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Veranderingen 
 
Ik weet niet hoe u het ervaart, 
maar wat mij betreft mag de 
nieuwe huiskamer op de tweede 
verdieping morgen klaar zijn. Het 
is precies boven mijn kantoor en 
al weken hebben we last van het 
lawaai als er geboord, gedrild en 
weet ik wat allemaal gedaan 
wordt. Ik kan ook niet op een 
andere plaats in het gebouw 
gaan zitten, want voor bijna alle 
werkzaamheden, heb ik mijn 
computer en andere informatie 
nodig, die ik alleen op mijn 
kantoor kan vinden. Vorige week 
kwam ik op een dag ’s morgens 
op mijn werk aan, deed de deur 
van mijn kantoor open en de hele 
drempel lag vol met stof. 

Maar goed, genoeg geklaagd. We 
weten waarvoor we het doen en 
dat is het belangrijkste. De 
nieuwe huiskamers moeten 
bijdragen aan het welzijn, het 
zich prettig en thuis voelen van 
onze bewoners. Net vóór de 
bouwvak is de huiskamer op de 
tweede verdieping op de 
noordgang gereed 
gekomen. Naar 
mijn idee was de 
overlast daar 
minder, maar het 
kan ook zijn dat ik 
daar minder van gemerkt heb, 
omdat deze aan de andere kant 
van het gebouw ligt. 

Die huiskamer “draait” nu een 
paar maanden. Iedere dag is een 
medewerker gedurende 10 uur 
aanwezig, ’s morgens 5 uur en in 
de namiddag en avond 5 uur om 
onze bewoners een aangename 
daginvulling te bieden met veel 
gezelligheid en ondersteuning 
waar dat nodig is. 

Eerlijk is eerlijk: Het is niet 
vlekkeloos gegaan bij de start, 
maar het begint steeds beter te 
gaan. Nieuwe medewerkers 
moesten hun draai nog vinden en 
ook al waren ze van tevoren 
ingewerkt het was toch nog 
zoeken hoe we deze nieuwe 
vorm van zorg in moesten vullen. 

Ook familieleden van bewoners 
die eerder al naar de Hoeskamer 
op de begane grond gingen, 
merkten dat we nog zoekende 
waren. Het gaat nu al een heel 
stuk beter en we hopen het 
binnen niet al te lange tijd in de 
vingers te hebben. 

Weet in ieder geval dat we ons 
uiterste best hiervoor doen. 

We zien welke positieve dingen 
de realisatie van de nieuwe 
huiskamers oplevert voor de 
bewoners die er gebruik van 
maken. De bewoners zitten nu 
gezellig bij elkaar in een sfeervol 
en herkenbaar ingerichte 
huiskamer. Ze eten samen, doen 
een spel, luisteren naar het 
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voorlezen van de krant, bakken 
samen een cake 
en nog veel 
meer. 

Binnenkort 
hebben we al 6 huiskamers en 
begin 2017 start de bouw van de 
7e. 

Op dit moment kunnen we nog 
meer vrijwilligers gebruiken om 
onze medewerkers te 
ondersteunen. 

We hebben binnen Beek en Bos 
al 140 vrijwilligers, maar voor de 
huiskamers zijn we nog op zoek 
naar enthousiaste mensen die 
feeling hebben voor mensen met 
dementie en nog één of enkele 
dagdelen per week beschikbaar 
zijn om ondersteuning te bieden. 

Kent u of bent u zelf zo iemand 
dan vragen we vriendelijk doch 
dringend u te melden via onze 
website www.beekenbos.nl onder 
het kopje vrijwilligers of via een 
briefje aan onze receptie met uw 
gegevens. Wij nemen dan graag 

contact met u op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Als er familieleden of andere 
mantelzorgers op deze manier 
hun steentje willen bijdragen, 
dan zijn zij natuurlijk ook van 
harte welkom. 

Komende zaterdag houden wij 
een Open Dag van 14.00 – 17.00 
uur om belangstellenden te 
verwelkomen, die onze nieuwe 
huiskamer willen bezichtigen. Wij 
leggen u dan graag uit hoe wij 
om willen gaan met bewoners 
met dementie. 

Natuurlijk laten we bezoekers het 
gehele huis zien en er is de 
gelegenheid om op plaatsen te 
komen, die normaal niet 
toegankelijk zijn voor publiek. 

Ik zou zeggen: Grijp uw kans en 
kom een kijkje nemen in Beek en 
Bos. 

Wij verwelkomen u graag. 

 

Thijs van den Schoor 

Directeur 

  

http://www.beekenbos.nl/
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In liefde verbonden 
De zomer is op zijn retour. De 
dagen korten. De zon staat 
steeds lager aan de horizon. De 
nachten worden kouder en het 
ritselen van de bladeren, die een 
voor een van de bomen vallen, is 
begonnen. Nog een paar flinke 
herfststormen en alles is weer 
kaal. Stapje voor stapje dient de 
winter zich aan. Allerheiligen en 
Allerzielen komen weer in zicht. 
Dagen waarop wij onze doden 
herdenken.                                                                                                                               
Het verlies van iemand waarvan 
je veel houdt, is een ingrijpende 
gebeurtenis. Velen van ons 
weten daarvan. Hoe mooi het 
afscheid misschien ook geweest 
is, hoe troostend de woorden die 
gesproken zijn ook waren, er is 
een leegte als je na het afscheid 
huiswaarts keert. Op het moment 
dat iedereen om je heen weer 
verder gaat met het leven, voel 
je hoe je leven veranderd is. Ook 
al wordt er gezegd dat de tijd alle 
wonden heelt en dat de scherpe 
kantjes slijten, wie een dierbare 
verloren heeft weet dat dit niet 
waar is. Het verdriet, het gemis 
blijft. De leegte blijft tastbaar 
aanwezig. Niets kan de plaats 

van een dierbare innemen.                                                                                                                                   
Die leegte is pijnlijk, maar ook 
een kostbaar goed, want juist in 
die leegte ervaar je de verbon-
denheid met hem of haar die je 
zo mist. Verbondenheid in liefde. 
Die verbondenheid maakt dat je 
iemand mist, maar maakt iemand 
ook onsterfelijk. De liefde blijft en 
overstijgt alles.                                                          
Ons geloof nodigt ons uit die 
liefde God te noemen. Wij blijven 
door Gods liefde die ons allen 
omvat, altijd met elkaar 
verbonden.                                                    
Die alles overstijgende 
verbondenheid in liefde met allen 
die ons zijn voorgegaan vieren 
wij in onze geloofsgemeenschap 
op 1 en 2 november, op 
Allerheiligen en Allerzielen. 
Wij willen die verbondenheid 
vieren in de H. Mis op zondag 30 
oktober in de kapel van Beek en 
Bos en we willen dan ook nog 
eens in onze herinnering brengen 
de namen van de medebewoners 
van wie wij het afgelopen jaar 
afscheid moesten nemen. 
 
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 
 

14 Oktober   : Jeanne Verbeek en Mariaverering 

15 Oktober   : Open Dag Beek en Bos 

21 Oktober   : High Tea 

21 November  : Balkenbrij eten in het restaurant 

02 December  : Sinterklaasmiddag 

15 December  : Kerststukjes maken 

16 December  : Jeanne Verbeek, kerstzang 

21 December  : Kerstdiner 

  

 

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 
 

 

 

 

Herfstsfeer 
 
De zomer ging naadloos over in de herfst, 
De natuur werd in bonte kleuren bijgesteld 
Geen zonnebruin meer op armen en gezicht 
‘s Morgens wordt het later licht 
Het is even wennen aan warme jassen, 
Sokken, laarzen, truien, wanten en dassen 
De sfeer van de haard, een brandende kaars 
Avonden vol plezier, bij een spelletje kaart 
Vroege schemering, vrieskoude nachten 
Sinterklaas en Kerst is nog even wachten. 
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Verjaardagen personeel  
 
Oktober 
01   Colin Beeren    centrale keuken 
01  Samantha de Corte   Hoeskamer 
02  Marianne van den Boogaart  Verpleegunit 
07  Rieky Driessen    Verpleegunit 
08  Mirian Verstappen   Receptie 
15  Helga Hobus    Afd. 000 
15  Mia Hodzelmans    WMO 
15  Vivian Timmermans   Facilitaire dienst 
16  Marlies van den Beuken  Vaatspoelkeuken 
17  Marjon Smeets    Hoeskamer 
18  Dorien Gubbels    Afd. 200 
19  Marlies Truijen    WMO 
20  Ellen Heldens    Vaatspoelkeuken 
20  Lynn Peskens    Zorghulp afd. 000 
22  Imke Ramakers    Verpleegunit 
26  Jeanne Gielen    Afd. 200 
28  Ger Berben     Dagverzorging 
31  Miranda Bongers    Afd. 200 
31  Iet Goertz     Verpleegunit 
 
 
November 
02   Lisanne Drinhuyzen   Centrale keuken 
02  Annie Verstappen   Thuiszorg 
03  Minouk van de Ven   Beleidsmedewerker 
04  Annelies Nies    Avonddienst 
05  Claudia Gomaa    Centrale keuken 
05  Jacqueline Poels    WMO 
05  Noor Ramakers    Verpleegunit 
07  Marij Koopmans    Verpleegunit 
07  Mat Thiesen    Centrale keuken 
08  Renate van Sintfiet   Hoeskamer 
08  Francien Winkelmolen   Afd. 000 
09  Ans Beurskens    WMO 
09  Ria Klein Zieverink   Verpleegunit 
10  Sasja van Neerven   Huiskamerassistente 
11  Gemma Cox    Thuiszorg 
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19  Stijn Moorthaemer   Huiskamerassistent 
20  Dana Verdonschot   Afd. 000 
24  Reini de Loo    Verpleegunit 
25  Marion Joosten    Welzijn 
26  Liesbeth Hebben    Hoeskamer 
30  José Timmermans   Afd. 000 
 

 

Verjaardagen bewoners  
 
Oktober 
08  Mevr. Deckers     app. 230 
09  Mevr. Boonen-Van Heur  app. 222 
10  Mevr. Salemans-Van Herten  app. 049 
21  Mevr. Hobus-Bongers   app. 204 
29  Dhr. Corsten    app. 043 
30  Mevr. Zusterzeel-Linssen  app. 207 
 

 

November 
01  Mevr. Dorssers    app. 105 
03  Mevr. Stammen-Hensen  app. 244 
05  Mevr. Seems-Raijmakers  app. 121 
06  Mevr. Kivits-Soetens   app. 147 
10  Mevr. Sillen-Kiggen   app. 108 
10  Dhr. Van Limpt    app. 138 
14  Mevr. De Bakker-De Vos  app. 144 
18  Mevr. Verbong-Hensen  app. 237 
19  Mevr. Smeets-Cremers   app. 208 
28  Dhr. Schroijen    app. 032 
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Welkom 
Mevr. Boonen-Van Heur   app. 222 

Mevr. Hobus-Bongers    app. 204 

Mevr. Craenmehr    app. 227 

Dhr. Kierkels     app. 139 

 

 

 

 

In memoriam  
Mevr. Boon-Van Geest    app. 227 

Mevr. Hamaekers-Suntjens   app. 204 

Mevr. Bistervels-Nelissen   app. 139 

Mevr. Van Thoor-Herfs    app. 203 

Dhr. De Zwaan     app. 120 

Mevr. Roost-Winkelmolen   app. 115 

 

 

 

 
 

Wintertijd 
In het laatste weekend van oktober, 

in de nacht van zaterdag op zondag (29/30) 

worden de klokken om 03.00 uur een uur 

achteruit gezet (begin wintertijd 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 - 11.15  Koffie uurtje met welzijn Zaal 

13.30 - 15.00  Winkel Twinkeltje 

14.30 uur Kienen Zaal 

Afspraak via 
receptie maken Dameskapster voor bewoners Kapsalon 
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Dag Tijd Activiteit Ruimte 

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 

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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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
vr. 02-09-2016 

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

Dhr. Thijs v.d. Schoor (directeur),  Dhr. René Muijsenberg 
( secr. ), Mw. Mien Sillen. Voor punt 10: Mevr. Carlien Vaes. 
Namens de Raad van Toezicht aanwezig: dhr. Har Keulen. 
 

1. Opening. 
Dhr. Thijs v.d. Schoor opent de vergadering en heet allen van 
harte welkom. Speciaal woord van welkom aan dhr. Har Keulen, 
die 1 x per jaar namens de Raad van Toezicht een vergadering van 
de cliëntenraad bij woont. 

2. Notulen overlegvergadering: 30-06-2016. Deze worden, met dank 
aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 

3. Regiobijeenkomst LOC in Tilburg. Deze bijeenkomst gaat over de 
nieuwe WMCZ (nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen) en het project: “Waardigheid en trots”. René gaat 
informeren bij het LOC om te vragen naar de precieze 
inhoudelijkheid van deze bijeenkomst en besluit dan of hij er naar 
toe gaat. 

4. Ontwikkelplannen 2016. René geeft een korte uitleg over de 
bespreking van deze plannen met dhr. Wingens van het 
zorgkantoor op 03-08-16.  Het was een heel positief gesprek. 

5. Ontwikkelplannen Zorginkoop 2017. In het plan worden twee 
speerpunten naar voren gehaald: 1.) Mantelzorgbeleid, 2) Ervaren 
beschikbaarheid van personeel. In het (concept) plan wordt de 
reden van deze keuze aangegeven en tevens een tijdspad 
vastgesteld voor de realisering. De vorderingen zullen zeker nog 
vaker op deze agenda terugkeren. De cliëntenraad stemt in met dit 
plan. 

6. Onderwerpen overleg Zorgkantoor op 15-09-2016. Op dit overleg 
zal, behalve de onderwerpen uit punt 5 van deze vergadering, ook 
aan de orde komen: het door VGZ-Zorgkantoor aangeboden 
inkoopbeleid 2017. In deze overlegvergadering wordt een 
publieksvriendelijke versie van dit beleid besproken. De 
cliëntenraad zal op 15-09-2016 aan het overleg deelnemen. 

7. Hygiëne- en infectiepreventiebeleid. Het nieuwe (concept) beleid 
wordt besproken. De cliëntenraad brengt een positief advies uit 
over dit beleid. 
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8. Visie op Zorg voor mensen met dementie. Beek en Bos is bezig 
met het ontwikkelen van een nieuwe visie op zorg voor mensen 
met dementie. Voor de bewoner is het belangrijk zich veilig, 
vertrouwd en waardig te voelen. Zijn of haar omgeving zal hierop 
aangepast moeten worden. Deze visie (concept) geeft hier een 
eerste aanzet voor. De cliëntenraad heeft hieromtrent een 
verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad geeft een positief advies. 

9. Plan extra middelen: “Waardigheid en trots”. Beek en Bos heeft 
een gedetailleerd plan gemaakt voor de inzet van de extra 
middelen die beschikbaar zijn voor het project: “Waardigheid en 
trots”. Dit plan is aan de leden van de cliëntenraad uitgereikt en 
besproken. De cliëntenraad vindt het een goed plan. 

10. Nieuwe toezichts-visie IGZ. ( Inspectie Gezondheidszorg ).  
Carlien geeft aan de hand van sheets een korte uiteenzetting van 
deze visie. Zij zal aan alle leden van de cliëntenraad een mail 
sturen met de volledige tekst van deze visie. 

11. Mededelingen directie.  
Open Dag 
Deze wordt weer gehouden op zaterdag 15 oktober van 14.00-17.00 
uur. De leden van de cliëntenraad zeggen hun medewerking toe. 
Bakker Peskens 
Hij is per direct gestopt. Beek en Bos beraadt zich op vervanging. 
Alarmering in de wijk 
De werkdruk binnen Beek en Bos is toegenomen door het opnemen van 
bewoners met steeds complexere problematiek. Om die reden is het ’s 
avonds en ’s nachts niet meer verantwoord BB te verlaten als er een 
oproep tot hulp uit de wijk komt. Overwogen wordt dan ook om deze 
dienst te stoppen. 
Extra middelen Waardigheid en Trots 
Net als in 2016 stelt de staatssecretaris extra gelden beschikbaar voor 
scholing en dagbesteding. BB gaat die op dezelfde wijze inzetten als 
2016: Deskundigheidsbevordering dementie en formatie medewerker 
huiskamer uitbreiden. 
Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg 
De nieuwe wet geeft de raden meer bevoegdheden. Instemmingsrecht 
voor zaken die de bewoners raken worden toegevoegd. Denk hierbij aan 
onderwerpen als veiligheid, hygiëne, recreatiemogelijkheden en het 
opstellen van een zorgplan. De financiering verbetert en het 
enquêterecht wordt verruimd. De Inspectie gaat toezicht houden op de 
wettelijke verplichting om medezeggenschap in te richten. 
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Prevalentie onderzoek zorginfectie op de verpleegunit 
Hier valt weinig over te zeggen vanwege de kleine groep. De uitkomst 
wordt besproken met de specialist ouderengeneeskunde en volgend jaar 
doen we weer mee om een vergelijk te kunnen maken. 
E-learning 
Binnenkort start een groep medewerkers weer met de scholing van 
verpleegtechnische vaardigheden. 
Mondzorg 
Op de verpleegunit is dit goed geregeld door Noviacura. Binnen het 
verzorgingshuis is een pilot gestart. Bewoners dienen een eigen bijdrage 
van 16 euro te betalen omdat de tandarts aan “huis” komt. 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd is iets gedaald naar 85,7 jaar. 
Nieuwe bestuurders in de regio 
Drie zorgaanbieders hebben een nieuwe bestuurder: 

• La Providence : Carla van Zanten 
• Vincent de Paul : Sylvia Meulensteen 
• Meijel : Corine Remmers 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 
BB heeft een keuze gemaakt en binnenkort start de implementatie van 
het programma ONS van de firma Nedap. Op 1 januari 2017 moet dit 
operationeel zijn. Later in het voorjaar wordt de mogelijkheid geopend 
voor familie om in te loggen in het systeem en te volgen hoe het dossier 
van hun familielid er uit ziet. 
Huiskamer 
Begin augustus is de nieuwe huiskamer  gereed gekomen en in gebruik 
genomen. Dit is een welkome aanvulling. 
Reanimatiebeleid 
Bij invoer van het nieuwe elektronisch cliëntendossier wordt dit herzien. 
Nu geldt dit beleid alleen binnen BB, maar dat is niet logisch. Alle 
betrokkenen worden benaderd om toestemming te geven, zodat de 
keuze van wel of niet reanimeren ook geldt buiten BB, bijvoorbeeld bij 
opname in het ziekenhuis. 

12. Sluiting.  
Har Keulen spreekt namens de Raad ven Toezicht zijn waardering 
uit voor  de betrokkenheid van de leden van de cliëntenraad en het 
goede werk dat verzet wordt. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Volgende vergadering: do. 03-11-2016 om  9.00 uur. 
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erslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
do. 30-06-2016 
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Even lachen 
 
 
In het ziekenhuis 
Zuster Claudia loopt tegen tien uur de afdeling op en vraagt aan 
Mevrouw de Vries: “Heeft u al ontlasting gehad ?” Mevrouw de Vries 
kijkt verbaasd op en zegt; “Nee, alleen nog maar ontbijt.” 
 
Geloof 
Kees heeft een aangeboren afkeer van het geloof, dus als een pastoor 
hem op straat de weg vraagt naar het station, zegt hij, “zeg ik lekker 
niet.” De pastoor is boos. “Zo kom je niet in de hemel, jongeman.” 
Waarop Kees zegt “En u niet bij het station.” 
 
Hotel 
Gaby komt van een dorp en boekt een hotelkamer in de stad. Als ze 
aankomt zegt ze tegen de portier; “Gelooft u echt dat u mij met zo’n 
klein kamertje kunt afschepen, alleen maar omdat ik uit een klein dorp 
kom?” “Kalm maar, mevrouwtje,” zegt de portier, “dit is immers de lift 
maar.” 
 
Hoog tijd 
Manon moet bij de dokter veel geld betalen voor een consult dat nog 
geen 10 minuten heeft geduurd. De dokter zegt; “Het was werkelijk 
hoog tijd dat u kwam,” waarop Manon vraagt; “Zit u dan zo krap bij 
kas?” 
 
Virussen 
Omdat er in het gymlokaal virussen zijn ontdekt, gaat de gymles niet 
door. Pietje komt thuis, vertelt zijn moeder waarom hij niet mocht 
gymmen en moppert: “Volgens mij liegen ze. Ik ben gaan kijken, maar ik 
zag niet één Rus in het lokaal. Dus zeker geen vier.” 
 
Villa 
Twee vrienden Geert en Arjan lopen door de stad en komen langs een 
prachtige villa. “Dat is een aardig huisje hè?” zegt Geert. “Je zou niet 
zeggen dat het uit bloed en de smart van mensen, uit de jammerkreten 
van kinderen en uit de tranen van vrouwen is gebouwd.” “Wie is dan de 
eigenaar?” vraagt Arjan. “Dokter Pels, de tandarts.” 
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Laatste wens 
Jansen is 65 geworden en gaat met pensioen. Er zijn alleen nog wat 
formaliteiten te regelen. Op een dag komt hij het kantoor binnen van de 
personeelschef, veegt zijn hand aan zijn overall af en neemt de pen aan 
om een formulier te tekenen. Als hij klaar is vraagt hij; “Zou ik nu dat 
meisje eens kunnen zien?” “Welk meisje bedoelt u?” “Nou dat meisje dat 
hier nog langer werkt dan ik. Ik weet niet hoe ze heet maar die 45 jaar 
dat ik hier werk, hebben jullie als er iets niet klopte in mijn loonzakje, of 
als er iets anders niet goed was, altijd gezegd dat het meisje op kantoor 
een fout had gemaakt!” 
 

 

 
 

Wat zou je doen ? 
 
Stel je voor dat je morgen zou ontwaken. in een ver en ander land 
Dat de tijd niet schijnt te raken, je eeuwen terug bent aangeland 
Geen water om je dorst te lessen, geen voedsel, geen medicijn bij pijn 
Geen huis of bed om in te slapen, hoe zou je leven dan nog zijn 
Geen school om te kunnen leren, geen hoop op toekomst voor je kind 
Geen werk, geen geld, niets te verteren, niets dat je aan het leven bindt 
Geen mensen die je kunnen helpen, geen droom die in vervulling gaat 
Geen pleister die je bloed kan stelpen, geen visie en geen goede raad 
Wat zou je doen als je daar zou ontwaken, en plotsklaps alle rijkdom 
mist? 
En iedereen die zou kunnen helpen roept, dat die hulp slechts één 
druppel is!!!  

  



26 

 

Herfst 
 
Paddenstoelen, beukennootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel 
Buiten vind je al die schatten van de herfst, zo veel, o zo veel 
 
Regenvlagen, hagelbuien, pijpenstelen, hondenweer 
Maak een paraplu van blaadjes, en geen druppel raakt je meer 
 
Spinnenwebben, nevelslierten, de geheimen van de mist 
Wie dit feest niet mee wil vieren, heeft zich in de herfst vergist. 
 
 
 

 
 

Mijn koffer 
 
Ik ga door het leven met een koffer, gevuld met herinneringen 
Voor mensen die mij niet kennen, zijn het onbelangrijke dingen 
Mijn koffer gevuld met mooie dingen, die ik tot nu toe heb meegemaakt 
Maar ook met dingen, die mijn hart heel diep hebben geraakt 
Toch is het geen zware straf, om die koffer te moeten sjouwen 
Want ik heb die koffer nodig, om mijn leven verder op te bouwen 
Die koffer is een van de belangrijkste dingen die ik heb in mijn leven 
Want in die koffer zitten ook de harten van mensen, die om mij geven. 
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Bedankt 
 

Lieve mensen van Beek en Bos, 

Vooral de verzorgende van afd. 000, avonddienst, nachtdienst, 
huiskamer, restaurant, vrijwilligers, bewoners, iedereen die ik vergeet te 
noemen. 

Mijn moeder, Nelly Jakobs-Arts kamer 039, is op 1 september 2015 in 
jullie huis komen wonen en had zich nogal snel gewend. Helaas ging 
haar geestelijke en lichamelijke gezondheid al na wat maanden achteruit 
en in deze belangrijke fase in haar leven, vooral de laatste maanden, 
waren jullie haar steun en toeverlaat. 

Met bewondering en de grootste waardering wil ik namens de familie 
bedanken voor de geweldige verzorging, geduld en liefde die zij van 
jullie heeft mogen ontvangen. En geduld hebben jullie! 

Allemaal zeer begaan met haar achteruitgang. Diep, diep respect voor 
jullie liefde en zorgzaamheid. Vooral de laatste dagen. Nog even in haar 
geliefde houding leggen, een kammetje door de haren,  haar geliefde 
geurtje op , een kusje, een aai. 

Namens mijn familie heel veel dank. Wij doen het jullie niet na en we 
zullen jullie missen. 

 

Margriet Bemelmans-Jakobs  

  



28 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  


	Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur
	vr. 02-09-2016
	erslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur
	do. 30-06-2016

