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Carnaval 2016 
 
Op de eerste plaats wil ik onze Prins 
Jan I van Beek en Bos van harte 
feliciteren. Afgelopen week is hij op 
de mini Bonte Avond uitgeroepen tot 
Prins Carnaval van Wae Onger Os, 
zoals de carnavalsvereniging van 
Beek en Bos in het verre verleden 
ooit genoemd is. Het meest bijzonder 
aan zijn uitroeping vind ik dat dhr. 
Schroijen het geheim heeft gehouden 
voor zijn vrouw. Erg knap! Toen het 
bijna zover was dat de prins 
uitgeroepen werd, moest dhr. 
Schroijen naar het toilet. Toen dat 
maar duurde en duurde, maakte zijn 
vrouw zich ongerust dat hij de 
uitroeping zou missen, niet wetend 
dat hij zich achter de schermen aan 
het omkleden was. Ze wilde eigenlijk 
gaan kijken waar hij bleef, maar haar 
kleindochter Yvonne, die naast haar 
zat, gebood haar vriendelijk maar 
dwingend om te blijven zitten. U kunt 
zich voorstellen hoe verbaasd ze was 
toen "haar" Jan in vol ornaat Prins 
van Beek en 
Bos werd. 
Knap gedaan 
Prins Jan den 
Eerste. 
Alaaf!  
 
Wat ik ook knap vind is het bereiken 
van de 100-jarige leeftijd van mw. 
Wilms op 15 januari jl., en hoe! Ze 
heeft alle felicitaties stralend in 
ontvangst genomen op de receptie 
die we voor haar georganiseerd 

hebben. Bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers en haar familie kwamen 
haar feliciteren met deze mijlpaal. 
Wat heeft ze genoten. Wat zou het 
recept zijn om deze uitzonderlijke 
leeftijd te bereiken? Ik denk dat het 
te maken heeft met haar positieve 
instelling en het altijd klaar staan 
voor anderen. Misschien weet u het 
niet, maar mw. Wilms heeft tot haar 
95e levensjaar vrijwilligerswerk 
gedaan. Tot die leeftijd was ze 
vrijwillig gastvrouw in het ziekenhuis 
van Venlo. Iedereen kende haar. 
Zo'n positieve instelling moet 
meehelpen 
om heel oud 
te mogen 
worden. 
 
Positief 
waren ook 
heel veel 
mensen over het vuurwerk dat we op 
Beek en Bos hebben afgestoken op 
Oudjaarsavond. Sommigen denken 
dat dit door de gemeente 
georganiseerd is en dat het 
afgestoken wordt op het terrein van 
BB. Niets is echter minder waar. 
Veel mensen menen dat het 
duizenden euro's kost en als ik dan 
vertel hoeveel het werkelijk kost, 
gaan de monden van verbazing open. 
Het kost stukken minder dan je zou 
verwachten bij een half uur erg mooi 
professioneel vuurwerk. 
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Mooi is ook dat we een goede 
invulling hebben gevonden voor de 
vacature van afdelingshoofd op 
afdeling 000. Wim Gubbels heeft 
deze functie heel veel jaren naar 
volle tevredenheid vervuld. Hij is nu 
op een leeftijd dat hij wat minder wil 
gaan werken en wie zal hem ongelijk 
geven. Het is hem gegund. Zijn 
opvolger heet Linda Bongers en zij 
zal 1 april vol enthousiasme 
beginnen aan haar nieuwe functie.  
 
Enthousiast is het goede woord 
voor de maker van de kabelkrant, 
Thei Philipsen. Hij verzorgt volgens 
mij al ongeveer 15 jaar de kabelkrant 
van Beek en Bos als vrijwilliger. Hij 
doet dit met veel plezier en iedere 
twee weken kunt u weer een nieuwe 
versie tegemoet zien. Hij zorgt dat u 
op de hoogte blijft van alle 
wetenswaardigheden binnen en 
buiten Beek en Bos.  
Helaas is hij nu voor een tijdje 
uitgeschakeld door ziekte. Voorlopig 
nemen wij het van hem over. Als u 
de komende tijd denkt: het is toch 
niet meer zoals we dat gewend 
waren, dan ligt dat aan de hoge 
kwaliteit van Thei. We wensen hem 
heel veel sterkte in deze vervelende 
periode. 
 
Kwaliteit is een heel belangrijk 
woord binnen Beek en Bos. We 
proberen alles wat we doen zo goed 
mogelijk te doen en gezien het feit 
dat we het predicaat "Prezo Goud" 
tot in het voorjaar 2017 mogen 
voeren, zegt heel veel. Wat nog 

belangrijker is, is dat bewoners 
tevreden zijn. Dit meten we één maal 
per twee jaar en op dit moment is 
dat weer aan de orde. Afgelopen 
week hebben drie dames BB bezocht 
om u te vragen of u tevreden bent 
over de zorg en al het andere waar u 
bij ons mee te maken heeft. 
Komende weken ontvangen diverse 
familieleden een schriftelijke 
vragenlijst om namens hun bewoner 
aan te geven wat zij er van vinden. 
 
Familie is voor onze bewoners en BB 
erg belangrijk. Daarom organiseren 
wij op zaterdag 20 februari een 
mantelzorgbijeenkomst. Op die 
middag gaan wij hen uitgebreid 
informeren over allerlei onderwerpen 
die belangrijk zijn voor onze 
bewoners. Daarnaast willen wij graag 
horen hoe wij de mantelzorgers beter 
kunnen betrekken bij de zorg die wij 
bieden. Eigenlijk moet het zo zijn dat 
de zorg van Beek en Bos aanvullend 
is op de zorg die de familie kan 
bieden. Zij zijn immers het 
belangrijkste voor de bewoner. 
Informeren over en weer is van 
groot belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Nummer 1 van de Limburger 
hebben we in het Kerstnummer ook 



5 

 

de mensen die Beek en Bos niet zo 
goed kennen geïnformeerd over 
wat we zijn en wat we doen. Het is 
een mooi artikel geworden dat door 
een breed publiek gelezen is. 
 
Maar eerst gaan we Carnaval 
vieren. 
Ieder op zijn eigen manier, de één 
intensief en uitputtend en de ander 
zijdelings. 

En zo is de cirkel weer rond. 
 
Th. van den Schoor 
Een zijdelings carnavalvierende 
directeur 
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EEN VLEUGJE LENTE 
 
De maand januari zit er gelukkig 
weer op. Ik vind januari altijd een  
trieste maand. In januari valt er 
niets meer te vieren. De 
feestdagen zijn voorbij en van   
alle goede voornemens gemaakt 
voor het nieuwe jaar, is al vlug  
niets terecht gekomen. Ze 
zeggen wel dat de dagen lengen, 
maar daar merk je in januari nog 
weinig van. Meestal is het weer 
somber, koud en guur. Soms kun 
je dagenlang de zon niet zien en 
kijk je tegen een grauw en grijs 
wolkendek aan. Gelukkig zijn ons  
sneeuw en gladheid tot nog toe 
bespaard gebleven. Toch blijft 
januari een maand van 
hoestbuien, griep en natte 
voeten. Zelfs mijn hondje Bo 
vindt er niets aan en heeft even 
weinig zin in een flinke wandeling 
als zijn baasje. Maar laten we 
niet wanhopen er zit verandering 
in de lucht. Carnaval komt er 
aan, drie dagen van plezier. Wat 
voor weer de weergoden dit jaar 
met Carnaval ook in petto 
hebben, het blijven kleurrijke, 
vrolijke dagen. Even al een 
vleugje lente, even alle ellende 
vergeten, even alle grote en 

kleine problemen opzij zetten. 
Carnaval is vitamine voor de ziel.                                                                                                                                             
Een feest als Carnaval, waarin de 
mensen zich verschuilen achter 
een vermomming, is van alle 
culturen. Waar de oorsprong van 
Carnaval ligt is niet meer te 
achterhalen. Duidelijk is dat het 
al populair was in de 
middeleeuwen. Het was in die 
tijd dat Carnaval gekoppeld werd 
aan de grote vastentijd voor 
Pasen. Vandaar ook de naam 
Vastenavond. Met Carnaval 
mocht alles wat in de vastentijd 
verboden was, zoals dansen en 
je te goed doen aan spijs en 
drank. Op Carnaval volgt de 
vastentijd, de veertigdagentijd.  
We beginnen die met het 
askruisje, op Aswoensdag. Het 
askruisje wordt uitgereikt in de 
mis 's avonds om zeven uur in de 
kapel. Degene van de bewoners 
die het askruisje op de kamer 
wenst te ontvangen, wordt 
verzocht dit even door te geven.                                                                                                                                            
 
Maar voor het zover is fijne 
Carnavalsdagen, 
 
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 
 

05 Februari : Haelense Hofzengers met aansluitend  

boerenbuffet 

22 Februari   : Frites met snack in het restaurant 

04 Maart   : Jeanne Verbeek, zang 

17 Maart   : Modeshow 

18 Maart   : Troubadour Peter Gerts 

23 Maart   : Paasbrunch 

24 Maart   : Paasstukjes maken 
  

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

 

Parkeerkaart 
 
Indien u een bezoek brengt aan o.a. het 
ziekenhuis kunt u een gehandicapten 
parkeerkaart meenemen bij de receptie. 
De uitleen is bedoeld voor de bewoners. 
 

 

Mededeling schoonheidsspecialiste 
 
Voor een gezichtsbehandeling, 
massage, reiniging, make-up enz. 
kunt u op maandagmiddag tegen 
betaling terecht bij de 
schoonheidsspecialiste  
Marianne Hof. 
U kunt een afspraak maken via de 
receptie, ook zijn hier cadeaubonnen  
verkrijgbaar. 
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Verjaardagen personeel  
 
Februari 
02  Marjon Kempen    Thuiszorg 
05  Wim Gubbels    Afd. 000 
05  Nel Brouwer    Hoeskamer 
05  Jeroen Neuteboom   Weekendhulp keuken 
08  Thea Hekers    Receptie 
11  Cindy Verheijen    Avonddienst 
13  Marian Winkelmolen   Afd. 000 
24  Mieke van Bogget   Welzijn/hoeskamer 
25  Maria Peeters    Gastvrouw/Twinkeltje 
25  Myrthe Habets    Weekendhulp keuken 
26  Gitte van Rijt    Centrale keuken 
 
Maart 
01  Inge Vossen    Afd. 000 
03  Inge Konings    Zorghulp afd. 000 
04  Linsey Goorts    Zorghulp afd. 200 
05  José Mansvelt    Administratie/receptie 
05  Nicole Schroijen    Afd. 000 
07  Annemiek Gorissen   Afd. 000 
12  Lindsey Snijkers    Afd. 200 
13  Petra Delissen    Verpleegunit 
14  Jacqueline van de Beuken  WMO 
15  Anne Deckers    Weekendhulp keuken 
15  Frauke Wolfert    Weekendhulp keuken 
17  Laury Voss     Huiskamerassistente 
19  Maud Cox     Huiskamerassistente 
19  Carien Verberne    Hoeskamer 
22  Math Linders    Technische dienst 
22  Carla Vries     Hoeskamer 
23  Carolien Gijsen    Verpleegunit 
25  Martine Hendrikx    Verpleegunit 
25  Esther Nies     Zorghulp Avonddienst 
28  Thijs van den Schoor   Directeur 
28  Ingrid van Bogget   Welzijn 
30  Annelies Baats    Receptie 
30  Ria Ghielen     Verpleegunit 
31  Nancy Goeden    Afd. 200 
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Verjaardagen bewoners 
 
Februari 
08  Mevr. van Grimbergen-Bosmans app. 045 

14  Mevr. Venner-Jorissen   app. 007A 

15  Mevr. Timmermans-Janssen  app. 008 

15  Mevr. Vossen-Crijns   app. 213 

23  Mevr. Verheijden-Thielen  app. 028 

 

 

Maart 
03  Mevr. Adams-De Bock   app. 106 

09  Mevr. Daniëls-Engelen   app. 222 

12  Mevr. Vaes-Spee    app. 006 

23  Mevr. Marcus-Gorissen   app. 212 

26  Dhr. Berben    app. 137 

30  Mevr. Brouns-De Bakker  app. 025 

 
 

 

Carnaval 
Carnaval is om te zingen, om te dansen en te springen. 

Gekke kleren, gekke hoedjes en wat schmink op onze snoetjes 

Gekke mensen overal dat is nu carnaval. 
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Welkom 
Dhr. Niessen     app. 202 

Mevr. Dorssers     app. 105 

Mevr. Verlasevic-Musemic   app. 048 

 

In memoriam  
 

Mevr. Meijers-Rühl    app. 202 

Dhr. Mulders     app. 105 

Dhr. Hasselmann     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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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 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
vr. 11-12-2015 

 
Aanwezig: Mevr. Nellie Jansen ( v.z. ),  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 van 23-10-2015. Deze worden, onder 
dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld.  

3. Rooster van aftreden. Per 31-12-2015 is Diny Jakobs aftredend 
volgens het rooster van aftreden. Zij is herkiesbaar en wordt met 
algemene stemmen herkozen voor een periode van drie jaar. 

4. Jaarplan 2016. Als aandachtspunten worden naar voren gebracht: 
- Betrokkenheid bij alle plannen die door het 

managementteam worden ontwikkeld. 
- Het volgen van verbeterplannen.  
- Het volgen van de plannen van staatssecretaris van Rijn. 
- Het mee ontwikkelen van de plannen die nodig zijn voor 

de zorginkoop van 2017 door het Zorgkantoor. 
5. Vergaderrooster 2016. Dit is als volgt vastgesteld. 

Vr. 19-02-2016  14.00 uur. 
Vr.  22-04-2016  14.00 uur. 
Do. 30-06-2016  14.00 uur. 
Vr. 02-09-2016  14.00 uur. 
Do. 20-10-2016  14.00 uur. 
Vr. 16-12-2016  14.00 uur. 

6. Resultaten vrijwilligersraadpleging. Dit verslag zal door Carlien de 
volgende week aan de leden van de cliëntenraad worden 
toegezonden. 

7. Mededelingen directie. 
Verzuim 
4,98% 
Allerzielen 
Het herinneringsprentje wordt uitgedeeld. 
Actiejaarplan 2015 
De directeur licht realisatie van de voorgenomen acties toe. 
Scholingsplan 2015 
De directeur licht toe welke scholingen hebben plaats gevonden. 
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Prezo rapport 
De positieve resultaten worden gepresenteerd. 
Kerstkaart 
Beek en Bos heeft zelf een kerstkaart ontwikkeld. De leden van de 
cliëntenraad worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 
maandag 4 januari a.s. om 14.30 uur. 
Kerstdiner 
Dit is vrijdag 18 december en de cliëntenraad is van harte welkom. 
Sponsor 
Dhr. Ger Engels heeft de opbrengst van zijn verzameling pennen 
geschonken aan Beek en Bos. Hiervan is een zit/lig hometrainer 
aangeschaft voor in de fitnessruimte. 
CQ meting 
Deze is gepland op donderdag 28 januari. 
Indicering wijkverpleging 
Beek en Bos huurt hiervoor een niveau 5 verpleegkundige van de 
Zorggroep in. 
Uniform 
Alle medewerkers van de hoeskamer dragen voortaan een 
herkenbaar donkerblauw jasje. 
Teamleider afdeling 000 
Wim Gubbels legt volgend voorjaar zijn functie als afdelingshoofd 
neer en gaat minder werken. Er is een vacature uitgebracht en de 
cliëntenraad wordt uitgenodigd iemand af te vaardigen die deel zal 
nemen aan de gesprekken. Dhr. Muijsenberg stelt zich 
beschikbaar. 
Melding incidenten cliëntenzorg 
Het aantal valincidenten is enigszins toegenomen. Het aantal 
medicatie fouten laat een daling zien t/m het derde kwartaal. 
Nummer 1 
In de kersteditie is een artikel over Beek en Bos opgenomen. 
Plan staatssecretaris Martin van Rijn 
De overheid heeft een stuk geschreven waarin staat wat de stand 
van zaken is m.b.t. de plannen (Waardigheid en trots) van de 
staatssecretaris. Th. van den Schoor deelt dit uit. 
 

8. Rondvraag. 
De nieuwe verlichting in de badkamers is zeer goed. 
De nieuwe theekopjes in  het restaurant hebben een te klein 
oortje. 
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9. Sluiting. De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering.  
 

 
Volgende vergadering: vrijdag 19-02-2016 om 14.00 uur. 
 
Notulist : R. Muijsenberg, secr. 
 

 
 

 
Vastelaovesgekske 
 
Vastelaovesgekske in dien carnavalspekske 
Dien gezichtske det blinktj van alle sjmink 
Op diene kop eine groete hood,  
Bontjgekleurdj van kop tot voot 
Doe dans en zings, doe hos en springs 
Drie vastelaovesdage lank 
Sjluuts dich aan, biej diej lange riej 
Lachs en stjraols, zoe bliej, zoe bliej 
Met hiel dien waeze, in de polonaise 
Of zwalkendj euver de stjraot 
Vluugs eederein om de nek,  
Wiej eine echte vastelaovesgek 
Sjonkels en fonkels, tot de leste daag 
Dinsdaagsaoves twelf oer gesjlage 
Zit ze in ein heukske, gans versjlage  
Gehavendj in dien pekske 
Als ein verlaore vastelaovendjgekske 
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Pagina 1 advertentie 
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Pagina 2 advertentie 
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Pagina 3 advertentie 
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Pagina 4 advertentie 
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Pagina 5 advertentie 
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Pagina 6 advertentie 
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Pagina 7 advertentie 
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Even lachen 
 
Overtocht 
Een man leest bij het meer van Galilea een bordje met “Overtocht per 
boot; 50 euro” Daarop zegt hij tegen zijn vrouw, “Dat is toch veel te 
duur? Geen wonder dat Jezus hier te voet is gegaan!” 
 
Diefstal 
Jo en Liza worden bij de kassa van de Jumbo staande gehouden, omdat 
Liza een blik perziken gestolen blijkt te hebben. Uiteindelijk moet Liza 
voor de rechter verschijnen. Die vraagt aan Liza; “Hoeveel perziken 
zaten in dat blik?” “Zes” zegt Liza. “Dan krijgt u zes dagen cel,” 
antwoordt de rechter. Waarop Jo zegt; “mag ik u erop wijzen dat ze ook 
nog een blik doperwten gestolen heeft.” 
 
Loonsverhoging 
“Ik wil loonsverhoging,” zegt Leo tegen zijn baas, ”want anders ga ik 
weg, er zijn al drie bedrijven die me hebben uitgenodigd voor een 
gesprek.” “Welke bedrijven zijn dat dan?” vraagt de baas. Leo; “het 
telefoonbedrijf, de energiemaatschappij en de bank.” 
 
Vermageringspillen 
Kleine Hans haalt elke week bij de apotheker een flesje 
vermageringspillen. “Zeg, zijn die allemaal voor je moeder?” vraagt de 
apotheker. “Nee, voor mijn konijntjes,” antwoordt het jongetje. “Papa wil 
ze namelijk slachten zodra ze vet genoeg zijn.” 
 
Beroemd 
Na afloop van de mis zegt een parochiaan tegen de pastoor,  
“Weet u dat u slimmer bent dan Einstein?” De pastoor groeit van trots, 
maar voorzichtig vraagt hij; “Waar heb ik dat aan te danken?” De 
parochiaan zegt; “Van Einstein wordt beweerd dat hij zo slim was dat 
maar tien mensen hem begrepen. Maar van u preek begrijpt helemaal 
niemand iets.” 
 
Koopje 
Bart heeft een advocaat geraadpleegd. Bij het weggaan legt hij een 
tientje op diens bureau. De advocaat vraagt spottend; “Is dat voor de 
portier of voor de werkster?” Onverstoorbaar antwoordt Bart; “Voor jullie 
drieën.” 
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Alcoholcontrole 
Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed 
van alcohol en ziet er niet uit. 
Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: “Heeft u 
gedronken?” 
Met een dikke tong antwoordt de man: “Yes… deze morgen… is mijn 
dochter getrouwd… en ik hou niet van kerken… dus ik ben naar het café 
geweest… en heb enkele biertjes gedronken… daarna gedurende het 
banket… heb ik 3 flessen gekraakt… een Corbières… een Minervois… en 
… een Faugères. Om te eindigen… gedurende het feest… heb ik 2 
flessen… Johnny Walker… Black Label… keizer gemaakt…” Uiteindelijk 
antwoordt de politieagent geïrriteerd: “Weet u dat ik politieagent ben en 
u aangehouden heb voor een alcoholtest?” Vol humor antwoordt de Brit: 
“En u… weet u dat… dit een Engelse auto is… het stuur rechts zit… en 
mijn vrouw rijdt?!” 
 

 
Carnaval 
 
Nog maar een paar weken te gaan,  
Dan komt carnaval weer op gang 
Dan mag je de gekste kleren dragen, 
Al draag je een pak van behang 
Naar de lange optochten kijken,  
De een nog mooier dan de rest 
Daar wordt al veel gedronken,  
Dan voelen ze zich op hun best 
`s Avonds naar een café of zaal,  
Dan wordt het stampend vol 
Er wordt gehost en gesprongen,  
Dan gaan ze massaal uit hun bol 
Na vier dagen zo tekeer zijn gegaan,  
Is het weer voorbij voor een jaar 
De carnavals spullen gaan in de kast,  
Dan is iedereen weer herkenbaar!!! 
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De Vastepot 
Iets waat ich mich good herinjer, 
is de vastepot van de kinjer. 
Zoa gauw as het aswoonsdig waas, 
vroge ze öm ein trummelke, of ein glaas 
want het askruuske waas nog neet aafgewasse,  
of eerder mös op zien snoepjes passe! 
Alles waerdje zorgvuldig bewaardj, 
en in de vastepot op gespaardj. 
Mer iëer d’r ein waek waas verstreke 
waerdje de inhoud toch ins good bekeke. 
En eeder gông ziene sjat ins telle, 
vief zuurtjes en nog get caramelle. 
En den koste ze de verleiding neet weerstaon, 
om d’r ins met de tong langs te goan. 
En den mer gauw de pot weer in, 
want anges waas det het inj van ein good begin. 
Det het hiëel zaakje aanein gong klaeve 
och det waas hun om het aeve, 
mer al die, waeke motte vaste 
det waas ein kinjerziel, waal erg belaste. 
Soms waerdje nog aangeroaje 
om het ein waek vol te haoje. 
Mer met halfvaste haaj menige knaap 
ziene vastepot al laeg op het keldersjaap 
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De vier reclame borden 
Een jonge vrouw, die enkele maanden in verwachting was, stapte in een 
bus. Ze bemerkte dat een soldaat begon te lachen.  

Door haar positie ging ze meer naar achteren zitten, maar dat scheen de 
soldaat nog meer plezier te doen. 

Zijn gedrag beviel haar helemaal niet. Ze wisselde een derde en een 
vierde maal van plaats, maar toen barste de soldaat helemaal van het 
lachen. De vrouw kon dit niet verdragen en liet de soldaat arresteren. 
Toen de zaak voorkwam vroeg de rechter hem de zaak te verklaren 

Dit was zijn verklaring: 

“Edelachtbare, toen de dame in de bus stapte bemerkte ik dat zij in 
kennelijke positie verkeerde en toen kon ik het niet helpen dat ik moest 
lachen, daar zij onder de bioscoopreclame: “Binnenkort Verwacht” ging 
zitten. 

De dame veranderde van plaats en ging zitten onder de reclameplaat 
“Staan verwijdert iedere verdikking.” Dit maakte mij nog meer aan het 
lachen. 

Toen zij voor de derde maal op een andere plaats ging zitten was dit 
onder de scheerzeep reclame “Voor roodhaan-staafjes is het een klein 
kunstje”. Toen kon ik mezelf niet meer inhouden, maar het ergste komt 
nog toen zij voor een vierde maal van plaats verwisselde en onder een 
autobanden reclame ging zitten waar de volgende woorden opstonden: 
“Dunlops Rubberbanden zouden DIT ongeluk hebben voorkomen.” 
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PROCLAMATIE PRINS JAN 1e 2016     SALUUT! 

Ten 1e:  det ich ut sjoeen vinj om Prins van Beek en Bos te zeen. 

Ten 2e: det ich ut vanaovendj pas aan mien vrouw hub verteldj. 

Ten 3e: det ich al 58 jaor same bin mit mien maedje Mia. 

Ten 4e: det ich vreuger kaole, struu en mael hub rondgebrachtj biej de Mulder. 

Ten 5e: det ich ouch biej de gemeindje hub gewirktj, waarsjienlik de einige. 

Ten 6e: det ich hieel gaer doon huuge of kruutse. 

Ten 7e: det ich nao 87 jaor toch nog eine Kwakkert bin gewaore. 

Ten 8e: det ich gebaore en getoge bin in Baoksum. 

Ten 9e: det ich hiej op Beek en Bos niks tekort kom. 

Ten 10e: det mien dochter Marij miene adjudant zal zeen. 

Ten 11e: det ich ut hiebiej zal laote onger miene liefspreuk: 

“PLEKPLAOSTER IN HERT EN NIERE, 
KAARTE, DET HOOFT MICH HIEJ NEMES MIEER TE 
LIEERE”. 
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Valentijnsdag 14 februari 
Ik heb geen hartje van zilver, 

Ik heb geen hartje van goud 

Maar ik heb wel een hartje, 

dat van vrienden houdt 

Ik ben verliefd op je geworden 

zonder dat ik het wou 

neem me niet kwalijk  

dat ik van je hou 

Ga nooit weg zonder te groeten, 

Ga nooit heen zonder een zoen, 

Wie het noodlot zal ontmoeten 

Kan het morgen niet meer doen 

Een blik, een woord 

een stille wenk, 

Elkaar zo kennen is een geschenk  
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4 Geslachten 
De kleine Lynn, geboren 14 november 2015, lengte 50 cm, gewicht 6 
pond 131 gram. Schattig, en dat betekent de 4 geslachten! Ik ben nu 
over-oma, Iris oma, Ivette mama, de baby Lynn. We stonden al in de 
krant zelfs 2x door een fout in de 1e advertentie. 

Gelijktijdig met de geboorte van Lynn is mijn broer Jan overleden. Dat 
was minder leuk. 

Lynn geboren in deze crisistijd van oorlog, overstromingen, 
aardbevingen, overvallen en drugsgebruik. Niet al te best. Toch zijn er 
ook mooie dingen, de moeite waard. Maar ik kan niet in de toekomst 
kijken. 

We schelen 98 jaar. Dus Lynn doe je best, de 98 te halen! Maar dat zal 
het lot bepalen.  

Je overgrootmoeder 

Netty Gorissen XXX 
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Puzzel 
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