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Kerst 2015    
 
We naderen het einde van het jaar. 
Sinterklaas is weer teruggekeerd naar 
Spanje. Gelukkig heeft hij de 
“pietendiscussie” meegenomen en 
zijn we hier weer een jaar van 
verlost. Hoe onnozel kunnen we zijn, 
maar dat is een persoonlijke mening. 
 
Beek en Bos heeft een bewogen jaar 
achter de rug. Het eerste jaar van de 
gigantische verandering in de zorg. 
Een verandering die de nodige stof 
heeft doen opwaaien. Voor Beek en 
Bos is het achteraf meegevallen. We 
hebben de zorg kunnen geven die we 
wilden geven en zover we nu kunnen 
overzien krijgen we het grootste 
gedeelte daarvan ook betaald. Niet 
onbelangrijk natuurlijk. 
Het was wel uitzoeken hoe 
administratief alles geregeld moest 
worden, want, nu we met 4 partijen 
te maken hebben in plaats van 1, is 
een en ander een stuk complexer 
geworden. Met dank aan onze 
mensen die dit varkentje vakkundig 
gewassen hebben. 
 
Landelijk gezien is het niet zo soepel 
verlopen. De kranten staan er vol 
van: Hulp bij huishouden, 
organisaties die failliet dreigen te 
gaan, thuiszorg die 240 miljoen 
tekort heeft dit jaar, onze sector die 
extra geld krijgt, maar voor 2017 nog 
een bezuiniging van 250 miljoen te 
wachten staat en nog veel meer. 
Niets om vrolijk van te worden. 

Waar ik wel vrolijk van word zijn de 
dingen die ik zie op Beek en Bos. 
Samen met de medewerkers hebben 
we een echte Beek en Bos Kerstkaart 
gemaakt. Ik vind hem heel leuk 
geworden en ik ben benieuwd wat u 
er van vindt. 
Onlangs hebben we een gift van dhr. 
Ger Engels gekregen. Hiervan hebben 
we een zit/lig hometrainer gekocht 
voor de fitnessafdeling. Een welkome 
aanvulling. Bewegen is goed voor 
ouderen en de vrijwilligers (door 
sommige bewoners “personal trainer” 
genoemd) doen hun uiterste best om 
zoveel mogelijk bewoners in 
beweging te zetten.  
Begin november is Perspekt opnieuw 
komen beoordelen of we het Gouden 
Prezo keurmerk nog waard zijn. Met 
vlag en wimpel geslaagd! Op alle 
onderdelen scoren we het maximaal 
aantal haalbare punten. 
Het aantal deelnemers van de 
dagverzorging is de afgelopen jaren 
flink gedaald. Echter medio dit jaar is 
daar verandering in gekomen. De 
deelnemersaantallen zijn fors gaan 
stijgen. Zoveel zelfs dat we begin 
2016 een extra dag open gaan voor 
ouderen uit de regio, die daar 
behoefte aan hebben, om te 
voorkomen dat mensen op een 
wachtlijst geplaatst worden. 
 
Onze bewoners zijn heel tevreden 
over Beek en Bos en daar draagt 
iedereen zijn steentje aan bij. Niet op 
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de laatste plaats alle verzorgenden 
die dag in dag uit hun best doen om 
het de bewoners zo goed mogelijk 
naar de zin te maken. 
Tafeltje dek je breidt nog steeds uit. 
Dit jaar zijn een record aantal 
maaltijden naar ouderen in Leudal en 
Maasgouw gegaan. Vaak meer dan 
200 per dag, altijd vers en smakelijk. 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf, zijn medewerkers de laatste 
hand aan het leggen aan de 
Kerstversieringen. Het ziet er echt 
geweldig uit. Ik bewonder al die 
medewerkers die zich met hart en 
ziel inzetten om ieder jaar het vorige 
weer te overtreffen. 
U kunt het zelf zien, ieder jaar wordt 
het weer een beetje mooier. 

Complimenten! 
 
Bovenstaande is maar een kleine 
greep van wat ik allemaal zou kunnen 
noemen. 
 
Ik word niet alleen vrolijk van Beek 
en Bos, maar ik ben er ook trots op. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en 
hoop u op de nieuwjaarsreceptie op 4 
januari 2016 de beste wensen voor 
het nieuwe jaar over te mogen 
brengen. 
 
Th. van den Schoor 
Directeur 

 
 

 

  



5 

 

ALWEER KERSTMIS 
 

Weer gaan we kerstmis vieren. 
Voor de zoveelste keer gaan we 
luisteren naar een verhaal over 
licht in het donker, over herders 
die de wacht houden in het 
donker van de nacht als ze 
overvallen worden door het 
stralende licht van  engelen.                                                                                                                                  
Juist in de donkerste dagen van 
het jaar vertellen wij elkaar dit 
verhaal  over licht dat de 
duisternis verdrijft.  En ook al is 
het een heel bekend verhaal en 
horen we het voor de zoveelste 
keer toch  worden we niet moe 
te luisteren naar dat aloude 
verhaal over dat kind in de kribbe 
voor wie geen plaats was in de 
herberg en over die herders in 
het veld, die de schapen hoedden 
en opgeschrikt werden door een 
helder licht. We hebben het al zo 
vaak gehoord en toch willen we 
het telkens opnieuw horen en 
komen we ieder jaar weer 
opnieuw samen rond dit verhaal.                                                                                            
Waarom spreekt dit verhaal over 
de geboorte van dit kind ons zo 
aan? Waarom is op kerstavond 
onze kapel  in Beek en Bos te 
klein en moeten we voor de 
nachtmis uitwijken naar het 

restaurant? Waarom heeft de 
geboorte van dit kind de 
afgelopen twee duizend jaar 
zoveel te weeg gebracht? Zou 
dat niet komen omdat dit kind 
een verlangen in ons wakker 
roept, dat op de bodem van ons 
hart  sluimert? Het verlangen 
naar vrede, naar rechtvaardig-
heid voor alle mensen, naar 
saamhorigheid in een 
verbrokkelde wereld. Het 
verlangen naar geborgenheid, 
naar een veilig thuis te midden 
van alle gevoelens van 
vervreemding.                                                                                                                           
Dit kind heeft een beweging op 
gang gebracht van mensen die 
willen werken aan vrede in de 
grote wereld, maar ook binnen 
eigen kleine kring.                                           
Het kerstverhaal is een verhaal 
waaraan wij ons kunnen warmen 
en waaruit wij hoop kunnen 
putten in bange dagen.   

                                                                           
U allen van harte toegewenst een 
zalig kerstfeest, gezellige en fijne 
feestdagen en een voorspoedig 
2016. 

 

W. Jacobs, pastor 
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Vieringen rond de kerstdagen en het nieuwe jaar 

 
Donderdag 24 december  19.00 uur 
Viering van Kerstavond 

Nachtmis in het restaurant 
      

 

Vrijdag 25 december   10.30 uur 
Eerste Kerstdag 

 

 

Zondag 27 december  10.30 uur 
Feest H. Familie 

 

 

Vrijdag 1 januari 2016  10.30 uur 
Nieuwjaarsviering 

 

 

Zondag 3 januari 2016  10.30 uur 
Driekoningen    
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Klachtenbus voor bewoners 
Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door de klacht op 
een briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in 
de klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. 

Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door de 
klachtencommissie voor bewoners. 

Leden van de klachtencommissie zijn: 

Dhr. 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 
17 December  : Kerststukjes maken 

18 December  : Kerstdiner 

24 December  : Kerstavond, H. Mis in restaurant  

29 December  : Jeanne Verbeek, kerstzang 

31 December  : Oudjaarsavond, koffietafel en vuurwerk 

04 Januari 2016  : Nieuwjaarsreceptie 

18 Januari   : Balkenbrij eten 

22 Januari   : Country-dansers El Paso  

27 Januari   : Bonte avond  

05 Februari : Haelense Hofzengers met aansluitend  

boerenbuffet 
  

http://egmond.okkn.nl/contact.html
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Openingstijden Twinkeltje 
i.v.m. Kerstmis / Nieuwjaar 
 
Vrijdag 18 december  : 14.30 – 16.00 uur 

Maandag 21 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Woensdag 23 december : 13.30 – 15.00 uur 

Donderdag 24 december : 13.30 – 15.00 uur 

Vrijdag 25 december  : gesloten 

Maandag 28 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Woensdag 30 december : 13.30 – 15.00 uur 

Donderdag 31 december : 13.30 – 15.00 uur 

Vrijdag 01 januari 2016 : gesloten 
 

 

Parkeerbeleid 
 
Graag wil ik u erop attenderen dat het niet is toegestaan om  
uw auto te parkeren buiten de parkeervakken.  
Dit omwille van een goede bereikbaarheid van Beek en Bos  
voor hulpdiensten in geval van een calamiteit. 
 
Het terrein is openbaar en u riskeert een proces verbaal met een boete.  
In verband met de veiligheid van onze medewerkers en bewoners 
verzoek ik u dringend deze regel in acht te nemen. 
 
Ik dank u voor uw medewerking. 
 
Th. van den Schoor 
directeur 
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Brandpreventie met kerst 
 

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

  

De volgende tips willen wij u meegeven: 

• Breng geen plafond versieringen aan beneden de 2.50 
meter 

• Breng alleen geïmpregneerde versiering aan 

• Verwerk in bloemstukjes en kransen e.d. geen kaarsen 

• Plaats kerstboompjes niet te dicht bij andere brandbare spullen 
zoals gordijnen e.d. 

• Zorg dat het kerstboompje stevig staat en niet kan omvallen 

• Controleer eerst de kerstverlichting op breuken en laat deze dan 30 
minuten branden alvorens die in de boom te hangen (bij 
beschadiging niet gebruiken) 

• Losse verlengsnoeren zodanig aanbrengen dat men er niet over 
kan struikelen 

• ’s avonds alle kerstverlichting uit 

 

Zo kunnen we veilig een gezellige kerst tegemoet gaan. 
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VERZOEK 
 

Geachte familie, vrienden en kennissen, 

 

Tijdens de kerstdagen en ook op nieuwjaarsdag wordt er een uitgebreid 
diner in het restaurant geserveerd voor bewoners en evt. familieleden. 
 
Aangezien het diner en ook het opruimen naderhand meer tijd vergt, is 
het restaurant voor het gebruik van koffie en gebak pas na 14.30 uur 
geopend. Ook de zitjes kunnen tot die tijd niet gebruikt worden. 
 
Ik vraag u vriendelijk, doch dringend, in het belang van onze bewoners, 
vóór 14.30 uur het restaurant niet te bezoeken. 
 
Fijne feestdagen toegewenst, 
 
 
 
Th. van den Schoor   
Directeur  
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Verjaardagen personeel  
 
Januari 
03  Karin Dirks     Nachtdienst 
08  Christine Ververs    Afd. 200 
11  Carla Roest     Avonddienst 
13  Gemma Milczarek   Afd. 200 
16  Sanne Ottenheijm   Zorghulp Avonddienst 
17   Rian Rutjens    Verpleegunit 
18  Yvonne Schroen    Verpleegunit 
18  Miranda Clephas    Avonddienst 
19  Jolanda van Nieuwenhoven  Nachtdienst 
21  Jacqueline Poels    WMO 
21   Annet Sijbers    Avonddienst 
23  Saskia van Neer    Avonddienst 
27   Riek Derikx     Centrale keuken 
27  Annie van Wegberg   Centrale keuken 
27  Maria Tulmans    Centrale keuken 
28  Gerda Driessen    Verpleegunit 
30  Ineke Ottenheijm   Receptie 
   
 
 
Februari 
02  Marjon Schroen    Thuiszorg 
05  Wim Gubbels    Afd. 000 
05  Nel Brouwer    Hoeskamer 
05  Anouk Vries    Zorghulp 
08  Thea Hekers    Receptie 
11  Cindy Verheijen    Avonddienst 
13  Marian Winkelmolen   Afd. 000 
20  Kris van Neerven    Huiskamerassistente 
24  Mieke van Bogget   Welzijn/hoeskamer 
25  Maria Peeters    Gastvrouw/Twinkeltje 
25  Myrthe Habets    Weekendhulp keuken 
26  Gitte van Rijt    Centrale keuken 
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Verjaardagen bewoners 
 
Januari 
03   Mevr. Smeets-Koninkx   app. 251 

03  Mevr. Corsten    app. 027 

08  Dhr. Verbunt    app. 242  

08  Dhr. Mulders    app. 105 

08  Mevr. Schroën-Verheijden  app. 246 

11  Mevr. Rutten-Aben   app. 033 

12  Mevr. Gorissen    app. 026 

13  Mevr. Dalemans-Janssen  app. 042 

14  Mevr. Coenen-Janssen   app. 217 

15  Dhr. Gubbels    app. 148 

15  Mevr. Wilms-Segers   app. 240 

22  Mevr. Evers-Suyk   app. 216 

23  Mevr. Sentjens-Giessen  app. 126 

30  Mevr. Timmermans-Janssen  app. 104 

 

 

Februari 
08  Mevr. van Grimbergen-Bosmans app. 045 

15  Mevr. Timmermans-Janssen  app. 008 

15  Mevr. Vossen-Crijns   app. 213 

23  Mevr. Verheijden-Thielen  app. 028 
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Welkom 
Mevr. Korten-Looijen    app. 149 

Mevr. Venner-Jorissen    app. 007A 

Mevr. Meerts-van Duuren   app. 040 

Dhr. Van Limpt     app. 138 

Dhr. Van Appeven    app. 030 

 

In memoriam  
 

Mevr. Piepers-Klatt    app. 149 

Mevr. Schreurs-Heijnen   app. 245 

Mevr. Janssen-Goijens    app. 007A 

Mevr. Pijpers-Claessen    app. 040 

Mevr. v.d. Bosch-Bosma   app. 138 

Dhr. Theelen     app. 030 

Mevr. Winkelmolen    app. 048 

 

 

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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25-Jarig Jubileum Nicole en Monique 
 

Beste mensen, 

Een terugblik op maandag 23 november 

Samen volgden we de Gilde opleiding  in Weert.  

Samen werkten we op afd. 200 en vierden hier ons 12,5 jarig jubileum. 

Samen werken we nu op afd. 000 en vierden op 23 november ons 25-
jarig jubileum. 

 
Bij deze willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die 
tijdens deze middag aanwezig was van harte te bedanken voor  alle 
handjes,  kaartjes, felicitaties en cadeaus die we mochten ontvangen. 
Verder willen we het MT team bedanken, Thijs voor zijn speech, de 
mooie bloemen, het speldje van Beek  en Bos en de cadeaubon. Wij 
werden die dag echt in het zonnetje gezet. Wij hebben genoten van 
jullie aanwezigheid en gezelligheid. Ook willen we iedereen bedanken die 
gereageerd heeft op facebook, onvoorstelbaar wat een reacties. Dat 
geeft je een goed gevoel. Een mooie blijk van waardering.  

We hopen samen met veel plezier nog heel wat jaren te kunnen werken 
binnen Beek en Bos! 

Het was een onvergetelijke dag.  Nogmaals iedereen van harte bedankt!    

   

MERCI!    

 

                                                                    

 Groetjes, 

 Nicole en Monique 
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REGULIERE ACTIVITEITEN 

Dag Tijd Activiteit Ruimte 

Maandag 09.00 - 12.00   Fitness Afd. 200 

09.30 - 11.30 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 
Audicien  
om de twee weken afspraak  
via receptie maken 

Op de 
kamer 

Op afspraak Pedicure Kapsalon 

13.30 - 15.00  Winkel Twinkeltje 

15.00 - 16.00  Zingen met Trees op den 
Drink Zaal 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Zaal 

Dinsdag 10.00 - 11.30  Computer activiteit,  
meezingen van liederen Zaal 

10.00 - 11.15  Mannenactiviteit Zaal 

14.15 - 16.45  Huiskamerproject Zaal 

  Schoffelen en kippenhok  
schoonmaken met Har Tuin 

Op afspraak Pedicure Kapsalon 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Zaal 

Woensdag 09.00 - 12.00   Fitness Afd. 200 

10.00 - 11.30  Koffieochtend met 
Mieke/Ingrid voor bewoners Zaal 

13.30 - 15.00  Winkel Twinkeltje 
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Dag Tijd Activiteit Ruimte 

14.30 uur Kienen Zaal 

Afspraak via 
receptie maken 

Schoonheidsspecialiste 
gezichtsbehandeling ’s 
middags 

Noord zitje 
100 

Afspraak via 
receptie maken Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

19.00 - 21.00  Koffie-/kaartavond Zaal 

Donderdag 09.30 - 12.00  Manicure om de twee weken Zaal 

10.15 - 11.00  Gymnastiek Zaal 

11.15 - 12.00  Gymnastiek VPU 

14.30 - 16.00  Koffiemiddag voor de 
bewoners Zaal 

Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor externe 
cliënten Kapsalon 

19.00 - 21.00  Koffie-/kaartavond Zaal 

Vrijdag 09.00 - 12.00 Fitness Afd. 200 

09.30 - 11.30  Timmerclub Zaal 

10.00 - 11.30 Schilderclub 
om de twee weken Zaal 

13.30 - 15.00 Winkel Twinkeltje 

Afspraak via 
receptie maken Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

15.00 - 17.00 
Bridgen op afspraak met 
Ingrid 
eenmaal per maand 

Zaal 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Zaal 

Zaterdag 
09.30 - 13.30 

Koken met bewoners  
eenmaal per maand op 
uitnodiging 

Keuken 
Hoeskamer 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Zaal 

Zondag 10.30 - 11.30 Heilige Mis Kapel 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Zaal 
 



17 

 

Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
04-09-2015 

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

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

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

2. Verwelkoming nieuw lid cliëntenraad. De voorzitter verwelkomt 
Mevr. Mien Sillen als nieuw lid van de cliëntenraad. Hij benadrukt 
hierbij dat het zeer belangrijk is om weer een bewoner als lid van 
de cliëntenraad te kunnen begroeten; zij weet immers als beste 
wat er in Beek en Bos speelt. Ook stelt hij haar gerust over het feit 
dat ze misschien nog wat moet wennen aan de hoeveelheid 
agendastukken. De andere leden van de cliëntenraad kunnen haar 
immers altijd helpen. Hij wenst haar een fijne en nuttige tijd als lid 
van de cliëntenraad.  

3. Notulen overlegvergadering 19-06-2015. Deze notulen worden, 
met dank aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

4. Notulen overlegvergadering 15-07-2015. Deze worden, met dank 
aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

5. PREZO. Afgesproken wordt om op vrijdag 16-10-2015 om 9.00 uur 
dit samen met Carlien te bespreken. Dit ter voorbereiding op de 
audit op vrijdag 06-11-2015 (voor de middag). 

6. Verzwaard advies procedure alarmering en alarmopvolging 
intramuraal. Tijdens de voorbije periode is een nieuw 
zusteroproepsysteem geïnstalleerd. Hierbij hoort een nieuw 
bedieningsvoorschrift; dus ook een nieuwe procedure voor het 
omgaan hiermee. Deze procedure ligt nu voor. Deze procedure is 
hier besproken. Nog niet alle handelingen zijn voor de leden van 
de cliëntenraad even duidelijk. Na uitleg hierover door Thijs is dit 
beter. De cliëntenraad gaat helemaal akkoord met deze nieuwe 
procedure en geeft een positief advies. 

7. Mededelingen directie. 
Offerte zorgkantoor 
De toelichting op de ontwikkelplannen worden uitgedeeld en 
besproken. 
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Prezo 
De nieuwsbrief wordt uitgereikt. 
Leeftijden 
De gemiddelde leeftijd van bewoners is 87 jaar en die van 
medewerkers 42,4 jaar. 
Cliëntvertrouwenspersoon (cvp) 
René is benoemd tot cvp. Hij zal zichzelf introduceren tijdens het 
koffie-uurtje medio oktober. 
Good Governance 
In het kader van de Zorgbrede Governance wordt een organisatie 
geacht de accountant, die de controle van o.a. de jaarrekening 
doet, periodiek te wisselen. De Raad van Toezicht neemt hier 
binnenkort een besluit over. 
Banners (Zeildoeken) 
Vóór aan de weg staat een stellage waar een soort van 
spandoeken (2 x 3 meter) gehangen wordt. Beek en Bos heeft 
enkele nieuwe laten maken met daarop producten en diensten die 
we leveren. 
Welkomstbloemetje aanleuners 
Besloten is dit bloemetje voortaan te laten overhandigen door de 
thuiszorgmedewerker. Zo ontstaat een eerste kennismaking, 
waardoor later, als de bewoner zorg nodig heeft, de drempel lager 
wordt om de Beek en Bos te benaderen. 
Windschermen 
Deze worden aangeschaft vóór het voorjaar voor op het terras 
voor het restaurant. 
Gevelbekleding 
Deze is op sommige plaatsen slecht. De slechte stukken worden 
binnenkort vervangen. 
WMO consulenten van de gemeente 
Afgelopen week hebben zij Beek en Bos bezocht voor een 
kennismaking. Zij weten nu beter welke diensten en producten 
Beek en Bos heeft om de thuiswonende ouderen te kunnen 
ondersteunen. 
BIG-scholing 
Alle verzorgenden hebben de theoretische en praktische scholing 
op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden met goed 
resultaat afgesloten. Eenmaal per twee jaar wordt dit herhaald. 
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Thuiszorg 
Veel inwoners van Leudal zijn er niet mee bekend dat Beek en Bos 
ook thuiszorg kan komen bieden. Om dit meer bekend te maken 
wordt huis aan huis een folder verspreid om burgers te informeren. 
Toestemming gebruik foto’s 
Bij opname wordt aan een bewoner toestemming gevraagd om 
foto’s , die bij activiteiten gemaakt worden te mogen gebruiken 
voor de kabelkrant. Nu ontvangt iedere bewoner opnieuw dit 
verzoek, maar dan met de vraag of we ze mogen gebruiken voor 
pr-doeleinden. Dit is breder en voorkomt dat we steeds individueel 
moeten vragen of mensen akkoord zijn. Uiteraard wordt er op 
gelet dat mensen netjes op de foto’s staan. Als mensen dit niet 
willen, wordt dit natuurlijk gerespecteerd. 
Controle drinkwater 
Twee maal per jaar wordt het drinkwater gecontroleerd op 
schadelijke bacteriën. Ook dit keer waren de controles weer goed. 
Misdienaars 
Als jaarlijks bedankje hebben zij een workshop koken van onze 
chef-kok gehad. Uiteraard stonden er frietjes op het menu. 
Dagverzorging Beek en Bos 
De dagverzorging bestond in juli 25 jaar. Dit is op gepaste wijze 
gevierd en heeft aandacht gekregen in het Leudalnieuws. 
 

8. Rondvraag. 
- De eerste overlegvergadering is mevr. Mien Sillen goed 

bevallen. 
 

9. Sluiting. De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de 
vergadering. 

 
Volgende vergadering: vrijdag 23-10-2015 om 14.00 uur. 
 
Notulist : R. Muijsenberg, secr. 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
23-10-2015 

 
Aanwezig: Mevr. Nellie Jansen ( voorzitter ),  Mevr. Diny Jakobs, 

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

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

2. Notulen overlegvergadering: 04-09-2015. De notulen worden, 
onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verzwaard advies herziene Gedragscode Hospitality en het 
Privacyreglement. Voor deze herziene Gedragscode wordt een 
positief advies afgegeven. 

4. PREZO. Op vr. 16-10-2015 is door Carlien een voorlichting gegeven 
aan de leden van de cliëntenraad over de te verwachten 
gesprekken tijdens de audit op 06-11-2015. Ook heeft zij gezorgd 
dat wij allen de benodigde gegevens hebben om dit gesprek te 
voeren. Zij zorgt nog voor een tijdschema voor deze dag. 

5. Zorginkoop 2016. Het gaat hier om de volgende drie onderdelen: 
- Wet Langdurige Zorg. Met het zorgkantoor zijn hierover 

goede afspraken gemaakt. Het verbeterplan is 
goedgekeurd. De maximaal haalbare vergoedingen 
worden uitgekeerd. 

- Voor de wijkverpleging is het aanbod van VGZ binnen; van 
CZ moet dit nog komen. 

- WMO. Hierover is met de gemeente overeenstemming 
bereikt over de dagverzorging. De hulp bij de huishouding 
blijft hetzelfde. 

6. Elektronisch cliëntendossier. Het is de bedoeling dat dit per 01-01-
2017 klaar is en zal dan vele voordelen bieden zoals het beter en 
sneller veranderen van gegevens, het kunnen inzien door 
huisartsen en familie. De formulering van de gegevens zal beter 
worden. 
Er komen organisatorische voorbereidingen. Ook zullen trainingen 
voor de medewerkers nodig zijn. Een plan van aanpak in 2016 zal 
dit aangeven. 

7. Mantelzorgparticipatie (of familieparticipatie). Onder 
familieparticipatie wordt verstaan: het meehelpen door een naaste 
bij de verzorging van een familielid in een zorginstelling. Het dient 
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voor de verbetering van kwaliteit van leven van de cliënt. De 
landelijke dag van de Mantelzorg is op dinsdag 10-11-2015, maar 
Beek en Bos houdt dit op 20-02-2016 vanwege de PREZO-audit op 
06-11-2015.  

8. Mededelingen directie. 
Verzwaard advies CQ-index.  
Onder dit punt wordt een gevraagd verzwaard advies behandeld, 
nl. de keuze van een onderzoeksbureau voor het meten van de 
CQ-index. Vanwege de goede ervaringen met dit bureau en de 
scherpe prijs adviseert de cliëntenraad hiervoor weer te kiezen 
voor Facit. 
Veranderplan dementie.  
Zorgmanager Mariëlle Tijssen heeft in het kader van haar studie 
een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van opvang van 
dementerende bewoners in het traditionele verzorgingshuis. De 
accommodatie dient aangepast te worden, medewerkers moeten 
geschoold worden en via de 1e lijn wordt, waar nodig, behandeling 
ingezet. Het komende jaar worden de plannen verder ontwikkeld 
en in gang gezet. 
Verbouwing 
In het kader van het vorige punt wordt een bewonersappartement 
op afdeling 200 verbouwd tot huiskamer. 
Op de verpleegunit is één huiskamer te klein. Deze wordt ongeveer 
18 m2 groter gemaakt. Beide projecten worden in voorjaar 2016 
gerealiseerd. 
Eigen condoleancekaart 
Beek en Bos heeft een eigen condoleancekaart gemaakt. Dit maakt 
het medeleven persoonlijker. 
Led verlichting 
In de bewonersappartementen en badkamers wordt de huidige 
verlichting vervangen door LED verlichting. Dit geeft meer licht en 
is zuiniger. 
Modernisering toegangssysteem 
Het huidige sleutelsysteem is verouderd. Daarnaast is het voor veel 
bewoners steeds moeilijker om de sleutel in het sleutelgat te 
steken. Besloten is een elektronisch systeem aan te schaffen, 
waardoor dit probleem opgelost wordt. 
Onderhoud gebouw 
Op dit moment wordt onderzocht welk groot onderhoud aan het 
gebouw voor de eerste vijf jaar nodig is. Hierna wordt bepaald hoe 
het stapsgewijs wordt uitgevoerd. 
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Strategisch beleidsplan  
Het huidige plan loopt tot 2017. In 2016 wordt een nieuw 5-
jarenplan gemaakt. 
Adressering bewoners 
De gemeente heeft alle bewonersappartementen een officiële 
huisnummering toegekend. Vooralsnog heeft dit geen 
consequenties. 
Story telling 
Dit is een nieuw pr-instrument. Middels het vertellen of beschrijven 
van een verhaal plaats je je organisatie in een positief daglicht. Het 
levensverhaal van Berta Maessen is door Suzanne Boonen 
opgetekend en geplaatst in het Leudal Nieuws. Hierin wordt verteld 
hoe zij met hulp van de thuiszorg van Beek en Bos haar leven weer 
heeft op kunnen pakken. 
Watertemperatuur 
De technische dienst onderzoekt hoe het komt waarom het soms 
heel lang duurt voordat er heet water uit de kraan komt. Er zijn al 
maatregelen genomen om tot een oplossing te komen. 
Dagverzorging 
Het aantal deelnemers groeit gestaag. De rolstoelbus wordt nu ook 
ingezet om de deelnemers naar de dagverzorging in Haelen te 
vervoeren. De dagverzorging in Beek en Bos groeit zo, dat we ook 
op de zaterdag extra deelnemers gaan opvangen. 
Klachtencommissie BOPZ 
Voor specifieke klachten m.b.t. gedwongen opname op de 
verpleegunit sluit Beek en Bos zich aan bij een regionale 
klachtencommissie. Op dat vlak is nog nooit een klacht geuit. 
Mondzorg 
Beek en Bos heeft afspraken gemaakt met NoviaCura. Zij 
organiseren de mondzorg en komen zonodig met een “tandartsen 
bus” om behandelingen uit te voeren. 
Medicatie 
Op de begane grond wordt een afsluitbare kast gemaakt waar de 
apotheek de medicijnen kan plaatsen. Naderhand worden deze 
door de verzorgende van de afdeling opgehaald. Hierdoor is het 
systeem beveiligd en kan de medicatie niet in verkeerde handen 
terecht komen. 
Barbecue 
Als zomers de barbecue op het programma staat, krijgen de 
bewoners ’s middags geen warme maaltijd. Dit vindt men niet 



23 

 

prettig en werkt verwarrend. Voortaan blijft de warme maaltijd ’s 
middags gehandhaafd. 
Ventled-bedden 
Dit zijn speciale bedden, die het draaien van bewoners in bed 
gemakkelijk maken. Er worden weer twee extra bedden 
aangeschaft omdat er veel behoefte aan is en preventief werkt in 
het kader van fysieke belasting van medewerkers. 
Bewonersvakantie 2016 
Omdat de belangstelling afgelopen jaar een stuk minder was, is 
voor 2016 geen bewonersvakantie voor het verzorgingshuis 
gepland, wel voor de verpleegunit. In 2016 bekijken we dit weer 
opnieuw. 
Verbeterplan van Rijn 
Dit wordt uitgedeeld. 
Presentatie vrijwilligersraadpleging 
Uitgebreide toelichting door Thijs. 
 

9. Rondvraag. 
De silverfitmile, de fiets waarbij je via videobeelden de indruk hebt 
dat je door het dorp fietst, wordt niet aangeschaft. De aangeboden 
uitvoeringen voldoen niet aan de gestelde eisen. 

 
 
Volgende vergadering: vrijdag, 11-12-2015 om 14.00 uur. 
 
Notulist : R. Muijsenberg, secr.  
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Even lachen 
 
Oeps 
Linda en Marcel, beiden 60 jaar oud, vieren hun zilveren bruiloft. 
Op het feest verschijnt uit het niets een goede fee die zegt, ”Jullie 
mogen een wens doen, je mag wensen wat je wil.” ”Dan wens ik een 
wereldreis, dat heb ik altijd al willen doen”, zegt Linda. De fee zwaait 
met haar toverstokje en Linda heeft opeens twee handen vol met 
vliegtickets. Dan vraagt de fee wat de wens is van Marcel. Marcel denkt 
goed na en zegt: “Ik wil een vrouw die dertig jaar jonger is dan ik.” De 
fee zwaait met haar toverstokje en Marcel is negentig jaar oud. 

 
Kinderwens 
Sinterklaas vraagt Kiki wat ze in haar schoentje wil. “De pil Sinterklaas,” 
zegt het meisje zachtjes. De sint verschiet van kleur achter zijn 
baard. “De pil? Maar meisje waarom?” “Ik heb al zes poppen en ik wil er 
niet meer.” 

 
Lezing 
Guido die te diep in het glaasje had gekeken, besluit heel wijs zijn auto 
te laten staan en lopend naar huis te gaan. Na ruim een half uur 
zwalkend over straat wordt hij aangehouden door een agent. “Waar gaat 
u naartoe om 2 uur ‘s nachts?” vraagt de agent. “Ik ga naar een lezing 
over alcoholgebruik,” zegt de man. “En wie geeft die lezing dan wel?” 
vraagt de agent. “Mijn vrouw.” 

 
Waar gebeurd 
De dominee laat op zekere zondag zijn gemeenteleden het volgende 
weten; “Onze kerk heeft sinds kort last van muizen. Wat kunnen we er 
aan doen? Vangen heeft geen zin, want we weten niet hoe groot de 
familie is en doden is natuurlijk in Gods huis geen optie. Heeft iemand 
nog een goed idee?” 
Een vrouw staat op en zegt; “U moet ze laten dopen. Ik ben moeder van 
tien kinderen. Ik heb ze allemaal laten dopen en sindsdien komt er geen 
van hen nog in de kerk.” 
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Pesterijen 
“Mama, Douwe wilde vandaag de juf pesten,” vertelt Gerard. “O ja, dat 
is erg stout,” zegt moeder. “Ja maar ik heb dat verhinderd.” “Zo, en hoe 
heb je dat gedaan?” “Hij had een punaise op de stoel van de juf gelegd, 
maar toen ik zag dat de juf ging zitten, heb ik vlug de stoel 
weggetrokken.” 
 
Geboorte 
Rene is getrouwd. Het eerste jaar wordt een vierling geboren, het 
tweede jaar een drieling en het derde jaar een tweeling. “Gelukkig” 
zucht Rene na de laatste bevalling tegen zijn vrouw. “Het wordt al wat 
minder.” 
 

 

Het nieuwe jaar 
 

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

Zullen velen van ons vragen, deed ik het dit jaar wel goed?  

Zijn voornemens uitgekomen, meningsverschillen bijgelegd?  

Of blijft het dit jaar bij dromen, wordt weer hetzelfde gezegd, 

Ik zal dit jaar…..ik wil wel…..maar oh, het is zo zwaar. 

Niet roken, niet snoepen, wel lijnen, wat liever zijn voor elkaar,  

Begin met een beetje vrede, voor anderen, voor jezelf zo je wil.  

Wanneer iedereen dit gaat proberen, is vrede niet langer een gril.  

Vrede is een zaadje dat moet groeien, gevoed met liefde, reken maar  

Na zekere tijd zal het gaan bloeien, en worden dromen waar.  
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Kerstdiner 18 december 2015 

 
Luchtige patémousse met bessengelei. 

*** 

Fazanten bouillon met groenten en knolselderijcrème 

*** 

Wildzwijn karbonade gaar gestoofd met cranberrysaus 

Kabeljauw onder een krokant korstje met limoensaus 

Wintergroenten melange 

Warme appelcompôte met rozijnen 

*** 

Pommes Duchesse 

Aardappel-kastanjepuree 

*** 

Chocolade mousse met warme witte chocoladesaus 
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De winter 
Na al die mooie dagen 

Komt de winter met zijn slagen 

Met sneeuw en ijs soms dikke lagen 

Toch hoeven wij nog niet te klagen 

Wanneer het ijs dik genoeg is 

Dan schaatsen wij in een lange rij 

En ook de winter maakt ons blij 

Zo heeft elk seizoen zijn eigen charme 

Wij gaan met dikke jas en dikke das naar buiten 

En zullen dan een winters deuntje fluiten 

En is het weer niet al te mooi 

Wij blijven in ons hokkie en wachten op de dooi 

Wij doen zolang maar winterspelen 

Zodat wij ons toch niet vervelen 

Geniet zo lang het nog maar kan 

Van elke dag en ieder uur ons verdere leven lang  

 

Doei, Netty Gorissen k.026 
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Injectie voor deze tijd 
 
Er bestaat een oud verhaal over 
een moeder wier enige zoon 
stierf. In haar verdriet ging ze 
naar de pastoor toe en zei; 
“Beschikt u niet over mooie 
gebeden of magische 
bezweringen om mijn zoon weer 
levend te maken?” En in plaats 
van haar weg te sturen of lang 
met haar te praten, zei hij tegen 
haar; “Breng me een maggiblokje 
uit een huis dat nooit verdriet 
heeft gekend. Dat zullen we dan 
gebruiken om het verdriet uit uw 
leven te verdrijven.” De vrouw 
ging meteen op pad op zoek naar 
dat magische maggiblokje. Eerst 
kwam ze bij een statig herenhuis 
en klopte op de deur en zei; “Ik 
zoek een huis dat nooit verdriet 
heeft gekend, ben ik hier aan het 
goede adres?” Ze zeiden; “U bent 
beslist aan het verkeerde adres 
hier” en ze begonnen alle 
tragische gebeurtenissen op te 
sommen die hun de laatste tijd 
overkomen waren. De vrouw 
bleef er een tijdje om die mensen 
te troosten en ging toen verder 

op haar speurtocht naar een huis 
dat nooit verdriet had gekend. 
Maar waar ze ook kwam, in 
krotten of bungalows, ze kreeg 
het ene verhaal na het andere te 
horen over droefenis en ongeluk.  
 
Ze ging tenslotte zo op in het 
steun bieden aan anderen, dat ze 
haar speurtocht naar het 
magische maggiblokje vergat, 
terwijl ze vermoedelijk zelf nooit 
wist dat juist die speurtocht het 
verdriet uit haar leven had 
verdreven. 
 
Misschien moeten ook wij wat 
vaker praten, kijken en luisteren 
naar mensen om ons heen. Wij 
komen er dan achter dat ieder 
zijn eigen kruis heeft en zijn 
eigen littekens draagt en…..we 
zullen ze niet meer benijden, 
maar met hen meeleven. En ons 
eigen verdriet wordt zeker lichter 
als we heel goed beseffen die 
ene; Ieder Huisje Heeft Zijn 
Kruisje !!! Ga daarom niet op 
zoek naar een maggiblokje.  
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Het kleine vogeltje 
“Waar ga je heen, oude man?” 
vroeg het kleine vogeltje dat zich 
op de wind liet drijven. “Zie je 
dan niet dat hier nergens meer 
mensen zijn? Zie je niet dat de 
wereld hier ophoudt?” “Daarom 
juist,” glimlachte de oude man 
tegen het vogeltje dat een plekje 
op zijn schouder had gekozen.  
“Maar wat moet je aan het einde 
van de wereld? Er is daar 
niemand aan wie je dat mooie 
boeketje bloemen kunt geven.”  
“Bekijk ze eens goed,” zei de 
oude man. “Het zijn er elf,” telde 
het vogeltje. 
“Precies, en straks zal ik, voor we 
bij het einde van de wereld zijn, 
nog één bloem plukken.” 
Het vogeltje begreep het niet.  
“Luister maar,” zei de oude man. 
Daarop begon hij, al lopend naar 
het einde van de wereld, zijn 
verhaal. 
“In de nacht van nieuwjaar, 
wanneer het oude jaar ophoudt 
en alle klokken gaan luiden, 
blaast de wind twaalf pluisjes de 
wereld in, pluisjes, zó klein, dat 
je ze met gewone ogen haast 
niet kunt zien. Ze liggen op de 
hand van het nieuwe jaar. Op het 
ogenblik dat de wind ze één voor 
één opneemt en wegblaast, 
fluistert het nieuwe jaar ze een 
wens toe: twaalf keer doet hij 
dat, en als dat gebeurd is en hij 
met lege handen zijn tocht 

begint, zweven die pluisjes over 
de wereld weg, zoeken een 
plaatsje om te rusten en lijken 
dan wel voorgoed vergeten. 
Als heel gauw gebeurt er iets met 
het eerste pluisje dat werd 
weggeblazen. 
In die eerste nacht groeit er een 
ragfijn stengeltje uit dat pluisje 
omhoog. Het zwiept in de wind 
en vangt alles, wat er in de 
wereld trilt, op. De tweede nacht 
groeit het nog hoger, het krijgt 
blaadjes en nog meer 
zijstengeltjes, die alles wat leeft 
en gebeurt opvangen. 
Na een paar weken is het een 
grote, stevige plant geworden. 
Die in zijn stengels en nerven 
duizend geheimen bewaart. En 
na dertig dagen, soms na 
eenendertig en een heel enkele 
keer nog iets vroeger, ontvouwt 
zich aan de top van de plant een 
bloem. Een nacht maar bloeit die 
bloem en als die nacht voorbij is, 
komt er iemand en plukt hem af.” 
“Wie?” Riep het kleine vogeltje. 
“Wacht maar af,” zei hij, “Dat 
komt straks. Als die bloem 
geplukt is, verdort de plant. Zijn 
blaadjes en stengels trillen niet 
meer, voelen niets meer en 
bewaren geen geheimen meer. 
Maar dat geeft niet. Want 
ondertussen is op een heel 
andere plek het tweede pluisje 
gaan uitlopen. Eerst een 
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stengeltje, dat trilt in de wind, 
dan een zijtak, blaadjes en 
tenslotte een bloem.” 
“En wordt die ook weer 
afgeplukt?” Vroeg het vogeltje 
meteen. De oude man knikte, 
“Ja, want de man die ze plukt, 
weet precies, waar de pluisjes 
zijn opgekomen. De wind brengt 
hem er: hij voert de man van 
bloem naar bloem. Elf keer plukt 
hij ze af, soms in een 
winternacht, soms in een 
voorjaarsnacht, een zomernacht 
vol stormen. Wat er ook gebeurt, 
hij komt en plukt. En met die 
bloemen in zijn hand trekt hij 
weer verder, op zoek naar de 
volgende. Als hij er elf heeft en 
de bloemen in zijn oude hand zijn 
verdroogd, is hij een oude man 
geworden. Hij is blij dat hij op 
zoek kan gaan naar de laatste. 
De wind zal hem er brengen.” 
“Ik wil hem graag zien als hij zijn 
laatste bloem plukt,” zei het 
vogeltje, “Kan dat?”  
“Je hoeft alleen maar op mijn 
schouder te blijven zitten,” zei de 
oude man, “Ik ben die man.” 
Verder zeiden ze niet veel tegen 
elkaar. Om hen heen werd het 
helemaal donker, de wind joeg 
door de takken en de weg werd 
helemaal donker, de wind joeg 
door de takken en de weg werd 
steeds smaller. Het vogeltje 
schrok. De grijsaard was 
neergevallen op een boomstronk, 
veegde met zijn hand over zijn 
ogen en hijgde zwaar. 

“Wat is er, zijn we er? Heb je de 
laatste bloem gevonden?” 
De oude man schudde het hoofd. 
“Ik kan niet meer,” zuchtte hij, 
“Ik ben zo moe.” 
“Rust dan wat,” zei het vogeltje 
bezorgd. 
“Nee,” zei de oude man,  “Dat 
kan niet. Ik moet de twaalfde 
bloem vinden. Die twaalf 
bloemen zijn de twaalf maanden 
van het jaar. Als ik de laatste niet 
heb, kan het nieuwe jaar zijn 
tocht niet beginnen. Nee, we 
moeten!” 
Hij probeerde overeind te komen, 
maar hij viel terug. Het vogeltje 
fladderde angstig rond om te zien 
of er hulp kwam. En toen 
opeens! 
“Oude man! Oud jaar!” Tsjilpte 
het vogeltje boven het geluid van 
de wind uit, “kijk eens achter je! 
Kijk eens, wat daar aan de 
andere kant van de weg groeit!” 
De oude man draaide zich om, 
zijn gezicht begon te stralen, 
want dáár, tussen de kale 
takken, was een plant hoog 
opgeschoten, groen als 
dennegroen met een gouden 
bloem, die glansde als kaarslicht, 
in de top. 
Hij vergat al zijn moeheid, liep 
naar de plant en plukte de laatste 
bloem. Op het ogenblik dat hij 
hem bij het boeketje van elf 
voegde, begon in de verte een 
klok te luiden. Roerloos 
fluisterden de oude man en het 
vogeltje ernaar. Toen piepte 
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achter de takken een hek en een 
stem vroeg: “Ben je daar, oud 
jaar?  
“Ja, hier ben ik,” zei de oude 
man. Met het boeketje van twaalf 
bloemen die alle geheimen, alle 
gebeurtenissen, alle vrolijkheid 
en alle verdriet van de mensen in 
twaalf lange maanden 
vasthielden, strompelde hij naar 
het hek. 
Het laatste wat het vogeltje van 
hem zag, was hoe hij zich bukte 
in een tuin vol gedroogde 

bloemen, waar alle maanden van 
oude jaren een plaats vinden. 
Toen dat was gebeurd, had het 
vogeltje het gevoel dat er heel 
zachte pluisjes, die je met je 
ogen niet zien kon, voorbij 
zweefden. En  wie de taal van de 
vogels verstaat, had zijn wens 
kunnen horen: “Goeie reis en een 
gelukkig jaar!” 

 

 

 
Vijf generaties mevr. Dalemans k.042! 

 

 

 

 

 
 

van links naar rechts: 

Kitty  (dochter) 

Eva, staand (kleindochter)  

Rachel  (achter-kleindochter) 

Jenna (achter-achter kleindochter) Inmiddels 3 maanden oud. 



38 

 

Het Feest van Driekoningen 
 

De Driekoningen waren op reis naar 
Bethlehem. Ze hadden gehoord dat er een 
koningskindje was geboren en brachten hem 
geschenken in de vorm van Goud, Wierook 
en Mirre. Ze volgden dan ook de sterren. 

 

Een bijzondere ster verdwaalde bij Zorgcentrum Beek en Bos in de 
keuken. Hij was afgegaan op die heerlijke reuken. Opeens spatte hij 
uiteen, in de vorm van een gouden boon.  

 

De koks kwamen meteen op het idee, om deze boon te verstoppen in 
een maaltijd, die ze speciaal hadden bereid voor deze mooie kersttijd. 

 

Nu de zoektocht: als u als bewoner deze boon in uw eten vindt, wordt 
dat beloond met een heerlijke maaltijd speciaal bereid door ons 
keukenteam. 

 

Heel veel geluk gewenst en smakelijk eten. 

 

 

Veel succes: ’t Keukenteam. 

 

p.s.: Heeft u de boon gevonden, meld dit dan op uw afdeling of in het 
restaurant. 
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Puzzel 
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