 
Zo`n wind voelt zich beter thuis in de vrije natuur, 
Iedereen kan mee genieten familie, vriend of buur 

Knijp je billen dus niet meer dicht 
Laat gaan die wind en voel je verlicht 

Doe niet meer achterbaks. wees spontaan 
En zeg “sorry, ik heb het gedaan, maar…… 
Ik zal in het vervolg naar buiten gaan.” 

 

Het is weer Pasen 
 

Kijk daar eens in het veld,  
De Paashaas die de eieren telt 
De kippen zitten op de stok,  

In het grote kippenhok 
Een gekakel, een geleg,  

Vrolijke boel daar zo gezegd 
Eieren in alle mooie kleuren,  
Om het Paasfeest op te fleuren 

De kinderen zijn blij verheugd,  
Het is een Paasfeest vol van vreugd. 



28 
 

Veurjaor 
  
De werme veurjaorszon, heat de kou verdronge 

En in de kale tek, zeen ich weer knuupkes kome 
 

Zoeë wiej de blaedjes zeen gevalle, zoeë gaon ze noeë weer gruuje 
En straks nao eine tied, steit alles weer te bluuje 
 

Het is ein richtig wonjer, as ich dao euver dink 
Het is wiej alle laeve, het is ein groeët gesjink 

 
Want kiekse nao de miense, ouch die laeve weer op  
Net wiej de bloome en de stjruuk, kome ze weer oet de knop 

 
Det is noe de natuur, ein wonjerlijk gezicht 

En det is noe het laeve, in uch en auch in mich. 
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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 vaste telefoon 

Wil je een treinkaartje kopen, 
nee, niet naar de balie lopen 
Daar is niemand meer te zien, je 

kaartje komt uit een machien 
Je moet dan overal op drukken, 

in de hoop dat het zal lukken 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie 

je een hele grote rij 
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 nog geen cent 

Om je nog meer te plezieren, 

mag je internet bankieren 
Allemaal voor jouw gemak, alles 

onder eigen dak 
Niemand die er ooit om vroeg, 
blijkbaar is het nooit genoeg 

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

computer 
Anders sta je buiten spel, op 
WWW en punt ANl 

Vindt je alle informatie, wie 
behoedt je voor frustratie 

Als dat ding het dan niet doet, 
dan wordt je echt niet goed 

Maar dan roept men dat je boft, 
je hebt immers Microsoft 
Ach, je gaat er aan onderdoor, je 

raakt gewoonweg buiten spoor 
Nee, nee, nee het is geen 

kleinigheid, om oud te worden in 
deze tijd. 
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Als je denkt dat de mammoet is 

uitgestorven, dan heb je het mis, want 
 

Mam moet eten koken… 
Mam moet koffie zetten… 

Mam moet de was doen…  
Mam moet boodschappen doen… 
Mam moet de bedden verschonen…  

Mam moet de rommel opruimen… 
Mam moet de ramen lappen… 

Mam moet de was strijken… 
Mam moet helpen met het huiswerk…  
Mam moet helpen in de tuin… 

Mam moet zorgen dat alle rekeningen worden betaald…  
Mam moet als het nodig is dokter zijn… 

En als Mam een man heeft met twee linkerhanden of ontzettend lui, 
moet ze ook nog elektricien, timmerman, fietsenmaker, behanger, 

tuinman etc., etc., zijn. 
Maar Mam moet vooral niet ZEUREN!!!!            
 

 
 

 
In het kader van een zelfgekozen waardige dood schreef een mevrouw 
twintig jaar voor haar dood: 

 
Zeg Magere Hein, jij bent de enige man 

Die ik met goed fatsoen, 
Een oneerbaar voorstel zou willen doen. 
Als mijn tijd is gekomen, wat vind je er dan van 

Als ik je eens mee naar mijn slaapkamer nam, 
Zodat dan in mijn eigen vertrouwde bed 

Er een grote streep onder wordt gezet. 
 

 
 
Ingezonden door mw. v.d. Zanden k.224 
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De zomer 
 
De zomer is weer in het land 
Pas op, dat u niet al te veel verbrand 

De zon die mag wel vrolijk schijnen 
Verbrande plekken doen wel schrijnen 

Ga wandelen in de Lommerlaan 
Geniet met volle teugen nu voortaan 
Want straks dan komt de winter weer 

En op is al het mooie weer. 
Dus loop of fiets met veel plezier 

Van hier naar daar maar kom weer hier. 
Blijf wandelen in die mooie natuur 

Geniet van boom en bloem zo ieder uur 
Zo gaat de dag weer om 
Geniet van de zomer! 

Geniet van de zon! 
 

Groetjes! 
Netty Gorissen app. 026 
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Bedankt 

Langs deze weg willen wij het managementteam, de huisarts dr. v.d. 

Ven, alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk danken voor de goede 

zorg en aandacht die zij hebben besteed aan mijn man, vader en opa 

Dré Stammen. 

Niets was hen te veel om hem op z´n gemak te stellen en elke 

behandeling werd eerst tegen hem gezegd of uitgelegd. 

De erehaag die door verzorgers en vele andere personen werd gevormd 

hebben een geweldige indruk op ons gemaakt toen Dré Beek en Bos 

voorgoed verliet. 

De avondwake en de uitvaartdiensten in kerk en crematorium waren 

eenvoudig maar stijlvol zoals Dré dat wenste. 

Aan u allen nogmaals hartelijk dank, mede namens de kinderen, 

kleinkinderen en familie. 

 

Chelma Stammen-Hensen 
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Puzzel 

 

  

Oplossing: Vinkeveen 
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VROLIJK PASEN!  
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