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Veranderingen  
 
In het laatste bosblaedje, heb ik 
geschreven over de transitie in 
de zorg. Ik heb proberen te 
schetsen hoe de veranderingen 
er uit zien en welke 
consequenties dit heeft voor BB, 
maar ook voor de thuiswonende 
oudere. Als managementteam 
hebben we ons best gedaan om 
het voortbestaan van Beek en 
Bos veilig te stellen. Het begint er 
steeds meer op te lijken dat we 
hierin geslaagd zijn. 
Voor 2016 hebben we weer 
afspraken met het zorgkantoor 
kunnen maken. 
De onderhandelingen met de 
gemeente zijn naar tevredenheid 
verlopen, dus de dagverzorging 
en individuele begeleiding in het 
kader van de WMO is weer 
geregeld voor 2016. 
Hulp bij het huishouden is vorig 
jaar al afgesproken voor de 
komende jaren. 
Wat betreft de wijkverpleging 
worden we nog even in spanning 
gehouden. 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf, moeten we het aanbod 
van de verzekeraars VGZ en CZ 
nog krijgen voor volgend jaar, 
maar daar verwachten we geen 
gekke dingen en in het gehele 
budget is dit slechts een klein 
onderdeel. 
 

U zult nu denken: 
Waarom komt hij 
daar nu weer op 
terug? 
Dat zit hem in het hierin: 
De laatste tijd beginnen we 
binnen BB echt te merken dat 
dingen veranderen. Waar het 
voorheen nog héél geleidelijk 
ging, komt het nu in een 
stroomversnelling. Alleen erg 
zorgbehoeftige bewoners mogen 
nog komen wonen in een huis als 
het onze. Dat merken we. Als we 
tijdens een activiteit in onze zaal 
kijken dan zien we dat het beeld 
veranderd is. Bewoners maken 
meer gebruik van hulpmiddelen 
en er moet meer ondersteuning 
zijn van onze professionals, onze 
medewerkers. Daarbij komt dat 
de huidige bewoners geleidelijk 
ook achteruit gaan. 
 
Zoals één van mijn collega's uit 
het managementteam onlangs 
nog zei: We staan aan de 
vooravond van de grootste 
verandering in de geschiedenis 
van BB. 
 
En ik denk dat ze gelijk heeft! 
 
Er gaat veel veranderen en het is 
onze taak en 
verantwoordelijkheid om daar 
een goed antwoord op te 
hebben. 
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En daar zijn we natuurlijk al mee 
begonnen. 
 
De Wet Langdurige Zorg maakt 
dat alleen de erg zorgbehoeftige 
ouderen nog een plaats in een 
zorgcentrum krijgen. Onder hen 
zullen veel mensen zijn die 
dementerend en verward zijn, 
mensen die zelf de regie niet 
meer kunnen voeren. 
Dit vraagt om een andere 
benadering, andere zorg en ook 
een andere omgeving. De zorg 
voor dementie concentreert zich 
niet meer alleen op onze 
verpleegunit, maar ook op de 
andere afdelingen. 
Medewerkers worden geschoold 
in andere, voor deze doelgroep 
meer adequate, 
benaderingswijzen. Medische en 
gedragstherapeutische expertise 
zal meer onderdeel van de 
dagelijkse zorg zijn. Ook 
gebouwelijk gaan we aanpassen. 
Op de afdelingen worden 
huiskamers gemaakt, zodat deze 
bewoners zich in een passende 
omgeving thuis kunnen voelen. 
Ict gaat steeds meer zijn intrede 
doen. Op onze verpleegunit 
werken we nu al met zeer 
innovatieve technieken. Ieder 
appartement is voorzien van 
diverse sensoren die registreren 
waar de bewoner zich bevindt en 
of hij/zij veilig is in het 
appartement. 
Over ruim een jaar zal het 
elektronische dossier zijn intrede 

in Beek en Bos doen. Hierin is 
een faciliteit opgenomen, die 
snelle communicatie mogelijk 
maakt tussen de familie en de 
medewerker.  
De familie wordt nog belangrijker 
dan nu. Participatie gaat binnen 
BB nog belangrijker worden, ook 
in het belang van de bewoner 
van een zorgcentrum. 
 
Werken aan veranderingen is 
werken aan kwaliteit. En kwaliteit 
is cyclisch. Dit wil zeggen dat we 
continu kijken waar we ons 
kunnen verbeteren. Dat we niets 
aan het toeval overlaten, maar 
gestructureerd nagaan of we de 
juiste dingen doen en of we de 
juiste dingen ook goed doen. 
Hierbij baseren we ons op een 
systeem. Niet als doel, maar als 
middel om datgene te bereiken 
wat we voor ogen hebben. 
Dat systeem heet bij ons Prezo, 
prestaties in de zorg. 
In 2013 hebben we "examen" 
gedaan voor Prezo en we hebben 
dit zo goed gedaan dat de 
auditoren, zeg maar de 
examencommissie, ons beloond 
hebben met het predicaat GOUD. 
Begin november komt de 
commissie weer kijken of we nog 
alles op orde hebben. Als dit zo 
is, dan mogen we het Prezo-
Goud certificaat tot maart 2017 
voeren. 
U zult begrijpen dat we erg trots 
zijn als we dit weer halen, omdat 
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het aantoont dat we onze zaken 
goed op orde hebben. 
 
De veranderingen vergen een 
gigantische inzet van het 
management, maar zeker ook 
van alle medewerkers, niet alleen 

van de zorg maar van alle 
disciplines. 
 
In de managementwereld 
noemen ze dat een uitdaging! 
 
Th. van den Schoor 
Een uitgedaagde directeur 

 
 

 

 

 
 

Gevraagd 
Voor de timmerclub zijn we op zoek naar houten planken van b.v. 
schuttingen, timmerafval etc. om vogelhuisjes te maken. 

Indien iemand bamboe, dennenappels e.d. over heeft om insectenhotels 
te vullen dan zijn deze ook welkom. 

Mocht u materialen over hebben dan kunt u dit melden bij de 
receptie. 

Alvast bedankt namens de vrijwilligers van de timmerclub.
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GEDENKEN 

Het najaar is alweer begonnen. 
Het begon zo mooi dit jaar. De 
winter was zacht. Geen graadje 
vorst en ook geen sneeuw. Geen 
verraderlijke gladheid. En toen 
een mooie lente. Vol bloemen 
pracht. De zomer telde vele 
warme zomer dagen. De zon 
scheen volop. Je waande je in 
zuidelijke streken.  
En nu is het herfst. Het vallen 
van de bladeren is weer 
begonnen. De natuur begint af te 
sterven. Nog enkele mooie dagen 
en dan krijgt de kou weer de 
overhand. De winter staat voor 
deur. Het geeft je een beetje een 
triest gevoel. Zo gaat het ook 
met ons mensen. Met het 
klimmen van jaren ontvallen ook 
ons steeds meer mensen: 
familieleden, vrienden, 
kennissen. Allemaal mensen die 
je dierbaar waren. Hoe ouder je 
wordt, hoe stiller het om je heen 
wordt.                                     
De eerste novemberdagen staan 
weer voor de deur. Allerheiligen 
en Allerzielen. Het zijn dagen van 
gedenken. We bezoeken weer de 
graven van onze dierbaren en 
plaatsen een bloemetje op hun 
graf. De kerkhoven komen tot 
bloei. We steken een kaarsje op 
voor onze overleden dierbaren. 
Zo komen ze toch nog even tot 
leven. Want we willen hen niet 
vergeten. Ook al zijn ze dood, 

toch leven ze voort in 
ons hart. Ze zouden 
pas echt dood zijn, als 
wij ze zouden 
vergeten en als ze uitgewist 
waren uit ons geheugen en ons 
niet meer bij zouden staan met 
raad en daad van toen. Zij 
zouden dood zijn als we geen 
verhalen meer zouden vertellen 
over hen, hoe zij het leven en de 
mensen zagen en wat zij zouden 
doen als ze voor de vragen 
zouden staan waar wij voor 
komen te staan.                                                                                                                     
Nee, alles is nog niet voorbij. 
Onze handen hebben hun niet 
meer kunnen vasthouden maar 
wel onze woorden en de ogen 
van ons hart. En daar zullen ze 
leven tot eens alles is volbracht 
in een nieuwe Hemel en een 
nieuwe Aarde.  
Op zondag, 1 november, op 
Allerheiligen, zullen wij alle 
medebewoners van Beek en Bos 
gedenken van wie wij dit jaar 
afscheid hebben moeten nemen.  
Wij zullen hun namen nog eens 
noemen en een kaarsje voor hen 
opsteken. Want ook hen willen 
wij niet vergeten.                                                                      
Biddend willen wij hun 
toewensen rust en vrede en 
geborgenheid in Gods Vaderhuis. 
 
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. T. van Gemert 

Mevr. C. Vaes-Derks 

Mevr. J. Willems 
 
p/a Zorgcentrum Beek en Bos, l’ Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen 
 
Cliëntenvertrouwenspersoon: 

Dhr. R. Muijsenberg, telnr. 0475-491654 

renemuijsenberg@live.nl 

 

 

Activiteiten 
 
13 November  : Outlet verkoop kleding 
 
04 December  : Sinterklaasmiddag 
 
17 December  : Kerststukjes maken  
 
18 December  : Kerstdiner 
 
24 December  : Kerstavond, H. Mis in restaurant  
 
31 December  : Oudjaarsavond, koffietafel en  

vuurwerk  
 
04 Januari 2016  : Nieuwjaarsreceptie 

http://egmond.okkn.nl/contact.html
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 Verjaardagen personeel  
 
November 
01  Marianne Linssen   Welzijn 
02  Anny Verstappen    Thuiszorg 
02  Lisanne Drinhuyzen   Centrale keuken 
03  Minouk v.d. Ven    Beleidsmedewerkster 
04  Annelies Nies    Avonddienst 
05  Noor Ramakers    Verpleegunit 
05  Claudia Gomaa    Centrale keuken 
07  Mat Thiesen    Centrale keuken 
07  Marij Koopmans    Verpleegunit 
08  Francien Winkelmolen   Afd. 000 
08  Renate v. Sint Fiet   Hoeskamer 
09  Ria Klein Zieverink   Verpleegunit 
09  Ans Beurskens    WMO 
10  Lydia Cornelissen   Verpleegunit 
11  Gemma Cox    Thuiszorg 
26  Liesbeth Hebben    Hoeskamer 
26  Daniëlle v.d. Boogaart   Huiskamer ass. 
30  José Timmermans   Afd. 000 
 
 
 
 
December 
01  Bianca Stappers    Thuiszorg 
02   Anke Verlinden    Avonddienst 
04  Marita Heldens    Afd. 200 
05  Petra Beeren    Restaurant 
06  Nicolette Slabbers   WMO 
08  Lianne Peeters    WMO 
08  Anita Geuze    Avonddienst 
09  Eef Kiggen     Restaurant 
10  Yvonne Scheres    Afd. 000 
10  Dave Hubert    Zorghulp 
19  Nellie Kierkels    WMO 
20  Henny Hermans    Afd. 000 
22  Helma Roost    Afd. 000/WMO  
23  Mariëlle Gommans   Nachtdienst 



9 
 

23  Marian Mevissen    WMO 
24  Monique Coolen    Restaurant 
29  Vicky Coenen    Afd. 000 
29  Carlien Derks    Beleidsmedewerkster 
30  Rik Schroijen    Huiskamer ass. 
31   Marnita Deckers    Verpleegunit 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen bewoners 
November 
02 Dhr. Schreurs     app. 250 
03 Mevr. Stammen-Hensen   app. 244 
05 Mevr. Seems-Raijmakers   app. 121 
06 Mevr. Kivits-Soetens    app. 147  
10 Mevr. Sillen-Kiggen    app. 108 
14 Mevr.  de Bakker-de Vos   app. 144 
18 Mevr. Verbong-Hensen    app. 205 
19 Mevr. Smeets-Cremers    app. 208 
28 Dhr. Schroijen     app. 032 
 
 
December 
04 Dhr. de Bakker     app. 111 
07 Mevr. van Thoor-Herfs    app. 203 
08 Mevr. van Roij-Goeden    app. 241 
12 Dhr. Gijsen      app. 107 
21 Mevr. Pijpers-Claessen    app. 040 
22 Mevr. Sijen-Geelen    app. 122 
25 Mevr. v.d. Zanden-In den Kleef  app. 224 
28 Mevr. Schrooijen     app. 043 
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Welkom 
 

Mevr. Croonenberg-Peeters   app. 249 

Mevr. Brouns-de Bakker   app. 025 

Mevr. Jakobs-Arts    app. 039 

Mevr. Schreurs-Heijnen   app. 245 

Mevr. Janssen-Frenken   app. 155 

Mevr. Korten-Looijen    app. 149 

 

In memoriam  
 

Mevr. Van Lierop-Peters   app. 249 

Mevr. Quaedvlieg-Janssen   app. 006 

Mevr. Neijens-Hendriks   app. 039 

Dhr. Westerhof     app. 025 

Mevr. Peskens-Kiggen    app. 245 

Mevr. Piepers-Klatt    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. 

Ook vragen wij u om nieuwe dekbedovertrekken eerst te wassen, daarna 
te laten nummeren en vervolgens pas op bed te doen. 

U kunt de kleding en dekbedovertrekken afgeven in de waskeuken of bij 
de receptie. 

Bij voorbaat dank 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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PREZO 
In 2013 heeft Beek & Bos het PREZO Gouden keurmerk in de zorg 
behaald. Dit keurmerk is in 2014 verlengd. 

Op vrijdag 6 november as. wordt getoetst of Beek & Bos 
nog steeds aan alle eisen voldoet. Dhr. Jeroen Verveer 
voert tussen 08.00 en 12.00 uur gesprekken met 
medewerkers en maakt een rondgang door het huis.  

U hoeft hiervoor niet thuis te blijven en bent vrij om uw eigen gang te 
gaan. 

 

  

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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Jubileum Annelies Nies 
 

Beste managementteam, bewoners en collega’s, 

 

Ik wil jullie allen heel erg bedanken voor de vele persoonlijke felicitaties, 
kaarten, appjes, mailtjes, cadeau’s en versieringen i.v.m. mijn 25 jarig 
dienstjubileum. 

In het bijzonder: 

Thijs van den Schoor en Mariëlle Tijssen, bedankt voor de persoonlijke 
woorden tijdens de receptie en de mooie onderscheiding. Ook de 
collega’s avond-nachtdienst bedankt voor de mooie cadeau’s in de vorm 
van een boom en een mooi fotoboek. 

Ik heb ervan genoten. 

 

BEDANKT!  

 

Annelies Nies 

 

 
 

Jubilarissen 
25 jaar 

Monique Schoone  Afd. 000  12 november 2015 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van bestuur 
11-05-2015 

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

Dhr. Thijs v.d. Schoor, Dhr. René Muijsenberg ( secr. ), 
Mevr. Carlien Vaes-Derks (voor toelichting op agendapunt 3) 
 

1. Opening. 
Dhr. Thijs v.d. Schoor opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom.  
 

2. Notulen overlegvergadering 24-04-2015.   
Bij agendapunt 9 merkt Diny Jacobs op dat vooral de cliënten die hulp 
hebben ontvangen via de Stichting Burenhulp de “ambassadeurs” van de 
Stichting Burenhulp zijn. Het verslag wordt, met dank aan de 
samensteller, vastgesteld. 

 
3. Nieuwe klachtenregeling.  

Besproken wordt het voorstel van de nieuwe klachtenregeling, dat is 
opgesteld volgens de model-klachtenregeling van ActiZ en LOC. De 
volgende punten worden als wijziging/aanvulling voorgesteld. 

a. De, in art. 1.k, genoemde klachtenopvangfunctionaris is 
hetzelfde als de in de functieomschrijving genoemde 
Cliëntenvertrouwenspersoon. In de vernieuwde klachtenregeling 
wordt de naam: Cliëntenvertrouwenspersoon gebruikt. Deze 
persoon moet neutraal zijn ten opzichte van de organisatie. De 
cliëntvertrouwenspersoon wordt benoemd door de Raad van 
Bestuur. In de functiebeschrijving worden de functies, taken en 
de bevoegdheden uitvoerig omschreven. In deze 
overlegvergadering wordt gezamenlijk, door de Raad van 
Bestuur en de cliëntenraad, besloten hiervoor René Muijsenberg 
te benoemen. 

 
b. Art. 18. Omdat de zittingscommissie bij Beek & Bos gelijk is aan 

de klachtencommissie, wordt dit artikel verwijderd. 
 
   4.   Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, 

te weten artikel 3, eerste lid, onderdeel k, heeft de cliëntenraad 
verzwaard adviesrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit 
tot benoeming van de leden van de klachtencommissie. De 
cliëntenraad geeft hierover een positief advies. 
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     5.   Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng. 
 
Volgende vergadering: vr. 19-06-2015 om 14.00 uur. 
 
Notulist: René Muijsenberg. 
 

 
 

Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
15-07-2015 

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

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

1. Opening. 
Dhr. Thijs v.d. Schoor opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
2. Zelfanalyse t.b.v. zorginkoop Wlz. 2016. Beek en Bos heeft een 
uitgebreide zelfanalyse gemaakt over de prestaties van de afgelopen 
periode. Deze analyse is gemaakt aan de hand van een uitgebreide 
vragenlijst van het Zorgkantoor en aan alle leden van de cliëntenraad 
toegestuurd. 
3. Ontwikkelplannen t.b.v. zorginkoop 2016. Ook deze plannen zijn 
uitvoerig uitgewerkt en aan alle leden van de cliëntenraad 
toegestuurd. Iedereen heeft de analyse en de ontwikkelplannen 
bestudeerd. De cliëntenraad staat volledig achter deze plannen en zal 
de uitvoering in de nabije toekomst volgen. De opmerkingen van de 
cliëntenraad voor het Zorgkantoor, horen bij de notulen van deze 
vergadering. 
4. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
5. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. 

 
 

 
Notulist : René Muijsenberg. 
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Even lachen 
 
 
Praatjesmakers 
Maik van vier jaar kijkt naar de Tour de France en vraagt: “Waarom 
fietsen ze zo hard?” “Omdat ze de gele trui willen winnen.” Zegt z’n 
vader. Waarop Maik zegt: “Kunnen ze dan niet beter een gele trui 
kopen?” 
 
Preek 
Op een zonovergoten zondagochtend spreekt een dominee zijn 
gemeente toe. “Gemeente, ik heb hier drie preken in mijn hand, een 
duizend euro-preek, van vijf minuten, een vijfhonderd euro-preek, van 
een kwartier en een honderd euro-preek, van een half uur. Nu gaan we 
over tot de collecte en dan zien we welke preek ik ga houden.” 
 
Einde 
Een arts wordt midden in de nacht weggeroepen. Hij onderzoekt de 
patiënt. “Heeft u uw testament al gemaakt?” “Nee dokter, is het dan 
echt zo erg?” “Laat meteen een notaris komen en roept u zo snel 
mogelijk uw naaste familie bij elkaar!” “Betekent dat dan mijn einde 
nadert?” “Dat niet, maar ik wil niet de enige zijn, die midden in de nacht 
zinloos uit zijn bed wordt gehaald!” 
 
Bidden 
Jeroen: “Zeg Coen, moeten jullie ook altijd bidden voor het eten?” Coen: 
“Nee hoor, want mijn moeder kan goed koken.” 
 
De volgende 
Hubert, een man op leeftijd vertelt: “Toen ik jonger was, haatte ik het 
om naar trouwerijen te gaan. Mijn beide oma’s en diverse tantes 
verdrongen zich altijd om mij heen om mij veel betekenend in mijn zij te 
prikken en te zeggen: “Jij bent de volgende!” “Ze zijn daar pas mee 
opgehouden toen ik begon bij begrafenissen datzelfde bij hun te doen. 
 
Biljarten 
Anja en Ron zitten liefkozend op de bank als de telefoon gaat. Anja 
neemt op. Als ze heeft neergelegd vraagt Ron: “Wie was dat?” “Mijn 
man, hij zei dat hij wat later thuiskomt, omdat hij met jou aan het 
biljarten is.” 
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Geruststelling 
Toen Daan en Ingrid hun dochtertje Anne-Marie uit Peru adopteerden 
was ze 11 maanden oud. Zes jaar later zegt Anne-Marie vertrouwelijk 
tegen Ingrid: “Weet je mammie, ik ben zo blij dat jullie me zijn komen 
ophalen uit dat verre land. Als jullie niet waren gekomen, hadden 
onbekenden me misschien meegenomen.”  
 

 

De Rozenkrans 
 
Als het vroeger weer oktober was, de herfst had zich 
gemeld, werd er bij de potkachel en pijp een sterk verhaal 
verteld.. 
De lamp bleef nog even uit; de petroleum was duur.  
Als enig licht het schijnsel van een hout- of kolenvuur. 
In die tijd waren ouders thuis geëerd en heel wat mans; 
men bad samen in geloof, devoot de rozenkrans 
 
Voorwaar de tijd die stond niet stil, nog minder de techniek. 
Wie niet modern denkt, elke dag, noemt men al gauw antiek.. 
Men heeft het voor gebed of God nu immers veel te druk,  
er moet zo nodig geld verdiend, daarvoor koopt men geluk.. 
Ons hele leven is gericht op de miljoenendans, 
De mens van nu heeft echt geen tijd meer voor de rozenkrans 
 
Maar …..razen rampen plotseling over ons leven heen 
en zoekt de mensen naar hulp en steun, voelt zich bang, alleen.. 
Is hij ten einde raad en daad, ziet hij geen toekomst meer, 
drijft hij ontredderd zonder hoop en stuurloos heen en weer. 
Is hij de koers in ’t leven kwijt, geeft niemand hem nog een kans, 
dan grijpt diezelfde mens ineens de oude rozenkrans. 
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Wat is de oorsprong van Halloween? 
 
Als op 31 oktober het jaarlijkse 
Halloweenfeest wordt gevierd, 
rennen en vliegen de spoken, 
heksen, trollen, geraamtes en 
duivels weer dat het een lieve 
lust is. Op veel plaatsen is het 
dan griezelen geblazen. 
 
Halloween is afgeleid van, wat 
heilige avond betekent. Het is de 
vooravond van het katholieke 
feest Allerheiligen op 1 
november. De dag erna staat 
Allerzielen op het programma, 
ook een katholieke feestdag, 
waarop alle overledenen worden 
herdacht. 
 
Paus Gregorius IV stelde 
Allerheiligen en Allerzielen in het 
jaar 835 in. Hij voegde die 
feesten toe aan het niet-
christelijke feest dat al op 31 
oktober bestond, waarschijnlijk 
met de bedoeling om de feesten 
in elkaar te laten overgaan. Het 
feest op 31 oktober, dat al vanaf 
dat moment Halloween werd 
genoemd, bestond dus al veel 
langer. 
 
Halloween vindt waarschijnlijk 
zijn oorsprong in het Keltische 
nieuwjaarsfeest dat in de vijfde 
eeuw voor Christus op 31 

oktober zou zijn gevierd. Volgens 
de Kelten begon het nieuwe jaar 
(Samhain) op 1 november. De 
Kelten zouden geloven dat in die 
donkere perioden, bij het invallen 
van de winter, de geesten van de 
doden zouden terugkeren om te 
proberen bezit te nemen van 
levende zielen. Wie zich op die 
dag verkleedt, of een vlag met 
skelet hijst, zou de dode geesten 
kunnen afschrikken. Engelse, 
Schotse en Ierse immigranten 
hebben Halloween in de 
negentiende eeuw naar Amerika 
gebracht. Het verspreidde zich 
vervolgens wereldwijd. 
 
Ook in Nederland wordt 
Halloween steeds meer gevierd, 
want net als Coca Cola en 
hamburgers nemen we maar wat 
graag Amerikaanse zaken over. 
De feestvierders verkleden zich 
als spook of monster. 
Pompoenen worden 
als gezichten uitgehold 
en van passend licht 
voorzien. Halloween is 
vooral een kinderfeest. 
Kinderen gaan ’s avonds langs de 
deur om te vragen om wat 
lekkers. Ze zeggen ‘trick or treat’, 
wat betekent: ‘Als je me niks 
geeft, bak ik je een poets’. 
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De Herfst 
De herfst die komt er langzaam aan met al zijn mooie 
kleuren 
En elke boom en bloem staat met zijn pracht te leuren 
Dan lopen wij weer in het rond want wandelen is en 
blijft gezond 
Dan komen wij langs ’s Heren wegen ook weer het paard en veulen 
tegen 
Die smulden van het gras of het pruimen-pudding was 
En hinnikten ons blij weer toe  
Geniet van de kleuren van elke boom en bloem. 
 
Netty Gorissen app. 026 
Geb. 12-01-1918 
 

 

 

 

AANDACHT 
 
Een klein beetje aandacht 
Soms een lach of een traan  
Een hand op je schouder 
Dicht tegen je aan 
Een vaasje met bloemen 
Het is een geurig boeket  
Dat staat zo gezellig 
Als de tafel is gedekt 
Dat heeft iedereen nodig 
Dit kleine gebaar 
Het geeft zoveel vreugde 
Als je dit doet voor elkaar. 
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Vrijwilligers 
 
Zoveel Vrijwilligers, wij vroegen ons af, waar worden die allemaal 
ingezet? Dat kwam Thijs ter ore, dus gaf hij het aan ons door in het 
volgende verhaal 
 
Een Avondwake bij overlijden, 
dan staan er vrijwilligers voor 
iedereen klaar 
Om bij dit verdriet, iedereen te 
steunen, met aandacht en een 
lief gebaar 
Omdat de Kapel helemaal is 
verbouwd, weet men daar van 
alles te regelen   
Ook daar zijn weer vrijwilligers 
bezig, om ieders wens te 
bezegelen 
Een Bezoekje aan de bewoners, 
ook daar zetten zich weer 
vrijwilligers voor in 
Het doet zoveel, een luisterend 
oor, een gezellig praatje, is zo 
naar ieders zin 
Het Bosblaedje, ook daar doen 
vrijwilligers aan mee, met veel 
plezier 
Met een mopje, een gedichtje, 
een puzzel, dit zorgt voor het 
nodige vertier 
Komen bewoners of bezoekers 
binnen in het gezellig ingerichte 
Restaurant 
Worden zij vriendelijk door 
vrijwilligers bediend, wat schept 
een leuke band 
Wil men graag Computeren, is 
het wat moeilijk of weet men het 
niet meer 

Dan staat een vrijwilliger klaar, 
met veel geduld helpt hij u op 
weg dan weer 
Komen de gasten van de 
Dagverzorging, met auto of 
busjes ‘s morgens aan 
Worden zij door vrijwilligers 
geholpen, en in alles waar maar 
nodig bijgestaan 
Wil men als bewoner graag iets 
buiten Heytse zien, en is men 
niet goed ter been 
Met hun Brede Fiets, brengen de 
vrijwilligers flink trappend, u 
overal heen 
Om de bewoners fit te houden, 
wat op hun leeftijd zeker wel  
belangrijk is 
Zijn ook daar weer vrijwilligers, 
die hun willen begeleiden, bij hun 
uurtje Fitness  
De Hoeskamer, waar men van 
alles organiseert, om te 
ontspannen 
Koken, kaarten, vooral 
gezelligheid, weten veel 
vrijwilligers te bemannen  
De Hotelklapper, wordt steeds 
nagekeken, bijgehouden en 
gecontroleerd 
Dat alles wordt door een 
vrijwilliger zonder morren heel 
netjes beheerd 
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Het Huiskamerproject, waar 
bewoners en gasten, iedere 
dinsdag welkom zijn 
Onder leiding van veel 
vrijwilligers, kaarten en 
handwerken, gezellig en zo fijn 
Op de Kabelkrant, brengt men 
alles wat gebeurt op Beek en Bos 
in beeld 
Door de vrijwilligers wordt alles 
in de gaten gehouden, dus goed 
gespeeld 
Als het woensdagmiddag is 
worden de bewoners begeleid bij 
het Kienen 
Door vrijwilligers geholpen, om 
zo mogelijk een prijsje te 
verdienen 
Voor de bewoners is er het 
Koffie-uurtje, gewoon voor de 
gezelligheid 
Lekker keuvelend met de 
vrijwilligers, veel te vlug gaat dan 
de tijd 
Al zijn de bewoners op leeftijd, ze 
zien er graag netjes uit, willen 
niet verzuren 
Dat was te zien, ook daar weer 
vrijwilligers, die hun hielpen bij 
het Manicure 
Het Pastorale Werk, is iets wat er 
op oudere leeftijd, zeker wel bij 
hoort 
Heeft men verdriet of behoefte 
aan een praatje, uw vrijwilliger 
luistert ongestoord 
Twee wekelijks is er het Zijde 
Schilderen, de mooiste sjaals 
komen uit hun handen 

Onder het toezicht van deze 
vrijwilligers, kweekt men 
onvergetelijke banden 
Op de Spellenavond zijn de 
vrijwilligers beurtelings ‘s avonds 
altijd present 
Dragen zorg voor de bewoners 
en gasten, aan dit gezellig 
samenzijn goed gewend 
Rond de middag staan de afhaal 
auto`s, van Tafeltje-dekje, 
achterom klaar 
Thuis gebracht door veel 
vrijwilligers uit onze eigen 
Contreien, eerlijk waar 
Het wekelijkse Timmerclubje, 
heeft goede aansluiting teweeg 
gebracht 
Met hulp van onze vrijwilligers, 
maken ze dingen nooit van 
zichzelf verwacht 
Moet een bewoner naar het 
Ziekenhuis of Familie, en weet er 
niet te komen 
Dan zijn er vrijwilligers, waar  
men na een afspraak wordt mee 
genomen 
Op de unit onze verpleegafdeling, 
zitten de bewoners die soms iets 
vergeten 
Mede door de liefdevolle zorg van 
onze vrijwilligers, kunnen zij het 
weer weten 
Hebben de bewoners iets nodig, 
in het Twinkeltje van Sinkeltje is 
het aanwezig 
Bij het inladen houden de 
vrijwilligers, zich vriendelijk met 
de klanten bezig 
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Dat zingen je jong houdt, is ook 
op Beek en Bos, weer eens te 
meer gebleken 
Door de vrijwilligers begeleid, 
wordt er luid zingend, wekelijks 
naar uitgekeken 
Niet te vergeten de vrijwilligers, 
bij de Kippen, de Vogeltjes en de 
Kanariepieten 
Veel aandacht kregen onze kleine 
Geitjes, jong en oud wist er van 
te genieten  

Als laatste nieuwtje, wist men op 
Beek en Bos, een mooie 
Rolstoelbus te kopen 
Dat al die vrijwillige chauffeurs, 
iedereen op z`n plaats brengen 
laten wij hopen 
Zoals iedereen kan lezen stond 
dit hele leger van vrijwilligers het 
hele jaar klaar 
Mede door de gezonde sfeer op 
Beek en Bos, komen wij hier 
graag nog menig jaar. 
 
Toos Verstappen

 
 
 

 
 

Het weer 
Het weer, een onuitputtelijk gegeven 
Om praatjes en grapjes omheen te weven 
Het weer heeft een grote verscheidenheid 
In zomer, zowel als in wintertijd 
Als het regent loop ik graag in de plassen  
Onder mijn regenscherm met grote passen 
Als het sneeuwt, wil ik ook buiten zijn 
Wandelend met mijn hond aan de lijn 
Als het heet is geniet ik in mijn stoel 
Met een boek op schoot, een goed gevoel 
Als het warm is, wordt de fiets voor de dag gehaald 
Ik heb van geen enkel weertype, echt gebaald  
Alleen “Jan de wind “daar heb ik het niet op 
Dan bind ik vlug een doekje om mijn kop. 
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Puzzel 
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