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Bijna zomer 
 
Normaal gesproken schrijf ik niet zo 
snel over de ontwikkelingen in de 
zorg. Ik wil u hiermee niet vermoeien 
en het wordt al snel een somber 
verhaal, wat ik u niet wil aandoen. Ik 
vind ook dat wij achter de schermen 
alles zo goed mogelijk voor u moeten 
regelen, zodat u daar zo min mogelijk 
last van heeft. Ik maak nu een 
uitzondering, anders zou het idee 
kunnen ontstaan dat wij onze ogen 
sluiten voor al hetgeen over ons 
uitgestort wordt. 
Niets is minder waar! 
 
In de bedrijfsvoering van onze 
instelling Beek en Bos hebben we 
dagelijks te maken met de 
veranderingen in de zorg. Het 
managementteam en de 
beleidsmedewerkers besteden een 
groot deel van hun tijd aan deze 
materie. Afgelopen jaren is dit 
nieuwe beleid bedacht en het 
grootste deel is op 1 januari 2015 
ingevoerd. De belangrijkste drijfveer 
om te veranderen is het feit dat de 
kosten voor goede zorg op termijn 
onbetaalbaar gaan worden. In het 
verleden viel alle zorg die wij 
verrichten onder de AWBZ (Algemene 
Wet bijzondere Ziektekosten). Fijn 
overzichtelijk! 
 
Er was één partij, het zorgkantoor, 
waar wij alles mee regelden en 
afspraken. Nu is dat anders 
geworden.  

• De AWBZ is veranderd in de 
WLZ (Wet Langdurige Zorg) en 
deze regelt het wonen in Beek 
en Bos. Alleen mensen die veel 
zorg en behoefte aan 24-uurs 
toezicht hebben, komen in 
aanmerking.  

• De zorg die mensen thuis 
krijgen, nu wijkverpleging 
genoemd en eerder verpleging, 
persoonlijke verzorging en 
begeleiding, spreken we af met 
de zorgverzekeraar. Hier moet 
10% op bezuinigd worden. Dit 
moeten we bewerkstelligen 
door te stimuleren dat 
zorgvragers meer zelf gaan 
doen of hun familie of 
vrijwilligers inschakelen. Er 
wordt in mijn ogen 
onvoldoende rekening 
gehouden met het gegeven dat 
meer mensen thuis (moeten) 
blijven wonen.  

• De vroegere functie begeleiden 
en dagverzorging valt 
tegenwoordig onder de WMO 
(Wet Maatschappelijke 
ondersteuning) die door de 
gemeente wordt uitgevoerd. 
Hier is 25% op bezuinigd. Ook 
dit lijkt tegenstrijdig met het 
langer thuis blijven wonen van 
ouderen.  

• Het poetsen bij mensen thuis, 
hulp bij het huishouden, valt 
ook onder de WMO en dus de 
gemeente. Hierop is 40% 
gekort. Dit voelen alle cliënten 



die deze vorm van hulp hebben 
en wordt als een groot gemis 
ervaren. De overheid gaat er 
vanuit dat het deel dat wegvalt, 
opgevangen kan worden door 
familie, bekenden of 
vrijwilligers.  

• Dan is er nog een heel kleine 
categorie bewoners van Beek 
en Bos, met problemen van 
psychiatrische aard, waarvoor 
we de zorg via gemeente Venlo 
inkopen. 

 
Als u dit leest zult u begrijpen dat 
het, alleen al door de veelheid van 
partijen, er niet gemakkelijker op 
geworden is. Daarbij zijn er nog vele 
kinderziektes en zaken die nu nog 
niet duidelijk zijn. 
Het vergt kennis van zaken en 
alertheid om Beek en Bos door dit 
oerwoud van veranderingen te 
loodsen. 
Het is voor ons al moeilijk genoeg om 
alles te begrijpen, maar voor de 
gemiddelde burger is er volgens mij 
geen touw aan vast te knopen. 
 
U hoort mij niet zeggen dat het 
allemaal onnodig of slecht is. De 
noodzaak tot veranderingen was er 
zeker, al was het alleen maar om de 
zorg, ook in de toekomst, betaalbaar 
te houden. 
Echter ik zou andere keuzes gemaakt 
hebben! 
 
Gelukkig houden we ons ook met 
leukere dingen bezig. We doen ons 
best om het onze bewoners naar de 

zin te maken en te zorgen dat zij zich 
op Beek en Bos prettig voelen. We 
proberen een huiselijke sfeer te 
creëren, niet alleen in de inrichting, 
maar ook wat betreft bejegening 
door onze medewerkers. 
 
Binnenkort is er de 
Sacramentsprocessie. Deze is vorig 
jaar in ere hersteld en voor, ik denk 
wel, iedereen herkenbaar. 
 
De rolstoelbus is inmiddels al een jaar 
oud en al veel gebruikt voor het 
ophalen van deelnemers aan de 
dagverzorging, maar vooral ook voor 
het maken van uitstapjes met onze 
bewoners. 
 
Tenslotte is er binnenkort 
de feestavond voor onze vrijwilligers 
om hen te bedanken voor de inzet 
afgelopen jaar. Veel van onze 
vrijwilligers zijn ook niet meer de 
jongsten, maar toch zien we 
afgelopen jaren de tendens dat 
jongeren zich opgeven om als 
vrijwilliger zich nuttig te maken voor 
de oudere medemens in Beek en Bos. 
Dat zien we graag en daar gaan we 
jullie op onze feestavond voor 
bedanken. 
 
Geleidelijk beginnen de vakanties 
voor onze medewerkers. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie 
en hoop dat jullie uitgerust en 
gezond weer terugkomen. 
 
Th. van den Schoor 
directeur 
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Spelen met slechte kaarten 
 

Kaarten is voor mij nog altijd een 
gezellig tijdverdrijf. Vroeger werd er 
bij ons thuis veel gekaart en ik doe 
het nog altijd graag. Ik heb wel de 
indruk dat er tegenwoordig vooral 
door jongeren veel minder gekaart 
wordt. Spelen met hun mobieltje 
heeft nu het kaartspelletje 
verdrongen. Het fijne van kaarten is 
dat je samen bezig bent, je speelt 
met anderen en er is geen tijd om 
over allerlei ziektes en kwalen te 
praten of om over anderen te 
roddelen.                                
Kaarten is een prettige bezigheid, 
maar soms heb je van die 
kaartavonden dat je alleen maar 
slechte kaarten in handen krijgt. Het 
is bepaald niet leuk de hele avond 
met slechte kaarten te moeten 
spelen. Je humeur gaat er onder 
lijden en het wordt oppassen dat 
gevoel de baas te blijven en er vooral 
niets van te laten merken. Het is 
immers maar spel. Het gaat erom -
ondanks de rotkaarten- het toch 
gezellig te houden en er het beste 
van te maken.                                            
Eigenlijk gaat het in het leven ook zo. 
Soms heb je goede kaarten, soms 
heb je slechte kaarten. Soms zit alles 
mee, soms zit alles tegen. Er zit niets 

anders op dan er mee te leven. Maar 
waar we wel voor moeten waken is 
dat je net als bij het kaartspel ervoor 
moet zorgen dat je niet je humeur 
verliest en de mooie dingen niet meer 
ziet. Dat wil niet zeggen dat we op 
zijn tijd niet eens mogen klagen en 
zeggen wat tegen zit en ons pijn en 
verdriet doet, maar dat mag niet 
betekenen dat we de 'goede kaarten', 
die we ook op zijn tijd kregen, 
vergeten. De beste manier om 

sombere gedachten te verdrijven is te 
zoeken naar lichtpunten. Als je dat 
doet sta je er versteld van hoeveel 
dat er waren en nog zijn.                                                                                                                                            
Nu de zomer in aantocht is, wens ik 
ons allen  vele mooie zonnige dagen.             
Laten we er samen voor zorgen dat 
de zon niet tevergeefs schijnt.                
Want ook met slechte kaarten kun je 
een goede speler zijn. 

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 
 
 
01-05 Juni   : Bewonersvakantie verpleegunit 
 
12 Juni   : Muziek, Die Zwei Dörfer 
 
25 Juni   : Heldense Hofzengers 
 
03 Juli   : Barbecue 
 
10 Juli   : Lyra korps Heibloem 
 
26 Aug. of 2 Sept. : Rolstoeltocht i.s.m. de atletiekvereniging 
 

  

  

http://egmond.okkn.nl/contact.html
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Verjaardagen personeel  
 
Juli 
01  Louise Savelkoul    Organiste 
02  Yvonne Verstappen   Afd. 000 
03  Hanneke Engelen   Hoeskamer 
04  Dionne Corsten    Gastvrouw 
07    Marlies Dings    Afd. 000 
07  Wendy van der Sluizen   Zorghulp afd. 000 
09  Christa Schreurs    Gastvrouw 
10  Petra Peeters    Afd. 200 
10  Carla Thijssen    Avonddienst 
13  Dorien Billekens    Dagverzorging 
13  Monique Vossen    Avonddienst 
18   Marjon Snijders    Centrale Keuken 
21  Astrid Derikx    Afd. 200 
21  Jolanda Geenen    Receptie  
21  Martina Murdoch    WMO 
23  Helmy Loeve    Verpleegunit nachtdienst 
24  Monique Strijdveen   Receptie 
25  Wilma Bours    Verpleegunit nachtdienst 
26  Monique van Heur   Thuiszorg 
 
 
 
 
 
Augustus 
01  Ruud Deckers    Huiskamer assistent  
03    Monique Meulendijks   Thuiszorg 
04  Truus Joosten    WMO  
08  Marian Rademakers   Centrale Keuken 
08  Annie van de Schoor   WMO 
11  Henny Hermans    WMO 
12  Maij Koolen    Gastvrouw 
13  Wilhelmien Kierkels   WMO 
13  Wendy Veugen    Centrale Keuken 
20  Mirthe Meerts    Hoeskamer 
21  Maudi Caris    Restaurant 
25  Lydia Klaessen    WMO 



Verjaardagen bewoners 
Juli 
04  Mevr. Custers    app. 102 
08  Mevr.  Gijsen-Scheres   app. 125 
11  Mevr. Nijnens-Ronckers  app. 007 
14  Mevr. Bistervels-Nelissen  app. 139 
14  Mevr. Claessen- van de Wouw app. 223 
14  Dhr. Westerhof    app. 025 
14  Mevr. Boon-van Geest   app. 227 
14  Dhr. de Zwaan    app. 120 
27  Dhr. Timmermans   app. 123 
27  Mevr. Wouters    app. 230 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 
05  Mevr. Brugmans-Dingenouts  app. 031 
05  Mevr. Hendriks-Linssen  app. 134 
05  Mevr.  Meijers-Ruhl   app. 202 
27   Dhr. Heber     app. 044 
30  Mevr. Mooren-Theelen   app. 143 
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Welkom 
 

Dhr. Kuppens     app. 133 

Dhr. Corsten     app. 237 

Mevr. Evers-Suyk    app. 216 

 

Verhuisd 
 

Dhr. Van Nieuwenhoven   app. 237 

Dhr. Offerman     Schiedam 

Mevr. Piepers-Klatt    app. 149 

 

In memoriam  
 

Mevr. Vrenken-Jacobs    app. 133 

Mevr. Gerris-van Lierop   app. 149 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

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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De levensloop 
 
10…..…Dat zijn je kinderjaren                        
20..……Gaat men aan het sparen 
30……..Moet men zijn getrouwd 
40……..Is daar voor te oud 
50……..Gaat men aan het zakken 
60.......Krijgt men ongemakken 
70……..Daalt je leven af 
80……..Staat men voor het graf 
90……..Hoop je nog te leven 
  

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 

12 
 



Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur 
24-04-2015 

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

Mevr. Carlien Vaes-Derks (verv. Thijs van den Schoor), 
Dhr. René Muijsenberg (secr.). 
 

1. Opening. 
Mevr. Carlien Vaes opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
 

2. Notulen overlegvergadering 27-02-2015. De notulen van deze 
vergadering worden, met dank aan de samensteller, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
1. De extra vermelding van de naam van de cliëntenraad in de 

gemeentegids is niet nodig. 
2. René gaat op 09-06-2015 naar miniconferentie over de WMO te 

Reuver.  
 

     4.Overeenkomst wijkverpleging. Verzwaard advies. Op 25-03-2015 
heeft telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de leden van de 
cliëntenraad. Hierdoor zijn enkele vragen naar voren gekomen. Deze zijn 
met de directie besproken en in een aantekening vastgelegd. Deze korte 
samenvatting maakt deel uit van het hierna afgeven positief advies. 
 
 5. Verbeterplan staatssecretaris van Rijn. Via een toelichting en een 
presentatie geeft Carlien ons een duidelijker beeld van de verschillende 
plannen van de staatssecretaris. Zij stuurt allen via de mail deze 
presentatie toe. 
 
6. PREZO. Do. 05-11-2015 is de audit waar de cliëntenraad ook aan de 
orde komt. Carlien geeft in een presentatie aan over welke vragen wij 
moeten nadenken en die we binnen de cliëntenraad moeten bespreken. 
Deze presentatie wordt aan allen toegestuurd. 
 
7. Nieuw lid cliëntenraad. Het is de bedoeling een wervingsactie te 
starten om een nieuw lid voor de cliëntenraad te krijgen. 
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8. Mededelingen directie. 
- De notulen van het koffie-uurtje worden uitgedeeld 
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden voor het werven van een nieuw 
lid van de RvT. In mei wordt één van de kandidaten voorgesteld aan de 
RvT. 
- Carlien geeft een toelichting op de huidige gang van zaken rondom 
hulp bij het huishouden. De overheid heeft hier extra geld voor 
beschikbaar gesteld. Bewoners van gemeente Leudal die aan bepaalde 
eisen voldoen kunnen voor € 10,- per uur (extra) hulp inkopen. De 
gemeente legt dan € 14 per uur bij. De doelgroep voor deze regeling 
bestaat uit mensen die nu al huishoudelijke hulp krijgen en andere 
mensen die ouder zijn dan 70 jaar. 
- Op alle koelkasten die niet van bewoners zijn, zijn temperatuurloggers 
geplaats. De centrale keuken kan deze ‘uitlezen’ via wifi. Als de 
temperatuur niet in orde is krijgt de centrale keuken een melding. 
- Er zijn extra camera’s geplaatst in het trappenhuis van de zuidgang. 
- Met het oog op hygiëne- en infectiepreventie is er extra aandacht voor 
het reinigen van rolstoelen, tilliften, bedden en matrassen. Aan 
familieleden wordt gevraagd of zij bereid zijn om de rolstoel te poetsen. 
Dit is uiteraard niet verplicht. De verzorgenden blijven dan de tilliften 
poetsen. Dit gaan ze bijhouden op registratielijsten. Voor het poetsen 
van de bedden en matrassen wordt gekeken hoe we dit anders kunnen 
organiseren. 
- Bij huiskamer Eppelke (verpleegunit) komen buiten bloemenbakken 
voor het raam. 
- Beek & Bos gaat de maaltijden verzorgen voor woonzorgcentrum 
Bruggerhof in Hunsel. 
- Als er een nieuwe bewoner in een aanleunwoning komt, dan bezorgt 
een medewerker van de thuiszorg hier een welkomstbloemetje. 
- Op 15 april zijn 18 bewoners met de Museum Plus Bus naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem geweest. De Museum Plus Bus is een 
initiatief van 12 musea en wordt financieel ondersteund door de 
Bankgiroloterij. 
- Op 16 april is een aantal bewoners op uitnodiging van De Zonnebloem 
naar de theatertoernee in de Oranjerie geweest. 
- Het managementteam denkt erover om de deuren van appartementen 
te voorzien van folie met daarop een afbeelding van een mooie 
voordeur. De cliëntenraad vindt dit een goed idee. 
- De directeur heeft tijdens het koffie-uurtje bij bewoners gepeild wat zij 
vinden van het aantal Heilige Missen, met name rondom Pasen en 
Kerstmis. De bewoners vinden dat het mag blijven zoals het nu is. 

14 
 



- Het Centraal Bureau voor de Statistiek vraagt in een brief of de 
bewoners benaderd mogen worden om mee te doen aan een enquête. 
De cliëntenraad is hiermee akkoord, mits de bewoners vrij zijn om zelf te 
beslissen of ze uiteindelijk meewerken aan de enquête. Dit is uiteraard 
het geval. 
 
9. Rondvraag. 
Diny Jakobs. De Stichting Burenhulp wil een presentatie geven tijdens 
een bijeenkomst van het Alzheimercafé; Hiervoor kan zij het beste 
contact opnemen met de Stichting Alzheimercafé. 
 
10. Sluiting. De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de 
vergadering. 

 
 
Volgende vergadering: 11-05-2015. 
 
Notulist : R. Muijsenberg, secr. 
 

 

Jubilarissen 
25 jaar 

Ine Reinders   Waskeuken  1 juni 2015 

Annelies Nies   Avonddienst 2 juli 2015 

 

12,5 jaar 

Nellie Kierkels   WMO   4 juni 2015 

Jolanda van Nieuwenhoven Nachtdienst 18 juni 2015 

Kitty Lemmen   Avonddienst 6 juli 2015 

Maria Hodzelmans  WMO   8 juli 2015 
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Even lachen 
 
Luilak 
Vader zegt tegen zoon Stijn; ”Wat ben jij toch een luilak, om ‘s morgens 
zo lang in je bed te liggen. Kijk eens naar mij, ik heb vanmorgen om 7 
uur een wandeling gemaakt en daarbij 10 euro gevonden. Dat gebeurt 
alleen als je vroeg op straat bent.” Waarop Stijn reageert; “Ja maar die 
persoon die het geld verloor, was blijkbaar nog vroeger op dan jij.” 
 
Praatjesmakers 
Met Kerstmis bezoeken oma en opa de kleinkinderen. De oudste vraagt 
aan oma; “Waarom hebben wij twee Kerstdagen?” De jongste geeft 
direct antwoord en zegt; “Dat is toch logisch, wij hebben toch ook twee 
oma`s en opa`s en ze moeten toch ook alle twee op visite kunnen 
komen!” 
 
Inbreker 
Jan loopt op een avond het politiebureau binnen en vraagt of hij 
de arrestant kan spreken die bij hem heeft ingebroken. ”Sorry, 
dat is tegen de regels antwoordt de dienstdoende agent.” ”U 
begrijpt het niet” zegt Jan. ”Ik wil alleen maar weten hoe hij is 
binnen gekomen zonder mijn vrouw wakker te maken.” 
 
Kleindochter 
Lientje van vijf is een dag bij oma als zij op een gegeven moment 
vraagt; “Oma, zullen we een spelletje doen ?” Oma zegt; ”Oké, maar 

welk spelletje dan?” “Nou” zegt Lientje, “Ik ben oma 
en jij bent kind.” Oma vindt het prima. Het  duurt niet 
lang of oma moet naar bed van Lientje. Dus vertrekt 
oma naar boven, ze wordt keurig ingestopt en krijgt 
een knuffel. Als Lientje wil vertrekken zegt oma; “Nu 

moet je wel nog een verhaaltje voorlezen,” Waarop Lientje antwoordt; 
“Dat kan vandaag niet, want ik ben mijn bril vergeten.” 
 
Kerkbezoek 
Drie vrouwen zitten aan de koffie en spreken over het afnemende 
kerkbezoek. De eerste zegt, ”bij ons is het wel erg. Mee stal zijn er niet 
meer dan twintig in de kerk.” Waarop de tweede reageert; “Dat valt nog 
mee. Bij ons zijn het er meestal een stuk of vijf.” Hierop zegt de derde, 



“Bij ons is het nog erger. Als de pastoor begint te preken en zegt, 
Geliefde gemeente, dan krijg ik een rood hoofd.” 
 
 
Bang 
Op een stormachtige avond stopt Nicol haar zoontje in bed. Nadat ze het 
licht heeft uitgedaan, hoort ze hem met een trillend stemmetje zeggen; 
“Mama, ik wil vannacht bij jou slapen.” Nicol glimlacht geruststellend, 
geeft hem een knuffel en zegt, “Dat kan niet lieverd, je weet toch dat 
mama bij papa slaapt.” Na een lange stilte antwoordt hij, “dat is niet 
eerlijk, ik ben banger voor de storm dan hij.”  
 

Rekenles 
Een onderwijzer tijdens de rekenles ”Kijk Ben, ik heb tien 
eieren. Als ik er vijf bijleg, hoeveel heb jij er dan?” Bennie, 
altijd de meest bijdehante, lacht; “U kunt geen eieren 
leggen meester.”  
 

 
 

 
 

Een glimlach 
 
Een glimlach is soms net een klein cadeautje 
En geeft je dan een beetje moed en kracht 
Het kan je soms iets lichter maken 
Als iemand zomaar even naar je lacht. 
 
Een glimlach, of misschien een 
schouderklopje 
Kan voor iemand net dat steuntje zijn 
Al laat het alle zorgen niet verdwijnen 
Het verzacht misschien een beetje pijn. 
 
Een glimlach is soms net een klein cadeautje  
Je ziet het en je voelt het ook meteen 
Het is of zo’n glimlach wil vertellen…  
Ik denk aan jou, ik laat je niet alleen. 
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Dankbetuiging 
 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun tijdens en na 
het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma. 
 
    Mien van Gansewinkel- Custers 
 
 
De kaarten, reacties, lieve woorden en aanwezigheid hebben 
ons goed gedaan. 
 
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers, vrijwilligers 
en stagiaires van de verpleegafdeling. 
 
 
 
Lei van Gansewinkel,  
Kinderen en kleinkinderen 
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Niet alleen op Vaderdag 
 
Er leven heel wat Vaders 
Die zijn er altijd al geweest 
Ik kan alleen maar zeggen  
“Met jou te leven is een feest” 
 
Elke dag hebben we reuze lol 
Je werkt, je luistert en je troost 
Iedereen gun ik een Vader als jij 
In West, in Noord, in Zuid of Oost 
 
Daarom mijn allerliefste Vader 
Geef ik al mijn liefde aan jou  
Niet alleen vandaag, maar altijd 
Omdat ik zoveel van je hou. 
  
  



Beste lezers, 
  
In april 2013 konden onze vader de heer P.J. 
(Jan) Offerman (K216) en zijn vriendin Mevr. 
A.M. (Annie)Vestjens wegens dementie niet 
meer zelfstandig in hun huisje in de 
Coupmanstraat in Roggel wonen. Zij hebben 
toen samen 2 kamers betrokken in Beek & 
Bos. 
  
In maart 2014 was de situatie zo verslechterd 
dat zij ieder een eigen kamer op afdeling 2 
kregen. Pa genoot de laatste maanden steeds 
meer van zijn tijd in de hoeskamer, waar hij weer wat beter ging eten en 
waar hij de liefdevolle aandacht kreeg van de lieve dames die daar 
werkzaam zijn.  
Ook heeft hij enorm genoten van het duo-fietsen met zijn vriend Leo de 
vrijwilliger, die hem langs mooie paadjes heeft meegenomen. 
  
Helaas heeft hij op 16 februari 2015 óók definitief afscheid moeten 
nemen van zijn lieve Annie. Voor de 2e maal heeft hij een lieve vrouw 
moeten missen. 
  
Daar wij als kinderen zoveel meer kunnen betekenen voor onze vader als 
hij in de buurt zou wonen, heeft hij nu eindelijk in zijn geboortestad 
Schiedam een kamer. Per 26 mei 2015 woont hij in Huize Frankeland 
Kamer 356 in de St. Liduinastraat 10, 3117 CS te Schiedam. 
Wij hopen dat pa nog een mooie tijd in de buurt van zijn kinderen en 
kleinkinderen mag doorbrengen. Wij hopen dat de zon vaak schijnt, 
zodat we lekker met hem naar buiten kunnen. 

  
Wij willen een ieder die de heer P.J. (Jan) 
Offerman heeft bijgestaan en verzorgd in de jaren 
dat hij in Beek & Bos verbleef hartelijk danken.  
Hij heeft in ieder geval twee hele mooie jaren 
gehad in Heythuysen. 
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Bewonersvakantie Landgoed de Biestheuvel 

Maandag 11-05-2015 
 
De dag begon voor de bewoners  
rond de klok van 9.00 uur. 
Alle spullen werden verzameld in 
de hal om ingeladen te worden in 
de bus van Beek en Bos. 
Zoals ieder jaar, moet het een en 
ander mee vanuit het huis. 
De familie had het koffer 
klaargemaakt van hun moeder. 
Er gaan dit jaar namelijk 9 dames 
op vakantie, het eerste jaar 
zonder mannen. 
Voor iedereen begint de vakantie 
met het gezamenlijk eten van 
een broodje en soep in het 
restaurant.  
Met veel goede zin en een 
stralende zon vertrok de bus naar 
onze vakantiebestemming. 
Rond de klok van 13.00 uur 
arriveerden we in Hoogeloon. 
Iedereen ging gelijk op het terras 
zitten in het heerlijke zonnetje. 
Volgens de bewoners was de reis 
goed verlopen: mevr. Reijnders 
vond het kundig hoe de 
chauffeur door alle kleine 
bochtige straten slingerde. 
 
Buiten hebben we heerlijk 
genoten van koffie met een 
stukje vlaai. 
Daarna is er nog een wandeling 
gemaakt met degenen die er zin 
in hadden. 

Truus en Liesbeth troffen de 
voorbereidingen voor het 
avondeten. 
Iedereen heeft 
genoten van de 
kookkunsten van 
onze keuken-
prinsessen. 
In het bijzonder 
mevr. Brunen, 
die nog één 
asperge vroeg, en er drie kreeg! 
Haar reactie was: ‘volgens mij 
kun jij niet 
tellen!’ 
Na het eten zijn 
we nog gezellig 
naar buiten 
gegaan. De 
muzikanten 
speelden daar 
namelijk muziek 
uit de oude 
doos. Iedereen 
zong en klapte mee op het ritme 
van de muziek en het personeel 
liep de polonaise! 
Om 21.00 uur werden bewoners 
moe en gingen de eersten naar 
bed. 
 
Het was een gezellige geslaagde 
dag. Welterusten en voor morgen 
weer fit op. 
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Dinsdag 12-05-2015  
 
De dag begon, nadat we heerlijk 
uitgeslapen hadden. Hierna 
volgde het ontbijt: Truus  en 
Liesbeth hadden spek met ei 
gebakken. De bewoners hebben 
hier erg van genoten en ook de 
medewerkers vonden dit erg 
lekker.  
Langzaam begon het speculeren 
of er nog iemand van Beek en 
Bos zou komen aangezien 
vandaag de Dag van de 
Verpleging was. Zou de directie 
komen? Waarom werd Liesbeth 
gevraagd wat we aten op 
dinsdag? Maar als we nou een 
brunch zouden krijgen, hadden 
we niet zo laat ontbeten.. zo 
werd gespeculeerd maar 
niemand wist wat.  
Om 13.00 uur arriveerde de bus 
om naar het bakkersmuseum te 
gaan.   
Toen we allemaal waren 
ingestapt en onderweg waren 
kwam de vraag van mevr. 
Timmermans waar de 
buschauffeur gebleven was. 
Mevrouw zat vooraan en keek 
door het grote raam over de 
buschauffeur heen.  
 
Aangekomen op de plek van 
bestemming, kregen we uitleg 
over brooddeeg: waar het van 
gemaakt werd en de 
verschillende soorten granen. 
Ook namen we een kijkje in de 
molen. 

Mevr. Brugmans had gelijk een 
klik met de beheerster aangezien 
ze van dezelfde streek kwamen. 
Ook wist ze veel over de granen 
en het brood.  

 
Ze mochten allemaal hun eigen 
broodje maken. Mevr. van de 
Boogaard vond het erg leuk om 
eens aan dat deeg te mogen 
voelen. 
Hierna kregen we koffie met een 
stukje vlaai en kwam het gesprek 
over de Dag van de Verpleging 
weer op gang. “Mieke zit in het 
complot” werd geroepen, “nee 
Marianne kan ook in het complot 
zitten en Liesbeth dan?” 
 
De bewoners hadden het goed 
naar hun zin en gingen voldaan 
terug naar de bus.  
We waren bijna terug toen de 
opmerking van Inge kwam: “de 
tafel is gedekt en ik zie iemand 
lopen!”.  
En eenmaal binnen bleek niks 
minder waar: een vol gedekte 
tafel met een groot assortiment 
aan eten. Dit was allemaal te 
danken aan het 
managementteam die de 
verpleging in Hoogeloon zeker 
niet vergeten was. Alle 
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medewerkers waren erg verrast! 
En daarop kregen de 
medewerkers nog een cadeaubon 
van Huupkens ijs te Heythuysen.  
Het was een gezellig diner, 
iedereen heeft genoten! Hiervoor 
willen wij iedereen hartstikke 
bedanken! 
 
Hierna volgde een rustig avondje. 
Om 21.00 uur gingen de eerste 
dames naar bed, het was 
tenslotte een vermoeiende dag  
geweest. En langzamerhand 
volgde de rest. Ook de verpleging 
ging op tijd naar bed. 
 
 
Woensdag 13-05-2015 
 
En toen was het al woensdag. 
Vandaag konden we niet 
uitslapen omdat we om 11.00 uur 
al vertrokken richting Safaripark 
Beekse Bergen in Hilvarenbeek. 
Na een lekker ontbijt, wederom 
klaargemaakt door Truus en 
Liesbeth, stond de bus al voor de 
deur. Rond 11.15 uur vertrokken 
we richting Hilvarenbeek. We 
waren nog geen 5 minuten 
onderweg toen mevr. 
Timmermans zei dat ze honger 
had. Mieke bood haar een koekje 
aan waarop ze zei: “Nee, dank je 
wel daar krijg ik tandpijn van.” 
Toen Mieke zich omdraaide zei 
mevr. Timmermans tegen 
Yvonne: “Haha daar is ze mooi 
ingetrapt want ik heb een 
kunstgebit.”  

Eenmaal aangekomen in de 
Beekse Bergen begonnen we met 
een bus safari. Iedereen kon fijn 
in de bus blijven zitten en zo 
konden we veel dieren zien die 
we, als we te voet waren gegaan, 
niet hadden gezien. Zoals 
zebra's, wilde Afrikaanse honden, 
panters, hyena's, jachtluipaarden, 
neushoorns en kamelen. Er ging 
een ranger met ons mee, die 
fijne en duidelijke uitleg gaf over 
alle dieren en antwoord op al 
onze vragen. Ook liet ze ons van 
verschillende dieren een stuk 
vacht voelen en een gewei van 
een hert van dichtbij bekijken.  

 
Toen werd het langzamerhand 
tijd om te gaan lunchen, want 
iedereen kreeg honger. We 
hadden zelf ons eten mee 
genomen, zodat we lekker 
konden gaan picknicken in het 
zonnetje. Mw. Adams genoot 
zichtbaar van de kleine kinderen 
die in de speeltuin aan het spelen 
waren.  
Na de lunchpauze gingen we te 
voet verder met de safari door 
het park, waar we weer veel 
dieren hebben gezien. O.a. 
krokodillen (deze vond mevr. 
Timmermans erg eng). 
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Yvonne en 
Simone 
durfden hier 
wel mee op 
de foto. 
Vervolgens 
kwamen we 
bij de Gorilla’s 
terecht. We 
kwamen net 
op tijd want 

het was voedertijd. Ze werden 
gevoederd met groenten.  
Verder zagen we nog nijlpaarden 
en paradijsvogels. Toen was het 
tijd voor een softijsje en koffie.  
Daarna vervolgden we onze reis 
door het park weer per bus, 
langs de leeuwen met de welpjes 
en de giraffe en vandaar uit 
terug naar huis. Iedereen was 
moe maar voldaan. De bewoners 
gaven aan dat ze een erg leuke 
en gezellige dag hadden gehad. 
 
In het huisje aangekomen, 
maakten we nog een groepsfoto 
ter afsluiting van een gezellige 
dag. 
Truus en Liesbeth zorgden voor 
een overheerlijk 3 gangen menu 
van kippensoep, lasagne en zelf 
gemaakte rijstepap.  
 
Donderdag 14-05-2015 
 
De dag begon rustig, heerlijk 
uitslapen en douchen. Voordat 
we klaar waren met ontbijten 
was het inmiddels 11.00 
uur...oeps de ochtend was al om. 

Daarna werden er volop wafels 
gebakken, deze geur werd 
heerlijk verspreid door het hele 
huis. Omdat het vandaag 
Hemelvaartsdag is, kijken een 
aantal bewoners naar de Heilige 
Mis. Tussendoor hadden 
sommigen nog een afspraak met 
onze kapster Yvonne. De 
bewoners showden hun mooi 
gekapte haar met veel trots.  
Voor de middag hadden we een 
uitstapje gepland naar de 
aspergeboerderij. Har Keulen 
(echtgenoot van Truus) zorgde 
voor het vervoer deze middag. 
We kregen op de boerderij uitleg 
over de asperge: o.a. de 
geschiedenis, soorten asperges 
en hoe het poten in zijn werk 
ging. Daarna kregen we een 
rondleiding en konden we zien 
hoe het vol automatisch sorteren 
ging en het schillen van de 
asperges. Bij een kopje koffie 
smulden we van onze eigen 
gebakken wafel. Kortom een heel 
indrukwekkende en leerzame 

middag. De eigenaar van het 
bedrijf vond het zeer leuk dat 
onze bewoners bij hem op 
bezoek zijn geweest. Hij 
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bedankte ons in de vorm van zijn 
eigen geteelde asperges. 
 
We sluiten deze dag af met een 
(overheerlijk) diner in het 
restaurant. Toen werd gezegd 
dat onze vakantie er bijna op zat, 
zei mevr. Timmermans dat ze 
niet mee ging richting huis, het 
was nog veel te gezellig. Rond 
21.30 uur kwamen we terug en 
een aantal bewoners was heel 
erg moe en wilde gelijk naar bed.  
 
Ook de weergoden waren ons 
vandaag gezind, kortom het was 
een warme, vrolijke, gezellige en 
geslaagde dag!   
 
 
Vrijdag 15-05-2015 
 
Vandaag is alweer de laatste dag 
van de vakantie, het was een 

leuke en gezellige week met 
heerlijk weer. We hebben er 
allemaal van genoten.  
 
Om 7.00 uur was het personeel 
weer vroeg uit de veren om 
iedereen weer netjes en paraat 
te hebben voor de terugreis. 
Alles werd ingepakt en samen 
hebben we voor de laatste keer 
ontbeten. Thijs kwam al op tijd 
om alles weer in de bus van Beek 
en Bos te laden. 
Om 10.00 uur was het weer tijd 
voor de terugreis naar ons 
gezellige vertrouwde Beek en 
Bos. 
Daar stond weer een overheerlijk 
diner klaar voor de 
vakantiegangers. Op deze manier 
hebben we de vakantie nog even 
goed afgesloten en was iedereen 
ook weer blij om thuis te zijn. 
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