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Het einde van alweer een jaar 
 
We naderen het einde van het 
jaar en dat maakt het van de ene 
kant extra druk. Veel zaken willen 
we toch nog afhandelen zodat we 
in het nieuwe jaar weer met een 
schone lei kunnen beginnen. Van 
de andere kant heeft deze 
periode ook weer iets heel 
gezelligs. Het is vroeg donker, de 
kerstverlichting gaat op tijd aan 
en heel Beek en Bos is tot de nok 
gevuld met 
versieringen. 
Deze worden 
door onze 
medewerkers 
zelf gemaakt. 
We krijgen 
veel complimenten van 
familieleden en anderen, die om 
wat voor reden dan ook Beek en 
Bos bezoeken, over de warme 
sfeer en gezelligheid. Het begint 
als je binnen komt vóór de 
entree. Verschillende rendieren 
verwelkomen je en eenmaal 
binnen zet zich dat door. Zelfs 
voor bewoners is de mogelijkheid 
gecreëerd om Kerststukjes voor 
hun zelf te maken en veel 
mensen maken er gebruik van. 
Afgelopen week hebben we met 
bijna 150 medewerkers een 
gezellige 
avond 
gevierd. We 
hebben hen 

getrakteerd op een heerlijk 
buffet. Vervolgens informeren we 
hen over alle ontwikkelingen 
binnen Beek en Bos, zodat 
iedereen goed op de hoogte is 
van het reilen en zeilen. Alvorens 
we starten met de informatie, 
beginnen we met de rondvraag. 
Hier hebben medewerkers de 
gelegenheid om alles wat ze 
maar willen aan het 
managementteam te vragen of 
voor te leggen. Hier komen ook 
kritische zaken aan de orde.  In 
het laatste geval komt het voor, 
zo ook deze keer, dat dingen niet 
helemaal gaan zoals dat zou 
moeten en hebben we 
beterschap beloofd voor een 
volgende keer. Zo gaat dat bij 
open communicatie: Leg uit als 
er iets onduidelijk is en verbeter 
het als je bepaald gedrag niet 
kunt uitleggen. 
We doen ons best zo goed 
mogelijk te luisteren naar ons 
personeel, maar soms schiet dat 
erbij in door werkdruk of andere 
omstandigheden en dat is niet 
goed. Tenslotte borrelen we na 
met z’n allen en houden we een 
loterij. Binnen Beek en Bos 
hebben we de gewoonte om alle 
relatiegeschenken, die we 
gedurende het jaar verzamelen, 
onder onze medewerkers te 
verloten. Dit vaak tot grote 
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hilariteit van de aanwezigen. Er is 
namelijk een regel: Als je iets 
loot, moet je dat ook meenemen. 
De relatiegeschenken zijn niet 
allemaal even praktisch of mooi. 
Er zitten ook wel eens “prullen” 
bij. 
Iedereen is naar huis gegaan met 
een dinerbon van restaurant de 
Gouverneur uit Heythuysen, als 
dank voor de geweldige motivatie 
en inzet in het afgelopen jaar. 
 
Op de woensdag voor Kerst is er 
het traditionele kerstdiner. 
Bewoners, medewerkers, raad 
van toezicht en directie genieten 
van het heerlijke diner dat door 
onze eigen keuken bereid is. De 
gastvrouwen hebben gezorgd 
voor een sfeervolle ambiance en 
op die manier luiden wij 
gezamenlijk de feestdagen in. 
Na het diner worden alle 
bewoners verrast met een 
Kerstpresentje. 
Ieder jaar proberen we weer iets 
leuks te bedenken en ik hoop dat 
dat dit jaar ook weer gelukt is. 
Tijdens het Kerstdiner worden de 
presentjes op de kamer van de 
bewoner gezet. En dan is er op 

Kerstavond natuurlijk de 
Nachtmis met aansluitend de 
inmiddels traditionele chocomel 
(van echte chocola) en wafels. 
Op Oudejaarsdag is er de 
koffietafel en naderhand om 
18.30 uur het wijd en zijd 
bekende vuurwerk. Mensen 
komen van 
heinde en 
verre om 
ons mooie 
vuurwerk 
te aanschouwen. Afgelopen jaar 
stonden wel 1000 mensen om 
Beek en Bos, veelal met 
kinderen, vol verwondering te 
kijken. 
En als het nieuwe jaar dan 
gestart is, hoop ik jullie allen in 
goede gezondheid op woensdag 
4 januari 2017 op de nieuwjaars-
receptie te treffen om elkaar alle 
goeds voor 2017 te wensen. 
 
Ik wens iedereen heel fijne 
feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2017. 
 
Thijs van den Schoor 
Directeur 
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Kerstgedachte 
Het kerstfeest heeft toch altijd zo 
zijn eigen sfeer. Rond de 
kerstdagen hangt altijd een waas 
van welbehagen. Wij zijn dan een 
beetje anders dan anders. Wat 
meer toegankelijk en 
vriendelijker. Wij geven elkaar de 
hand en wensen elkaar fijne 
feestdagen. Met kerstmis zijn wij 
mensen op zijn best. Wij dromen 
van vrede. Wij verwarmen ons 
aan dat aloude verhaal over dat 
kind in de kribbe en die vader, 
die er wat onbeholpen bij staat, 
zoals alle vaders bij de geboorte 
van hun kind, en aan die herders 
en engelen. In onze kille wereld 
hebben wij een feest als kerstmis 
heel hard nodig. Maar het zou 
jammer zijn als het blijft bij een 
paar dagen wegdromen om 
daarna weer over te gaan tot de 
orde van de dag. Wij lopen dan 
de eigenlijke boodschap van 
kerstmis mis.                                                                                                                         
Hoe mooi onze kerstboom er 
misschien ook uitziet, hoe mooi 
de kerstliederen ook mogen 
klinken en hoe ontroerend dat 
verhaal over dat pas geboren 
kindje ook mag zijn, in dat 
aloude verhaal van kerstmis staat 
ook: 'Er was voor hen geen 

plaats in de herberg'. Het verhaal 
vertelt niet waarom er geen 
plaats was. Je kunt er slechts 
naar gissen. Misschien hadden de 
mensen het te druk, geen tijd of 
wilden ze wellicht niet gestoord 
worden. Trouwens  aan mensen 
op de vlucht, zoals die moeder en 
die vader uit het kerstverhaal valt 
toch niets te verdienen. Dus 
oprotten maar!                                                                                                
In hoeverre is er plaats in mijn 
en uw herberg; plaats voor dat 
kind van Bethlehem, waarin God 
zich aan ons toont; plaats voor 
de ander? Vindt de ander bij ons 
altijd een welkom, een luisterend 
oor, aandacht, begrip, troost ? En 
zijn wij  niet allemaal op zoek 
naar een herberg, op zoek naar 
liefde, begrip, geborgenheid en 
onderdak ?                                                                                           
Mogen wij een herberg zijn, een 
thuis, voor elkaar en voor 
iedereen, voor oud en jong, voor 
vriend en vreemdeling,  een 
warme plek om te wonen; niet 
alleen met kerstmis maar het 
hele nieuwe jaar.                                                                                                                      
Dat wens ik ieder van ons toe. 
Hele fijne en goede kerstdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar. 

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

 
Zaterdag 24 december   19.00 uur 
Viering van Kerstavond 

Nachtmis in het restaurant 
      

 

Zondag 25 december   10.30 uur 
Eerste Kerstdag 

 

 

Maandag 26 december  10.30 uur 
Tweede Kerstdag 

 

 

Zondag 1 januari 2017  10.30 uur 
Nieuwjaarsviering 

 

 

Zondag 8 januari 2017  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 
 

15 December  : Kerststukjes maken  

16 December  : Jeanne Verbeek, kerstzang 

21 December  : Kerstdiner 

31 December  : Oudjaarsviering 

04 Januari 2017  : Nieuwjaarsreceptie 

23 Januari   : Pannenkoek met spek en appel in restaurant 

13 Februari   : Friet met snack in restaurant 

14 Februari   : Bonte Avond 

 

 

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 
 

 

 

Openingstijden Twinkeltje 
i.v.m. Kerstmis / Nieuwjaar 
 
Woensdag 21 december : 15.00 – 16.00 uur 

Vrijdag 23 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Maandag 26 december  : gesloten 

Dinsdag 27 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Woensdag 28 december : 13.30 – 15.00 uur 

Vrijdag 30 december  : 13.30 – 15.00 uur 

Maandag 02 januari 2017 : 13.30 – 15.00 uur 
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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  
 
December 
01  Bianca Stappers    Thuiszorg 
04  Marita Heldens    Afd. 200 
04  Ron Jacobs     Verpleegunit 
05  Petra Beeren    Restaurant 
06  Nicolette Slabbers   WMO 
08  Anita Geuze    Avonddienst 
08  Lian Peeters    WMO 
08  Larissa Dirchs    Zorghulp 
09  Eef Kiggen     Restaurant 
10  Yvonne Scheres    Afd. 000 
19  Nelly Kierkels    WMO 
20  Henny Hermans    Afd. 000 
22  Helma Roost    Afd. 000 
23  Marian Meevissen   WMO 
23  Mariëlle Gommans   Nachtdienst 
24  Monique Coolen    Restaurant 
24  Els Ramakers    Dagverzorging 
29  Vicky Coenen    Afd. 000 
29  Carlien Vaes    Beleidsmedewerker 
31  Marnita Deckers    Verpleegunit 
 
Januari 
03   Karin Dirks     Nachtdienst 
04  Hilly van Eijk    Afd. 000 
05  Sammy Hendrikx    Centrale keuken 
08  Christine Ververs    Thuiszorg 
10  Marjo Abels    Zorghulp 
11  Carla Roest     Avonddienst 
13  Gemma Milczarek   Afd. 200 
13  Lynn Roest     Restaurant 
15  Jesse van der Aart   Restaurant 
16  Sanne Ottenheijm   Zorghulp 
17  Rian Rutjens    Verpleegunit 
18  Yvonne Schroen    Nachtdienst 
18  Miranda Stijnen    Avonddienst 
18  Yvette Grollik    Restaurant 
19  Jolanda van Nieuwenhoven  Nachtdienst 
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21  Jacqueline Poels    WMO 
21  Saskia Van Neer    Avonddienst 
21  Annet Sijbers    Avonddienst 
22  Ans Nelissen     
27  Riek Derikx     Centrale keuken 
27  Maria Tulmans    Vaatspoelkeuken 
27  Annie van Wegberg   Thuiszorg 
28  Gerda Driessen    Verpleegunit 
30  Ineke Ottenheijm   Receptie 
30  Cindy Maassen    Hoeskamer 200 
31  Anita de Vreese    Hoeskamer 200 
 
 
Februari 
02   Marjon Kempen    WMO 
05  Nellie Brouwer    Hoeskamer 
05  Wim Gubbels    Afd. 000 
05  Lotte Schrijnwerkers   Huiskamerass. 
08  Thea Hekers    Receptie 
11  Cindy Verheijen    Avonddienst 
13  Marian Winkelmolen   Afd. 000 
24  Mieke van Bogget   Welzijn 
25  Maria Peeters    Twinkeltje 
25  Myrthe Habets    Weekendhulp 
26  Gitte van Rijt    Centrale keuken 
28  Nicole Heussen    Hoeskamer 200 
28  Lisanne Wijen    Zorghulp afd. 000 
 

 
 

Jubilarissen  
25 jaar 
 
Sonja Kluskens   Verpleegunit  01 januari 2017 
Noor Ramakers   Verpleegunit  01 januari 2017 
Truus Joosten   WMO    27 januari 2017 
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Verjaardagen bewoners  
 
December 
01  Dhr. Meulen     app. 134 
04  Dhr. De Bakker     app. 111 
12  Dhr. Gijsen      app. 107 
21  Dhr. Truijen      app. 039 
22  Mevr. Sijen-Geelen    app. 122 
25  Mevr. Van der Zanden-In den Kleef app. 224 
 
 

 

Januari 
03  Mevr. Corsten     app. 027 
03  Mevr. Smeets-Koninkx    app. 251 
06  Mevr. Bruisten-Rijcks    app. 250 
08  Mevr. Schroën-Verheijden   app. 246 
08  Dhr. Verbunt     app. 242 
11  Mevr. Rutten-Aben    app. 033 
13  Mevr. Dalemans-Janssen   app. 042 
14  Mevr. Coenen-Janssen    app. 217 
22  Mevr. Evers-Suyk    app. 216 
23  Mevr. Sentjens-Giessen   app. 126 
29  Mevr. Aben-Ververs    app. 135 
30  Mevr. Timmermans-Janssen   app. 104 

 
 
 
Februari 
07  Mevr. Gijsbers-Peeters    app. 213 
08  Mevr. Van Grimbergen-Bosmans  app. 045 
15  Mevr. Timmermans-Janssen   app. 008 
23  Mevr. Verheijden-Thielen   app. 028 
25  Mevr. Verstappen-Philippen   app. 043   
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Welkom 
Dhr. Schreurs    app. 203 

Dhr. Claessen    app. 115 

Mevr. Boonen-Van Nieuwenhoven app. 240 

Dhr. Theunissen    app. 013 

Mevr. Korsten-Corsten   app. 241 

Dhr. Strijdveen    app. 204 

Mevr. Verstappen-Philippen  app. 043 

Dhr. Meulen    app. 134 

Mevr. Gijsbers-Peeters   app. 213 

 

 

Verhuisd 
Mevr. Seunis-Caris   app. 120 

Mevr. Nijnens-Ronckers  app. 009 

 

 

In memoriam  
Mevr. Wilms-Segers   app. 240 

Mevr. Van Roij-Goeden  app. 241 

Mevr. Hobus-Bongers   app. 204 

Mevr. Van Herten-Leunissen  app. 213 

Dhr. Corsten    app. 043 

Mevr. Hendriks-Linssen  app. 134 

Mevr. Küppers-Taddey   app. 009 

Dhr. Grispen    app. 228 
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Het Elektronisch Cliënten Dossier 
Zoals u heeft gemerkt, ligt de blauwe klapper (zorgdossier) niet meer in 
de keukenlade in uw appartement. Wij hebben u geïnformeerd over de 
overgang van het papieren dossier naar het elektronisch cliëntendossier. 
Dit betekent dat uw zorgdossier (de blauwe map) door alle verzorgenden 
via de computer wordt bijgehouden. 

In het eerste halfjaar van 2017 wordt ook het familieportaal ingevoerd. 
Dit is een toegang via de computer, waarin u en/of uw familie het 
zorgdossier kunt inzien en evt. berichten kunt versturen naar de 
zorgafdeling. Voor u geldt dat u een verzorgende kunt vragen om op de 
computer uw gegevens in te zien. Iedere verzorgende heeft een 
draagbaar computertje (iPad) bij zich. 

Wij streven ernaar het familieportaal zo spoedig mogelijk in 2017 in te 
voeren. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid maart zijn. 

Het zal even wennen zijn, maar wij zijn ervan overtuigd dat de invoering 
van dit systeem alleen maar voordelen heeft voor u als bewoner, voor 
uw familie alsmede voor onze medewerkers. 
 
Ik vertrouw op uw medewerking. 

 

P.M. van den Schoor 

Directeur  
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(Aai)hondje Bonny op bezoek in de nieuwe Hoeskamer 
 

Reeds een aantal jaren komt Bonny op bezoek bij de bewoners in de 
Hoeskamer begane grond. Bonny is een minimalthezer en al met veel 
bewoners bevriend geworden. Zij heeft in Beek en Bos haar eigen 
kussens waarop ze mag zitten, bovenop de tafel.  

Alle bewoners zitten gezellig in een grote kring om de tafel en mogen 
Bonny aaien, knuffelen, brokjes geven en toespreken. 

Dat toespreken is geweldig om te horen. Er komen verhalen los van 
vroeger. Veel bewoners kunnen nog vertellen dat ze ook een hond 
hadden. Meestal op de boerderij. De hond liep los en was meestal 
buiten. De naam hebben ze zelfs onthouden.  

Sinds kort komt Bonny ook in de nieuwe 
Hoeskamer, afdeling 2.  

Wat zijn de bewoners enthousiast. Zeker de 
eerste keer was het een en al vreugde en 
Bonny ging ‘van hand tot hand’. Ze laat zich 
alles welgevallen. Het aanraken van Bonny 
geeft heel vaak een rustig gevoel. De 
mensen fleuren op, lachen weer. Kortom 
hele mooie reacties. Daarom is het geweldig 
dat de bewoners dit mogen ervaren. 

Toen Bonny de laatste keer in de 
Hoeskamer begane grond was, kwam haar 
contactpersoon met een verrassing. Een mooi ingepakt cadeautje, ter 
gelegenheid van Dierendag.  Enkele bewoners mochten dit open maken 
en het ging Bonny niet snel genoeg. Ze zag op korte afstand hoe er een 
leuk speelgoedhondje en knabbeltjes tevoorschijn kwamen. Bijgaande 
foto is Bonny met haar speelhondje. 

Aan het einde van de middag komt de bench op tafel en mag een 
bewoner het deurtje open maken. Bonny loopt er vanzelf in en weer 
iemand anders maakt het deurtje dicht. Een teken voor de mensen dat 
de aaimiddag voorbij is en Bonny weer naar huis gaat.  Uiteraard zullen 
er nog heel veel bezoekjes volgen.  
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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 
donderdag 03-11-2016 

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

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

Afwezig: Mevr. Mien Sillen 
 

1. Opening. 
Dhr. Thijs v.d. Schoor opent de vergadering en heet allen van 
harte welkom. 
Mw. Sillen heeft aangegeven om persoonlijke redenen te willen 
stoppen met de cliëntenraad. 

2. Notulen overlegvergadering: 02-09-2016. 
1. De alarmering in de wijk stopt: Dit wordt overgenomen door de 

Zorggroep als gebruikers dit wensen. 
De notulen worden, met dank aan de samensteller, ongewijzigd 
vastgesteld. 

3. Elektronisch Cliëntendossier. De cliëntenraad geeft een positief 
advies over de gunning van de opdracht aan de firma Nedap. 

4. Ontwikkelplannen Zorgkantoor. Over dit steeds terugkomend punt 
zijn geen nieuwe feiten te melden. 

5. 8 Kernelementen  van dementie. Carlien Vaes-Derks geeft aan de 
hand van een lijst toelichting op de 8 kernelementen van 
dementie. Deze elementen worden vastgelegd in het Zorgleefplan.  

5a. Toegevoegd agendapunt. Budget broodmaaltijd. Voor bewoners 
die naar een huiskamer gaan en daar de broodmaaltijd gebruiken 
wordt per 01-01-2017 de prijs verhoogd naar € 0,95. Hiervoor geldt 
voor de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad 
geeft een positief advies. 
5b. Integratie dag- en avonddiensten. In de volgende 
overlegvergadering komt dit uitgebreid aan de orde. 
6. Mededelingen directie. 

Verzuim 
3,8% t/m vandaag 
Ontevredenheid familieleden 
Enkele familieleden zijn ontevreden over de omschakeling van de 
Hoeskamer naar de nieuwe huiskamer op afdeling 200. We hebben bij 
de start kinderziektes gekend en het was nog wennen voor de nieuwe 
medewerkers. Dit loopt nu al een stuk beter. Ook zoeken we nog 
vrijwilligers ter ondersteuning. We blijven in gesprek met familieleden en 
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er is ook al een avond gepland om uitleg te geven over de nieuwe 
werkwijze. 
Cao 
Er is een principe akkoord bereikt over de nieuwe cao. Hierin is ook de 
betaling geregeld van de onregelmatigheidstoeslag over vakantie uren 
van de medewerkers van de afgelopen 5 jaren. 
In november spreken de achterbannen zich uit over het bereikte 
resultaat. 
Slotenplan 
Het huidige sleutelsysteem is verouderd en niet functioneel voor onze 
bewoners. Onderzocht wordt of vervanging door een systeem met tags 
haalbaar is en aan de eisen voldoet. Groot voordeel voor de bewoners is 
dat ze de tag tegen het slot kunnen houden en niet de sleutel meer in 
het sleutelgat hoeven steken. Voor de organisatie is het voordeel dat ze 
iedere medewerker toegang tot bepaalde deuren kunnen geven en tot 
bepaalde niet. Bij verlies kan de tag meteen uit geprogrammeerd 
worden, zodat hij onbruikbaar wordt. 
Verlichting in de gangen 
Volgend jaar wordt de verlichting vervangen door energiezuinige 
ledlampen. Deze kunnen ’s avonds in etappes terug gedimd worden. Op 
deze manier boots je kunstmatig het donker worden na. 
Veilig mailverkeer 
Vaak zou het handig zijn als we privacy gevoelige informatie zouden 
kunnen mailen naar bijv. huisarts of apotheek. Dit kan niet zomaar. Onze 
beleidsmedewerker onderzoekt of dit via een bepaalde versleuteling van 
berichten wel veilig kan. 
Bomen binnentuin 
In de winter worden 3 grote bomen gerooid. Deze belemmeren nu het 
uitzicht vanuit de bewonerskamers en maken dat de klinkerpaden in de 
tuin niet vlak liggen. Dit laatste geeft onveilige situaties voor bewoners. 
Paasbrunch, Kerstdiner en Nachtmis 
Thijs vraagt de cliëntenraad mee te denken over de invulling van deze 
activiteiten. Doordat we steeds meer bewoners met dementie in Beek en 
Bos hebben, passen deze activiteiten wellicht minder. Voor mensen met 
dementie is dit vaak veel te druk en massaal. 
Nieuwe stoelen in het restaurant 
Deze zijn onlangs geleverd en hebben een frisse kleur. Er is gekozen 
voor hetzelfde type omdat bewoners erg tevreden zijn over het 
zitcomfort. 
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Promotiefilmpjes 
We hebben nieuwe filmpjes laten maken om potentiële nieuwe bewoners 
een goed beeld van Beek en Bos te schetsen. Binnenkort zijn ze gereed. 
Vóór de feestdagen zullen ze zichtbaar zijn op de website, 
www.beekenbos.nl. 
Dag van de mantelzorger 
Deze is op 10 november a.s. Beek en Bos nodigt mantelzorgers uit voor 
een heerlijke lunch. 
Controle brandweer 
Op last van de brandweer zijn alle klapdeuren (Dit zijn deuren die, nadat 
ze dichtvallen, de brand 30-60 minuten tegen houden) vervangen door 
nieuwe exemplaren. 
Verlichting 
Vanwege de veiligheid worden op de parkeerplaats begin volgend jaar 
extra schijnwerpers geplaatst. 
Huiskamer assistent 
Deze functie werd tot nu altijd ingevuld door studenten. Als we geen 
geschikte  jonge kandidaten hiervoor kunnen vinden, worden de 
vacatures ook opengesteld voor anderen. 
 

7. Rondvraag. 
Er is behoefte aan nadere uitleg over het sluiten van de 
tussendeuren bij brandalarm. Thijs legt uit: De tussendeuren 
sluiten bij brand in het betreffende compartiment. Dit houdt de 
brand 30-60 minuten tegen. Zo is Beek en Bos in vele 
compartimenten opgedeeld. 

8. Sluiting. Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de 
vergadering en dankt allen voor de inzet. 
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Even lachen  
 
 
Eenvoudig 
Eddy neemt deel aan een cruise. Als een steward zijn hut binnenkomt, is 
Eddy bezig zijn kleren door de patrijspoort naar buiten te gooien. Hij 
keert zich om en zegt; “wat handig dat iedere hut zijn eigen 
wasautomaat heeft”. 
 
Ambitie 
Astrid zegt tegen haar professor; “Ik heb er alles voor over om een goed 
cijfer voor dit tentamen te halen”. Ze buigt zich naar hem over en staart 
hem verleidelijk aan “Ik wil er werkelijk alles voor doen.” “Alles?” vraagt 
de professor met lichte ironie in zijn stem. “Alles”, bevestigt Astrid. De 
professor buigt zich naar haar toe en fluistert hees; “Zelfs studeren?” 
 
Dialoog 
Jack : “Pap, waarom heb je al de hele week niet tegen Mama 
gesproken?” Vader: “Omdat ik haar niet graag onderbreek.” 
 
Bedelaar 
Maarten ergert zich aan een bedelaar. “Waarom ga je niet werken?” 
vraagt hij. “Ik zou niet weten waarom.” “Om geld te verdienen 
natuurlijk. En dan? Dat brengt rente op. En dan? Dan krijg je zoveel geld 
dat je niet meer hoeft te werken. Ik snap die logica niet, ik werk nou 
toch ook niet?” 
  
Schilderkunst 
Bastiaan wandelt met zijn vrouw door het Louvre en ontdekt een 
schilderij van de Heilige Familie dat is gemaakt door Rembrandt. 
Bastiaan bewondert het schilderij en vindt het schitterend. Zijn vrouw 
kijkt misprijzend en schudt het hoofd. “Vind je het niet mooi?” vraagt 
Bastiaan. “Dat wel” zegt zijn vrouw, “maar volgens mij klopt er iets niet. 
Kijk maar eens naar Jozef. Die is gehuld in lompen. Maria heeft een 
gescheurde jurk aan en dat kindje ligt naakt op het stro. Ze hebben nota 
bene geen geld voor fatsoenlijke kleren, maar ze hebben zich wel door 
die dure Rembrandt laten schilderen.” 
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Kerstdiner  

21 december 2016 

 

Mousse van gerookte zalm op briochebrood 

 

*** 

 

Hertenbouillon met fijne groenten en kaneelcrème 

 

*** 

 

Zwijnshaas met braambessensaus 

Kabeljauw met limoensaus onder een krokant laagje 

Wintergroenten melange 

Doperwten met uitjes 

Warme appelcompôte met rozijnen 

 

*** 

 

Minikrieltjes uit de oven met spekjes 

Aardappel-knolselderij puree 

 

*** 

Vanille ijstaart met warme kersen en slagroom 
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Kerstmis 
 
De Kerstboom brandde, en de kaarsen dropen 
De koelkast brengt de resten van de kalkoen 
We zijn zojuist een straatje omgelopen 
Wat moet je anders na zo`n feestdag doen?  
De Kerstplaat is gedraaid, de kinderen zongen 
Wat heerlijk God, om nog kind te zijn 
De blijdschap wordt bij ons zo vaak verdrongen 
Door zorgen, of door ziekte, of door pijn 
Een kerstbal valt in scherven voor mijn voeten 
De laatste gast vertrekt, de rust keert weer  
Nu heb ik tijd om Christus te begroeten 
Zomaar gewoon, zonder Decembersfeer 
Wijd staan de deuren van mijn leven open 
Ik ben gereed, wilt u weer binnengaan? 
Ik ben U kribbe vaak voorbij gelopen 
Maar had geen tijd om er bij stil te staan 
Mijn laatste kaars zal ik voor u ontsteken 
Kom in mijn hart, en vier met mij uw feest 
Bereid uw plaats, en wil weer met mij spreken 
Wat zegt U nu, U bent niet weggeweest ??? 
 
 

 
 

Nieuwjaarsversje  
 
Een nieuw jaar kun je beginnen, met je nieuwste kleren aan 
Dat is wel erg gezellig, maar je hebt er niet veel aan 
Een nieuw jaar kun je beginnen, met een grote zak vol goud 
Maar dat heeft weinig waarde, als niemand van je houdt 
 
Een nieuw jaar kun je beginnen, met een lekker glaasje wijn 
Maar als dat op is, wat dan nog? er moet iets beters zijn 
Een nieuw jaar kun je beginnen, met `n heel erg mooi gedicht 
Maar het beste is altijd nog, begin met een heel blij gezicht. 
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De Kribbe 
 
Als ik eens naar `t stalletje kijk,  
Wat waren die drie koningen rijk! 
Een hermelijnkraag op hun jas,  
Oh, als ik eens zo`n koning was!  
 
Of was ik enkel maar een herder 
Ik bleef bij Jezus, ik liep nooit verder 
Dan sliep ik ‘s nachts wel op het mos 
Was ik maar dat ezeltje…of die os 
 
Dan zie ik de kameel daar staan 
Hij kijkt mij diep tevreden aan 
Ja, eigenlijk lijkt `t mij ook wel fijn 
Als ik de kameel had mogen zijn 
 
En was ik dat schaapje, dat ene dat ligt 
Dan kroop ik naar Jezus, heel dicht 
Maria mocht gerust mijn dikke vacht 
Als dekentje nemen, zo lekker zacht 
 
Maar wat ik wil zijn…..dat ben ik al 
Ik ben Jezus schaapje, ik hoor tot zijn stal 
Ik kan heel dicht bij hem zijn, iedere dag 
Omdat ik Jezus ontvangen mag…. 
 

 
Onder mijn kerstboom liggen dit jaar, 
geschenken voor iedereen 
doosjes menselijke warmte en zakjes vol geduld, 
liefde en respect in mooie papiertjes gehuld  
Aan ieder takje hangt een wens, 
een ieder vindt er wat. 
De een wat minder pijn, de andere wat minder geweld 
en de andere zijn blanco,  
daar is de gedachte die telt. 
Verder brand ik een kaarsje dat het iedereen goed zal gaan.  
Het kost me niets en ik kan blijven geven 
ik hoop dat je er blij mee bent al is het maar voor even.. 
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Stille nacht, tover nacht  
 
Het was koud die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de 
mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur en 
de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen aangestoken. Het was 
Kerstnacht. Nog maar een enkele man liep door de verlichte straten. Zijn 
rug was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, 
zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton 
had geen familie en geen thuis. 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. 
Zonder achterom te kijken vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor 
zich heen, en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. Toch was 
hij niet alleen in de ijzige nacht…….Een hondje liep achter hem aan. 
Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een 
ster.  
Toen Riton het hondje zag begonnen zijn ogen te stralen “Ben je 
verdwaald, dan kunnen wij beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem 
aan. Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk 
brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier” zei hij met een 
glimlach, “het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer 
heb ik niet.” 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er 
opeens een stem. 
Schrik niet en luister. Ik ben geen hond, ik ben een Tovenaar. Vanavond 
heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me 
zou zijn wilde belonen. 
En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je 
liefste wens vervullen. Vertel me wat is die wens. ”Ik wil geen grote 
dingen en ik heb niets nodig, maar ik heb altijd al een hond gewild, “ zei 
Riton. De Tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? 
Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde 
zijn en hij gaf zijn toverkracht op….. Heel vroeg de volgende morgen 
verliet de oude man de hut om verder  te trekken. En zijn vriend de 
hond volgde hem. ………Wie goed doet, goed ontmoet. !!!!! 
 
Prettige Feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.  
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Kerstmis vroeger bij ons thuis 
 
Kerstmis vroeger bij ons thuis, 
mijn hart vol weemoed en verlangen, 
met z'n allen kort bij het fornuis,  
de kerstboom helemaal vol gehangen. 
 
Liedjes klonken als een engelenkoor, 
het stalletje heel zacht verlicht,  
en tussen de dennentakjes door 
kwamen de drie koningen al in zicht. 
 
Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, 
vandaag kun je dat niet zo intens beleven, 
veel mensen weten wel wat ik bedoel, 
de toekomst zal nu eenmaal anders leven. 
 
Met een sneltreinvaart door de dagen heen, 
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,  
alleen de eenzame blijven weer alleen, 
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen. 
 
en in een tijd van jachten en jagen, 
kijk je anders tegen de wereld aan 
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,  
of moet ieder voor zijn eigen gaan. 
 
Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten, 
moet altijd blijven in elk gezin, 
dit zal het harde in het leven verzachten, 
dan krijgt men er weer vertrouwen in  
 
Laat daarom nu gerust, een kaarsje branden 
voor ieder mens een goede reden, 
wat geldt voor hier en in alle landen, 
Kerstmis dat is echt een feest van vrede. 
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Bedankt 
 

Lieve Allemaal, 
 
Na het overlijden van onze speciale Moeder/ Oma Wilms waren de 
warme woorden in kaartvorm een enorme troost voor ons. 
Vanaf dag één hebben wij een onvergelijkelijke tijd doorgebracht op 
Beek en Bos. 
Haar laatste 4 weken hebben wij samen in familiekring haar liefdevol 
kunnen verzorgen met steun van Beek en Bos. 
De stap naar jullie toe is nog erg zwaar maar wellicht zien we elkaar in 
het nieuwe jaar! 
Dank jullie allen voor de liefdevolle zorg aan moeder besteed. 
Wij wensen jullie mooie Kerstdagen en een heel gezond 2017. 
 

Lieve groet namens familie, 
 
Margôt 
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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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