
1 

 

  

Juni 2016 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redactie: 
Monique Schoone 
Toos Verstappen 
Annelies Baats 

 



3 

 

Verbouwing en onderhoud 
 
Het gebouw Beek en Bos bestaat 
binnenkort 30 jaar. Op 1 juli 
aanstaande is het 30 jaar geleden dat 
de bewoners van het oude Beek en 
Bos (Nu st. Charles op de weg 
richting Baexem) verhuisden naar de 
nieuwbouw op de plek waar we nu 
zitten. Er was 1,5 jaar ijverig 
gebouwd aan het nieuwe Beek en 
Bos en het zag er erg modern uit, 
aangepast aan de eisen van de tijd. 
Iedere bewoner kreeg een kamer 
met een keukentje en ook een eigen 
douche en toilet. Dat laatste was 
toen nog niet zo vanzelfsprekend in 
verzorgingshuizen. Ik weet nog goed 
dat de oma van Karin (mijn vrouw) 
ook zou verhuizen naar een kamer in 
de nieuwbouw. Haar naamplaatje 
stond al op de deur, maar het heeft 
niet zo mogen zijn. Ze kreeg net voor 
de verhuizing een hersenbloeding en 
is na een ziekenhuisopname nog 
enkele jaren in het verpleeghuis in 
Weert geweest. 
Ik durf wel te zeggen dat het gebouw 
altijd prima onderhouden is, wat niet 
op de laatste plaats te danken is aan 
onze technische dienst. 
 
Toch is nu de tijd gekomen dat we 
toe zijn aan een grondigere renovatie 
om er vervolgens weer jaren tegen te 
kunnen. Alle bewoners hebben een 
mededeling gekregen  met daarop de 
aankondiging van de start van de 
eerste werkzaamheden, namelijk het 
vervangen van het pannendak en het 

vernieuwen van de 
verwarmingsketels en de boilers. De 
reden dat we dit tegelijkertijd doen is 
dat het oude spul via het dak, met 
een hele grote kraan, verwijderd 
wordt en de nieuwe apparatuur erin 
geplaatst wordt. Bij goed weer is het 
misschien wel leuk om dit spektakel 
te aanschouwen. We zullen aangeven 
wanneer het precies gaat gebeuren.  
 
Verder gaan we dit jaar alle sloten in 
huis vervangen. Dit wordt een heel 
ander systeem dan u gewend bent. 
Niet meer met sleutels maar met een 
klein plastic rondje met daarin een 
chip die de deur automatisch opent 
als hij tegen het slot gehouden 
wordt. Zeker voor mensen met 
reumatische aandoeningen, slechte 
gewrichten of bewoners die slecht 
zien is dit een grote verbetering. 
Mocht een “sleutel” kwijt raken dan 
wordt hij uit geprogrammeerd en de 
vinder, al dan niet eerlijk, kan er 
niets mee beginnen. Dit verhoogt de 
veiligheid enorm. 
 
In het kader van brandveiligheid 
gaan we enkele aanpassingen doen. 
De klapdeuren op de gang worden 
vervangen. Bij brand vallen deze 
automatisch dicht en dan weten we 
dat de brand daar minimaal een half 
uur achter blijft. De huidige zijn al 30 
jaar oud en dan kan niet 
gegarandeerd worden dat ze naar 
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behoren werken. Een dure post, 
maar zekerheid voor alles. 
 
De vloerbedekking op de gangen ziet 
er hier en daar niet al te florissant 
meer uit. Daarom wordt deze 
vernieuwd zodat we weer jaren tegen 
een frisse vloer kunnen aankijken. 
We kiezen weer voor zachte 
vloerbedekking omdat dit het geluid 
dempt en een huiselijker uitstraling 
heeft. De hoeskamer wordt hier ook 
in meegenomen, maar vanwege de 
hygiëne kiezen we voor een soort 
linoleum die gemakkelijk schoon te 
houden is. 
 
De verlichting op de gangen heeft 
zijn beste tijd gehad. Veel armaturen 
zijn aan vervanging toe. We kiezen 
voor led-verlichting vanwege de 
lange levensduur en de 
energiezuinigheid. Deze verlichting is 
prima te dimmen en goed in te 
stellen op tijdschakelklokken. Op dit 
moment is een proef geïnstalleerd op 
de verpleegunit. Het licht is veel 
helderder en de proefopstelling 
belooft veel goeds. 
 
De stoelen in het restaurant en de 
hoeskamer beginnen er smoezelig uit 
te zien en hebben hier en daar vieze 
plekken. Schoonmaken lukt niet 
meer. De nieuwe zijn besteld en we 
hopen ze voor de zomer in gebruik te 
kunnen nemen. 
 

Zoals eerder aangegeven gaan we 
bewonerskamers ombouwen naar 
huiskamers. Dementerende bewoners 
kunnen dan overdag en ’s avonds 
terecht om gezamenlijk te eten en 
gezellig de dag met elkaar door te 
brengen. We verwachten op afdeling 
200 één huiskamer op 1 augustus 
gereed te hebben en de andere op 1 
november. Dit is in ieder geval het 
streven. In deze huiskamers komt 
een mooie keuken, voorzien van alle 
moderne apparatuur, een eettafel en 
een gezellige zithoek. De inrichting 
en aankleding moet uitnodigen om er 
sfeervol te vertoeven. In de toekomst 
worden nog meer huiskamers 
gerealiseerd. 
 
Door de bouw van deze huiskamers 
verliezen we appartementen voor 
bewoners. Om dit deels tegen te 
gaan, hebben we plannen om nieuwe 
appartementen aan te bouwen aan 
de noordzijde van het gebouw. 
 
U merkt dat we boordevol plannen 
zitten om de woonomgeving voor de 
bewoners zo aangenaam en sfeervol 
mogelijk te houden. Hiermee geven 
we de aandacht aan de 
dementerende bewoners die ze nodig 
hebben. 
 
Ik ben benieuwd wat u er van vindt! 
 
Th. van den Schoor 
Directeur 
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SACRAMENTSPROCESSIE
Zondag, 29 mei, was het 
Sacramentszondag. In de meeste 
parochies trok vroeger op die dag 
de sacramentsprocessie uit. De 
straten waar de processie 
doorheen trok waren feestelijk 
versierd. Er waren rust altaren en 
in menig huis werd een tafeltje 
geplaatst met daarop een Maria- 
of Heilig Hart beeld, een vaas 
met bloemen en brandende 
kaarsen. Bruidjes strooiden 
bloemen, meisjes verkleed als 
maagden vormden het 
maagdenkoor en er werden 
fraaie bloemen tapijten gemaakt 
op de weg. Het hele dorp trok 
uit. Alle verenigingen namen er 
aan deel met de harmonie en 
schutterij voorop. Achter de 
'hemel' met de priester, die het 
Allerheiligste droeg, liep de 
burgemeester en de gemeente 
raad. Sommige parochies kennen 
deze traditie nog steeds en in 
menige parochie zal zondag jl. 
weer de processie uitgetrokken 
zijn al zal het niet meer zo 
overweldigend zijn als vroeger.                                                                                                                          

Ook op Beek en Bos is er weer 
een bescheiden sacraments-
processie gehouden op het 
voorplein, vooraf gegaan met een 
mis op het terras.                                                                                                                         

Met de processie willen we 
uitdrukken dat mensen in diepste 
wezen trekkers zijn; mensen die 
eigenlijk altijd op weg zijn, 
letterlijk en figuurlijk, op weg 
door het leven naar het Andere 
Leven. Voor velen is het leven 
een tocht door valleien en 
kloven, onherbergzaam gebied, 
je moet obstakels overwinnen, 
risico's nemen, het is vallen en 
opstaan, het is een avontuur. 
Maar we lopen niet alleen. God 
trekt met ons mee, als een 
reisgenoot. Dat wil de processie 
uitdrukken door het Allerheiligste 
Sacrament in de stoet mee te 
dragen. Want uiteindelijk zijn wij 
als Kerk van Jezus Christus 'Gods 
volk onderweg'. 

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 
30 Mei-03 Juni  : Bewonersvakantie 

 

03 Juni   : Soetse muziek 

 

17 Juni   : Keverbergermuzikanten 

 

08 Juli   : Barbecue 

 

Juli/augustus  : IJsbuffet  

 

 

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. 
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Alzheimer Café 
Iedere vierde dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) vindt 
het Alzheimer Café plaats bij Beek en Bos.  

Dit zijn bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.  

De zaal is open vanaf 19:00 uur. Het programma start om 
19:30 en eindigt om 21:30 uur. 

De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden 
bijdrage gevraagd. 

 

  

http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Verjaardagen personeel  
 
Juni 
01   Nellie Stevens    Receptie 
03   Truus Linssen    Vaatspoelkeuken 
03   Danique Spoolder   Gastvrouw 
03   Annie Meuwissen   Verpleegunit 
04   Anita van der Leeden   Verpleegunit 
08  Anke Smits     Verpleegunit 
15  Ine Reinders    Waskeuken  
15  Dorien Verkoelen   Verpleegunit 
17  Nieke van Bogget   Afd. 200 
18  Anja Loijen     Afd. 200 
20  Sjoerd Strijbos    Verpleegunit 
21  Nettie Ramaekers   Hoofd fac. dienst 
22  Truus Nies     Afd. 200 
24  Jolanda Theunissen   WMO 
27  Sanne van Bommel   Afd. 000 
27  Maud van Bommel   Gastvrouw  
29  Doritha Vossen    Hoeskamer 
29  Wilma Caris    Centrale Keuken  
30  Heidi Rietman     Nachtdienst 
 
 
 
Juli 
01   Karina van Deursen   WMO 
02  Yvonne Verstappen   Afd. 000 
03  Hanneke Engelen   Hoeskamer   
07  Marlies Dings                       Afd. 000 
09  Christa Schreurs    Gastvrouw 
10  Petra Peeters    Afd. 200 
10  Carla Thijssen    Avonddienst 
11  Esmee van Lierop   Gastvrouw 
13  Monique Vossen    Avonddienst 
13  Dorien Billekens    Dagverzorging/Hoeskamer 
18  Marjon Snijders    Vaatspoelkeuken 
21  Martina Murdoch    WMO 
21  Jolanda Geenen    Receptie 
21  Astrid Derikx    Afd. 200 
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23  Helmy Loeve     Verpleegunit 
24  Monique Strijdveen    Receptie 
25  Wilma Bours     Verpleegunit 
26  Monique van Heur    Thuiszorg 
27  Mariëtte van den Schoor   Verpleegunit 
31  Marion Rooijakkers    Avonddienst 
 
 
 

Verjaardagen bewoners  
 
Juni 
02  Mevr. Van Rijt-Joosten    app. 142 

10  Mevr. Reijnders-Maes    app. 010 

15  Mevr. Schreuder-Plug    app. 225 

27  Mevr. Janssen-Frenken   app. 155 

28  Mevr. Gubbels     app. 245 

 

 

Juli 
04  Mevr. Custers     app. 102 

08  Mevr. Gijsen-Scheres    app. 125 

08  Mevr. Korten-Looijen    app. 149 

11  Mevr. Nijnens-Ronckers   app. 007 

12  Mevr. Seunis-Caris    app. 013 

14   Dhr. de Zwaan     app. 120 

14  Mevr. Bistervels-Nelissen   app. 139 

14  Mevr. Claessen- v.d. Wouw   app. 223 

14  Mevr. Boon-Van Geest    app. 227 

27  Dhr. Timmermans    app. 123 

30  Dhr. Kuppens     app. 133 
 



11 

 

Welkom 
Dhr. Meersschaert    app. 148 

Mevr. Rietjens-Reijnders   app. 026 

Mevr. Seunis-Caris    app. 013 

Dhr. Bosklopper     app. 202 

 

Verhuisd 
Dhr. Verbong     app. 215 

Dhr. Corsten     app. 043 

Mevr. Verbong-Hensen   app. 237 

 

In memoriam  
Mevr. Gorissen     app. 026 

Mevr. Tunissen-Sonnemans   app. 013 

Mevr. Vossen-Stemkens   app. 215 

Mevr. Schrooijen     app. 043 

Dhr. Niessen     app. 202 

 

 

 
 

Jubilarissen  
12,5 jaar 
 
Marij Koopmans   Verpleegunit  18 juni 2016 
Riek Derikx    Centrale keuken  01 juli 2016 
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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 10.15 - 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  Koffie uurtje met welzijn Zaal 

13.30 - 15.00  Winkel Twinkeltje 

14.30 uur Kienen Zaal 
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Dag Tijd Activiteit Ruimte 

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 09.00 – 11.15  Manicure om de twee weken Zaal 

10.15 - 11.00  Gymnastiek Zaal 

11.15 - 12.00  Gymnastiek VPU 

15.00 - 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 

om de twee weken 
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 

Kantine 3e 
verdieping 

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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Pagina 3 advertentie 
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Pagina 4 advertentie 
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Pagina 7 advertentie 
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Even lachen 
 
 
Inspectie 
Een inspecteur van het onderwijs heeft al de hele middag de leerlingen 
van een klas tot wanhoop gebracht met allerlei moeilijke vragen. “Wil 
iemand nog iets weten over de spoorwegen in ons land?” vraagt hij 
tenslotte. Waarop Joris ad rem antwoordt; “Ja meneer, hoe laat gaat uw 
trein?” 
 
Dertien 
Paul en Evelien hebben een aantal vrienden uitgenodigd om te komen 
eten. Als ze de tafel aan het dekken is, merkt Evelien dat ze met z`n 
dertienen zullen zijn. ”Je hoeft toch niet zo bijgelovig te zijn”, zegt Paul. 
“Dat ben ik ook niet, maar we hebben maar twaalf stoelen.” 

 
Wijze les 
Tijdens een wandeling van opa met z`n kleindochter Sanne van 6, stelt 
Sanne heel veel vragen en opa antwoordt steeds rustig. Sanne kijkt haar 
opa vol ontzag aan en vraagt hoe hij dat toch allemaal weet. Opa reageert; 
“Heeft mama je dan nooit verteld dat ik alles weet?” “Nee,” zegt Sanne, 
“maar wel dat je altijd alles vergeet!” 

 
Reclame 
Pakkende reclame in de etalage van een schoenenzaak. “Ga niet naar een 
andere winkel om bedrogen te worden. Kom liever hier.” 

 
Kerkbezoek 
Hein komt de pastoor tegen en zegt;”Ik ga niet meer naar de kerk, die zit 
vol huichelaars,” waarop de pastoor vriendelijk zegt`;”Voor eentje meer 
is er nog wel plaats.”  
 
Proces 
Tijdens het proces vraagt de rechter aan de beklaagde; “Hoe hebt u de 
kluis in een kwartier kunnen kraken ?” “Het spijt me, edelachtbare. Ik geef 
geen gratis lessen.” 
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Verrassingsbezoek 
De vader van Sven is op zakenreis en wil zijn zoon verrassen die in een 
studentenhuis woont met een bezoek. Nadat hij het adres van zijn huis 
met veel moeite had gevonden belt hij aan. “Ja”, snauwt iemand over de 
intercom. “Woont Sven Adema hier?” 
“Inderdaad” antwoord de stem. “Leg hem maar bij de deur, dan halen we 
hem straks wel binnen.” 

 
Duiken 
Gerard en Martha gaan naar Egypte voor een duikvakantie. Voor deze 
eerste keer wil Gerard zich laten inenten tegen van alles en nog wat. Zijn 
huisarts wil weten, waartegen hij vroeger was ingeënt, dus belt hij zijn 85 
jarige moeder. Haar reactie; “Jou kan niets gebeuren je bent tegen alles 
gedoopt.” 
 
Ontmoeting 
Johan en Peter hebben al jaren niet meer met elkaar gesproken. Op een 
dag komen ze elkaar tegen. Johan blijft stokstijf staan en zegt; “Voor een 
oplichter ga ik niet opzij!” 
Peter doet een stap opzij en zegt; “Maar ik wel.”               
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Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf 
Een boer had enkele jonge 
hondjes die hij wilde verkopen. 
Hij plaatste een advertentie op 
een bord; “Te koop 4 puppy`s en 
plaatste het bord aan het begin 
van zijn erf langs de weg. Hij was 
daar net mee klaar toen hij aan 
zijn overall werd getrokken. De 
boer draaide zich om en keek in 
de ogen van een jongetje. 

“Meneer,” zei hij, “ik wil wel een 
van uw puppy`s kopen.” “Wel” 
zei de boer terwijl hij met zijn 
hand langs zijn nek wreef, “deze 
puppy`s zijn van heel goede 
ouders en kosten aardig wat 
geld.” Het jongetje liet een 
moment zijn hoofd hangen, 
reikte toen in zijn broekzak, 
haalde er wat kleingeld uit, liet 
het de boer zien en zei; “ik heb 
hier 50 eurocent, is dat genoeg 
om te kijken?” “Zeker,” zei de 
boer en floot een deuntje. “Dolly” 
riep hij en uit het hondenhok 
rende Dolly, gevolgd door vier 
kleine bolletjes wol, over her erf 
naar de boer. Het jongetje drukte 
zijn gezicht tegen het hek. Zijn 
ogen straalden van verrukking. 
Terwijl de hondjes naar het hek 
kwamen rennen zag het jongetje 
nog iets in het hok bewegen. 

Langzaam kwam er nog een 
bolletje wol uit het hok maar dit 
was kleiner dan de andere 
puppy`s. Op een wat onhandige 
wijze begon het hondje naar het 
hek te hobbelen, het had 
zichtbaar moeite om de andere 
hondjes bij te houden. “Die wil ik 
hebben,” zei het jongetje terwijl 
hij naar het waggelende hondje 
wees. De boer knielde naast het 
jongetje neer en zei; “Kerel, dat 
hondje wil je echt niet hebben. 
Het zal nooit kunnen rennen en 
je zult er ook niet mee kunnen 
spelen zoals met andere hondjes. 
“Het jongetje deed een stap naar 
achteren, reikte naar beneden en 
begon een broekspijp op te 
rollen. Terwijl hij dat deed werd 
een stalen beugel aan beide 
zijden van zijn beentjes 
zichtbaar. “Weet U meneer,” zei 
het ventje terwijl hij de boer 
aankeek. “Ik kan zelf ook niet zo 
goed rennen en hij – wijzend op 
het hondje – heeft iemand nodig 
die hem begrijpt.” 
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Met tranen in de ogen pakte de 
boer de puppy op, heel 
voorzichtig hield hij hem even 
vast en gaf hem toen aan het 
jongetje. “Hoeveel kost hij?” 
vroeg het jongetje. “Niets,” zei 

de boer. “Voor jou is hij gratis. Er 
is geen prijs voor de liefde. De 
wereld is vol mensen die iemand 
nodig hebben en die ze dan ook 
begrijpt.!!!!!” 

 

 

 

Geen beroep 
 
Een huisvrouw beste mensen, is de spil van haar gezin 
Ze is als eerste wakker, en slaapt als laatste in 
En is ze eens afwezig, dan jammert heel de troep 
Want niemand kan haar missen……. 
Toch heeft ze geen beroep!!! 
 
Ze tovert met de centjes, ze brengt de kinders groot 
Droogt tranen en snuit neusjes, is net een duizendpoot 
Als iedereen de griep heeft, verpleegt zij heel de troep, 
Loopt zelf van koorts te bibberen…….. 
Toch heeft ze geen beroep!!! 
 
Maar…ze is troost der kleinen, en vaders grootste schat 
Het aanrecht is haar altaar, de pan haar wierookvat 
Zij is in dit drukke leven, het rustpunt van haar troep 
Haar wapenspreuk is; “LIEFDE” 
God zegene haar beroep!!! 
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Benzine 
 
 
Vandaag wil ik met u, al zijn wij veelal leken 
Eens algemeen, globaal, de auto gaan bespreken 
Die is in onze tijd, zonder iemand te krenken 
Als status-symboliek, haast niet meer weg te denken 
 
Een aantal jaren heen, liep ieder hard naar buiten 
Als er een “toet-toet” kwam of men stond voor de ruiten… 
Thans heeft zoals gezegd, haast elk zijn eigen wagen 
Noodzakelijk? wie weet…daar wil ik niet naar vragen 
 
De mensheid is mobiel, en `n auto niet te missen 
Toch zullen velen zich, in de kosten vaak vergissen!!! 
Wil men maatschappelijk, een trapje hoger lopen 
Dan eist de status-quo, een tweede kar te kopen… 
 
Want vrouwlief kan daarmee, tegenover haar vriendinnen 
In aanzien des persoon, en qua prestige winnen 
Doch de medaille heeft, zoals bekend; twee kanten… 
Als men die goed bekijkt, weet men al gauw van wanten… 
 
Laatst vroeg “Mijnheer Lerang” zacht aan zijn Clementine 
“Wat doen wij deze week; vlees kopen …. of benzine??? 
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Vaderdag 
 
Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. 
‘k wil u graag een zoentje geven 
En u krijgt daar nog wat bij! 
 
’t Is geen zakdoek of sigaar, 
’t Is een heel, heel ander ding. 
‘k Hoop dat u ’t zult bewaren, 
’t is … en mooie tekening. 
 
Op die tekening sta ikke. 
Ziet u wel hoe hard ik lach? 
En mijn mond doe ik wijd open, 
Want ik roep: ’t is Vaderdag!! 
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In memoriam, Netty Gorissen 31-03-2016 

 

Beste mensen van Beek en Bos, 

Waarschijnlijk ben ik niet zo goed 
in het schrijven van stukjes of 
gedichten als mijn moeder (Netty 
Groissen). Toch wil ik een poging 
wagen. 

Negen jaar geleden kwam mijn 
moeder naar Beek en Bos. Drie 
weken nadat we de sleutel 
hadden gekregen konden wij 
haar pas overtuigen dat ze echt 
uit haar huis moest. Dit was voor 
haar een grote stap omdat ze 
haar zelfstandigheid kwijt zou 
raken. In al de jaren dat ze hier 
verbleef heeft ze het toch naar 
haar zin gehad. Wat wel heel 
jammer was, was dat in de loop 
van de jaren alle bridge partners 
wegvielen. Bridgen was haar 
lievelingsbezigheid samen met 
cryptogrammen en 
kruiswoordraadsels maken. Dit 
laatste heeft ze dan ook tot het 
einde gedaan. Vaak werden zelf 
haar ingevulde puzzels door 
enkele mensen van het personeel 
gefotografeerd omdat ze thuis 
dan konden nakijken wat de 
antwoorden moesten zijn. Ze had 
ze bijna altijd goed. 

De laatste jaren genoot ze vooral 
van de muziekmiddagen en van 
de speciale diners met Kerst en 
Pasen. Iedere middag ging ik bij 
haar op bezoek of als het weer 
het toeliet gingen we samen met 
de rolstoel er op uit. Wat ze ook 
geweldig vond waren de tochtjes 
met de rolstoelfiets. Dat had van 
haar veel vaker gemogen. ze 
vertelde dan aan haar begeleider 
honderd uit over de “Heitser 
minse” en hun familie. Ze had 
een super goed geheugen en kon 
dan ook iedereen bij naam, waar 
ze woonden, met wie ze 
getrouwd waren en hoeveel 
kinderen ze hadden. Deze 
fietstochtjes waren voor haar het 
einde… 

Het laatste uitje met mijn moeder 
was in november 2015 naar 
Maastricht met de Valyss taxibus. 
We gingen naar mijn dochter 
Ivette om foto’s te maken van de 
vier generaties. Ze was apetrots 
op haar eerste achterkleindochter 
Lynn. “Dat ik dat nog heb mogen 
meemaken op bijna 98-jarige 
leeftijd” zei ze. In januari vierden 
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we met de hele familie (het was 
superdruk en gezellig) nog haar 
98e verjaardag. En in maart heeft 
ze nog mogen meemaken dat ze 
samen met twee zussen allemaal 
negentig jaar en ouder waren. 
“Goede genen” zei ze altijd. 

Als laatste wil ik al het betrokken 
personeel van Beek en Bos 

bedanken voor de goede zorgen. 
Vooral de mensen van afdeling 
000 voor het in de negen jaar 
uitstekend verzorgen en de fijne 
samenwerking met mij. Ik zal 
jullie missen. 

Lieve groet, 

Iris Deckers-Gorissen 
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Vruúger 
 
Gojje'n Alden Tiéd.  
Ik bin dich verlaore en hielemaol kwièt.  
Viskes vange in de baek.  
10 ct zóndaagsgeld en sôkkerpaek.  
 
Eine scheur in de bôks.  
En wat kratse op de bein.  
Vruúger woord gespeuld.  
Waas noeëit allein.  
 
Tuike springe en kriéte op straot.  
Wat kós det gaeve.  
Noow raaze auto's.  
En mósse renne veur dien laeve.  
 
Laptop, handy noeëit van gehuurd.  
Toen waas noch " same sterk " in de buurt.  
D'r woord auk minder gebiets.  
En pliesie op de fiets.  
 
Weej óndervónde as kind genne'n hinder.  
Processie's door de straot met kémuniekinder.  
Gojje'n Alden Tiéd dich hads toch waal get.  
 
.........genne'n tillevisie en op tiéd naor bed  . 
 
ein Venloos Meadje 
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Puzzel 
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