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Pasen 2017 
 
Wat is het toch heerlijk als de 
klok verzet is. Het is dan net of 
het voorjaar begint. De zon heeft 
zich al volop laten zien en de 
natuur doet weer haar best. Ik 
weet dat ik vorig jaar over 
lammetjes in de wei geschreven 
heb. Maar dit jaar iets anders. 
Mijn buurman heeft schapen in 
de wei lopen. 
Wat schetste mijn verbazing toen 
ik afgelopen november met mijn 
hond aan het wandelen was en in 
het weiland van mijn buurman de 
eerste lammetjes zag rondlopen 
in de vrieskou. Ik vond dat een 
heel onnatuurlijk beeld. Toen ik 
daar naar stond te kijken, 
probeerde een lammetje te 
drinken aan een kuip met water. 
Hij boog te ver voorover en viel 
in de waterkuip. Hij ging 
helemaal kopje onder, maar 
gelukkig kwam hij op eigen 
kracht weer op het droge. Omdat 
het erg koud was, had ik het idee 
dat dit niet goed kon zijn voor de 
gezondheid van dit diertje. Ik 
belde mijn buurman om dit te 
melden, maar hij verzekerde me 
dat dit geen kwaad kon, omdat 
het lammetje al 4 dagen oud 
was. 
Achteraf kreeg hij gelijk, want nu 
ruim 4 maanden later loopt hij 
nog in goede gezondheid rond 
tussen al zijn soortgenoten. 
 

Medio maart zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen geweest en 
de uitslag mag toch wel 
verrassend genoemd worden. De 
formatiebesprekingen zijn in volle 
gang en we zijn benieuwd wat 
voor moois dit gaat opleveren. 
Eigenlijk maakt het voor de 
ouderenzorg niet uit. Alle partijen 
zijn (eindelijk) tot het inzicht 
gekomen dat er meer geld naar 
de zorg moet en iedere partij 
heeft dit opgenomen in het 
verkiezingsprogramma. Wat ook 
de uitkomst van de nieuwe 
regering wordt, er moet geld 
naar onze sector. 
De omvang van het bedrag 
varieert nogal, tussen 1,3 en 3,5 
miljard. 
Dat is heel veel geld. 
Maar kwaliteit kost nu eenmaal 
geld en wij zullen de eerste zijn 
die de partijen er aan zullen 
herinneren dat ze hun belofte 
moeten nakomen. 
We zijn benieuwd hoe dit gaat 
uitpakken. 
Hugo Borst en Carin Gaemers 
hebben een tijd terug hun 
Manifest Ouderenzorg 
gepresenteerd, waarin ze pleiten 
voor een betere kwaliteit van 
zorg voor onze ouderen in de 
verpleeghuizen. Er moet meer 
personeel komen en de kwaliteit 
van leven moet drastisch 
verbeteren. 
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Soms vraag je je af hoe het 
mogelijk is. Zorginstellingen 
hebben de afgelopen jaren met 
drastische bezuinigingen te 
maken gekregen en nu is één 
manifest voldoende om miljarden 
vrij te maken voor goede zorg. 
 
U hoort mij niet klagen, maar het 
blijft een vreemd fenomeen. 
In Beek en Bos hebben we het 
afgelopen jaar al flink 
geïnvesteerd in meer 
medewerkers (denk hierbij aan 
de medewerkers van de nieuwe 
huiskamers), maar dit zal 
komende jaren nog toenemen. 
En dat is ook nodig. Er komen 
steeds meer mensen met 

dementie in Beek en Bos wonen 
en dat vraagt steeds meer van 
medewerkers. Niet alleen in 
aantallen maar ook in 
deskundigheid. We zijn al 
geruime tijd bezig met scholing 
van onze medewerkers om een 
adequaat antwoord te hebben op 
de veranderende situatie. 
 
Maar voordat we ons gaan 
beraden op de nieuwe situatie, 
gaan we eerst Pasen vieren. 
 
Ik wens u heel fijne Paasdagen! 
 
Th. van den Schoor 
Directeur 

  



5 
 

Pasen 
 
De winter is voorbij. De kou is uit 
de lucht. We zien dat alles weer 
groen begint te kleuren, opnieuw 
tot leven komt en weer in bloei 
raakt. Juist in dit hoopgevende 
seizoen vieren we iedere jaar 
Pasen, het feest waarop we 
vieren dat Jezus uit de doden is 
opgewekt, is opgebloeid in de 
harten van zijn volgelingen en is 
thuisgekomen bij de Vader.                                                                                                             
 
Pasen nodigt ons uit zelf tot bloei 
te komen; de liefde, het geloof 
en de hoop laten opbloeien in 
ons leven; opstaan uit de grauwe 
onverschilligheid; wat versleten 
lijkt weer kleur te geven; de 
onderlinge liefde, die misschien 
wat verschraald is, weer laten 
opbloeien.  Dat is Pasen vieren.                                                                 
 
Pasen is zelf tot bloei komen en 
anderen doen opfleuren, helpen 
opstaan uit wat verdrietig maakt 
en nieuw leven blazen in wat 

tussen mensen lijkt te zijn 
doodgegaan. 
                                                                  
Pasen vieren is in jezelf en bij 
anderen de hoop aanwakkeren 
dat het leven toekomst heeft.                                                                                        
 
Pasen vieren is het gelovig 
vertrouwen in een leven 
schenkende God die je eens 
voorbij alle verdriet en pijn 
voorgoed thuis zal brengen in het 
beloofde land waar het altijd 
zomer is.                                                                               
 
Pasen vieren betekent dit goede 
nieuws blijven doorgeven aan 
elkaar en aan degenen die na 
ons komen.                                                                                 
 
Pasen is: stenen wegrollen, leven 
brengen, lente maken. 
 
Zalig Pasen ! 
 
W. Jacobs, pastor 

 

 

Vieringen in de kapel                                                

Vrijdag 14 april:  Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg                                                                                
 
Zondag 16 april:  1e Paasdag   10.30 uur H. Mis 
Aansteken van de paaskaars en zegening met het pas gewijde water. 
 
Maandag 17 april: 2e Paasdag   Geen H. Mis 
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Openingstijden Twinkeltje Pasen 
 
Woensdag 12 april : 14.30 − 16.00 uur 
Vrijdag 14 april : gesloten 
Zaterdag 15 april : 10.00 – 11.30 uur 
Maandag 17 april : gesloten 
Dinsdag 18 april : 13.30 – 15.00 uur 
Woensdag 19 april : 13.30 – 15.00 uur 

 

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 cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij de receptie! 

 
Parkeerbeleid 
 
Graag wil ik u erop attenderen dat het niet is toegestaan om  
uw auto te parkeren buiten de parkeervakken.  
Dit omwille van een goede bereikbaarheid van Beek en Bos  
voor hulpdiensten in geval van een calamiteit. 
 
Het terrein is openbaar en u riskeert een proces verbaal met een boete.  
In verband met de veiligheid van onze medewerkers en bewoners 
verzoek ik u dringend deze regel in acht te nemen. 
 
Ik dank u voor uw medewerking. 
 
Th. van den Schoor 
directeur 
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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 
 
12 April   : Paasbrunch 
12 Mei   : Jeanne Verbeek, Maria liederen 
19 Mei   : Samenklank mondharmonicaclub 
02 Juni   : Keverbergermuzikanten 
 

 
Wachtwoord wifinetwerk 
 
Er is een wachtwoord geïnstalleerd op het wifinetwerk 
BeekenBos_Gasten. Het wachtwoord is: beekenbos

http://egmond.okkn.nl/contact.html
mailto:renemuijsenberg@live.nl
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Brief Koninklijk huis 
 
Team Welzijn heeft namens de bewoners een brief geschreven naar het 
Koninklijk huis omdat tijdens het koffie-uurtje aangegeven is dat ze het 
erg leuk zouden vinden om het koninklijk echtpaar eens te ontmoeten. 
Onderstaande brief kregen we als antwoord. 
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Verjaardagen personeel  
 
Mei 
05  Judith Princen    Huiskamer 200 
05  Sascha Hermans    Zorghulp avonddienst 
08  Yvonne Hendriks    Huiskamer 200 
09  Paul Deckers    Centrale keuken 
12  Besarta Osmani    Verpleegunit 
12  Lisa Jeurninck    Gastvrouw weekend 
17  Ralf Engelen    Afd. 200 
19  Regina Hoebergen   Hoeskamer 000 
19  Lisanne Schreurs    Afd. 200 
20  Louise Dings    Vaatspoelkeuken 
20  Celine Oitmann    Verpleegunit 
23  Lieke Nijssen    Afd. 200 
24  Petra Horvers    Nachtdienst 
25  Pien Kerkhofs    Gastvrouw weekend 
26  Imme de Loo    Zorghulp avonddienst 
28  Marie Piepers    Dagverzorging 
 
 
 
Juni 
01   Nellie Stevens    Receptie 
03  Truus Linssen    Vaatspoelkeuken 
03  Annie Meuwissen   Verpleegunit 
03  Danique Spoolder   Gastvrouw weekend 
04  Anita van der Leeden   Verpleegunit 
08  Anke Smits     Verpleegunit 
15  Ine Reinders    Waskeuken 
18  Anja Loijen     Afd. 200 
19  Linda Bongers    Afd. 000 
20  Sjoerd Strijbos    Verpleegunit 
21  Nettie Ramaekers   Hoofd facilitaire dienst 
22  Truus Nies     Afd. 200 
24  Jolanda Lagerweij   WMO 
25  Sandra Dirkx    Afd. 200 
25  Marjan Helwegen   Afd. 200 
27  Sanne van Bommel   Afd. 000 
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27  Maud van Bommel   Gastvrouw weekend 
29  Wilma Caris    Centrale keuken 
29  Doritha Vossen    Hoeskamer 000 
30  Heidi Rietman    Nachtdienst 
 
 
 

 
 

Verjaardagen bewoners  
 
Mei 
01  Dhr. Schreurs     app. 203 
02  Mevr. Klompen-Schreurs   app. 047 
02  Mevr. Van den Boogaart-Van Lier  app. 229 
03  Mevr. Hamans-Van der Linden  app. 007 
05  Mevr. Van Gils-Sengers   app. 140 
10  Dhr. Verbong     app. 215 
23  Dhr. Van Appeven    app. 030 
26  Mevr. Dietzenbacher-Scheres  app. 007A 
30  Mevr. Bertjens-Brok    app. 239 
 
 
Juni 
02  Mevr. Van Rijt-Joosten    app. 142 
07  Mevr. Verlasevic-Musemic   app. 048 
10  Mevr. Reijnders-Maes    app. 010 
15  Mevr. Schreuder-Plug    app. 225 
23  Dhr. Meersschaert    app. 148 
27  Mevr. Janssen-Frenken   app. 155 
28  Mevr. Gubbels     app. 245 
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Welkom 
Dhr. Joosten    app. 143 
Mevr. Smolenaars-Wilms  app. 149 
Mevr. Janssen-Reijnders  app. 133 
Mevr. Lenders-Hermans  app. 107 
Mevr. Coenen-Ploemen  app. 236 
 
 

 
In memoriam  
Dhr. Kuppens    app. 133 
Dhr. Gijsen     app. 107 
Mevr. Verstappen-Goeden  app. 236 
 

 

 

 
Er hippen honderd kleine haasjes,  
Met een mandje in het rond 
En ze leggen waar ze komen 
Steeds een eitje op de grond 
 
Bij de vijver, bij het schuurtje 
Op het gras en bij de heg 
Maar als ze mensen aan zien komen 
Rennen alle haasjes weg 
 
Honderd lieve kleine haasjes 
Met een mandje op de rug 
Zijn de mensen dan verdwenen 
Komen alle haasjes weer terug 
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REGULIERE ACTIVITEITEN 

Dag Tijd Activiteit Ruimte 
Maandag 09.00 - 12.00   Fitness Afd. 200 

09.30 - 11.30 Zijde schilderclub 
in de oneven weken Restaurant 

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 
200 

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 Restaurant 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Restaurant 
Dinsdag 10.15 - 11.15  Mannenactiviteit Restaurant 

14.15 - 16.45  Huiskamerproject Restaurant 
Op afspraak Pedicure Kapsalon 
19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Restaurant 

Woensdag 09.00 - 12.00   Fitness Afd. 200 
10.00 - 11.15  Koffie uurtje met welzijn Restaurant 
13.30 - 15.00  Winkel Twinkeltje 
14.30 uur Kienen Restaurant 
Afspraak via 
receptie maken Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

19.00 - 21.00  Koffie-/kaartavond Restaurant 
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Dag Tijd Activiteit Ruimte 
Donderdag 09.00 – 11.15  Manicure in de oneven weken Restaurant 

10.30 - 11.15  Gymnastiek Restaurant 
11.30 - 12.15  Gymnastiek VPU 
15.00 - 16.00  Koffieuurtje met Welzijn Restaurant 
Afspraak via 
receptie maken 

Dameskapster voor externe 
cliënten Kapsalon 

19.00 - 21.00  Koffie-/kaartavond Restaurant 
Vrijdag 09.00 - 12.00 Fitness Afd. 200 

10.00 - 11.15  
Timmerclub 
in de oneven weken 

Restaurant 

09.30 - 11.15 Schilderclub 
in de oneven weken Restaurant 

13.30 - 15.00 Winkel Twinkeltje 
Afspraak via 
receptie maken Dameskapster voor bewoners Kapsalon 

19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Restaurant 
Zaterdag 

09.30 - 13.00 
Koken met bewoners  
eenmaal per maand op 
uitnodiging 

Kantine 3e 
verdieping 

14.30 – 16.30 Rummikub en kaartgroepje Restaurant 
19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Restaurant 

Zondag 10.30 - 11.30 Heilige Mis Kapel 
19.00 - 21.00 Koffie-/kaartavond Restaurant 
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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad/Raad van Bestuur 
vrijdag 24-02-2017       

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

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

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

2. Notulen overlegvergadering: vrijdag 16-12-2016. Naar aanleiding 
van het verslag van deze vergadering doet Nellie Jansen het 
voorstel dat zij aftreedt als voorzitter van de cliëntenraad en dat 
Diny Jakobs dit voorzitterschap van haar zal overnemen. Na enig 
overleg neemt Diny deze uitnodiging aan. De cliëntenraad besluit 
met ingang van 24-02-2017 Diny Jakobs te benoemen tot 
voorzitter van de cliëntenraad. Nellie wordt bedankt door de 
andere leden van de cliëntenraad en door de directeur voor het 
vele jaren vervullen van deze taak. 

3. Jaarverslag 2016. In de vergadering worden nog enkele 
aanvullingen genoemd voor dit verslag. Het verslag wordt door de 
vergadering vastgesteld. 

4. Scholingsplan 2017. Het plan wordt door de directeur uitvoerig 
toegelicht. Het is een goed en ambitieus plan. 

5. Actiejaarplan 2017. In dit plan staan voor 2017 vele 
werkzaamheden gepland.  

6. Begroting 2017. De begroting wordt uitgebreid toegelicht door 
Thijs. Een aantal zaken zijn nog onzeker, zoals de toedeling van de 
extra landelijke middelen en het onderzoek naar de “zwaarte” van 
zzp 5. Daarbij is het onduidelijk hoe het nieuwe kabinet na de 
verkiezingen op 15 maart tegen de verpleeghuiszorg aan kijkt.  

7. Privacyreglement en punt 9: Procedure meldplicht datalekken. In 
deze stukken wordt het vernieuwde privacyreglement en de daar 
aan gekoppelde procedure meldplicht datalekken verwoord. Het 
privacyreglement is aangepast en de procedure meldplicht 
datalekken geeft aan hoe te handelen in  die situaties. De 
cliëntenraad besluit, binnen het kader van verzwaard adviesrecht 
hierover een positief advies te geven.   
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8. Geëvalueerde Regeling Cliëntenraad; verzwaard adviesrecht. Bij de 
bespreking heeft de cliëntenraad geen wijzigingen voorgesteld. De 
cliëntenraad geeft een positief advies. 

10.Mededelingen directie. 
Verzuim 
3,99% in 2016 (Landelijk in de zorg 6,34%) 
Nieuwbouw 6 appartementen 
Het plan is niet goedgekeurd door de Welstandcommissie. Er worden 
nu aanpassingen gedaan en opnieuw ingediend. 
Temperatuurcontrole koelkasten 
De firma Pedak heeft een systeem geleverd dat niet goed werkt. 
Begin maart wordt dit vervangen door een systeem dat automatisch 
de temperaturen meet in alle koelkasten (behalve bewonerskamers) 
en dit automatisch opslaat op de computer van de centrale keuken. 
Bij te hoge of te lage temperaturen wordt dit via een alarm gemeld. 
Hygiëne regels 
Medewerkers en vrijwilligers die in aanraking komen met onze 
bewoners of met voedselbereiding mogen volgens de nieuwe regels 
geen nagellak meer dragen. 
Vilansprotocollen 
Deze protocollen beschrijven de uitvoering van verpleegtechnische 
vaardigheden. Beek en Bos schaft deze nu zelf aan om volgens de 
landelijke standaarden te kunnen werken. 
Elektronisch cliënten dossier 
Binnenkort wordt dit ook geïmplementeerd in onze thuiszorg. Ook 
starten we op korte termijn met Carenzorgt. Hiermee kan familie via 
de eigen computer in het dossier van de bewoner kijken. Eerst 
draaien we proef met enkele familieleden. 
Prezo 
In november gaan we weer opnieuw op voor Prezo. Binnenkort 
starten we de werkgroepen weer op en beginnen de voorbereidingen. 
Jubilarissen 
Onlangs hebben Noor Ramaekers, Sonja Kluskens en Truus Joosten 
hun 25 jarig dienstjubileum bij Beek en Bos gevierd. 
Collectegeld tijdens H. Mis 
Niet iedereen kan hier zelfstandig meer mee omgaan. Dit geeft 
ongemakkelijke situaties. Daarom is het afgeschaft. Daarentegen is 
de prijs voor het opsteken van een kaarsje verhoogd naar 50 
eurocent. De cliëntenraad gaat hiermee akkoord. 
 
 



16 
 

Klachten 
Als klachten niet naar tevredenheid van de klager door de 
klachtencommissie worden afgehandeld, kan men zich wenden tot de 
landelijke geschillencommissie. Deze is opgericht voor alle 
verzorgings- en verpleeghuizen tezamen door branche vereniging 
Actiz. 
Melding incidenten cliëntenzorg  
Het aantal valincidenten is enigszins gestegen, maar dit is, ondanks 
alle maatregelen, moeilijk te beïnvloeden. 
Het aantal medicijn-incidenten is enigszins gestegen. Dit krijgt extra 
aandacht. 
Beveiligd emailverkeer 
Beek en Bos heeft op diverse computers een beveiligingssysteem 
geïnstalleerd, waardoor privacy gevoelige gegevens veilig verzonden 
kunnen worden via email. Berichten die via het elektronisch cliënten 
dossier verzonden worden zijn automatisch beveiligd. 
Misboekjes 
Deze zijn verouderd en worden vervangen door nieuwe.  
Vervanging hulp bij huishouden 
Door ziekte is vervanging niet overal gelukt. Hier zijn enkele klachten 
over binnen gekomen. We doen ons best dit zo snel als mogelijk op te 
lossen. 
 
11. Rondvraag. Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting. 

 De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering. 
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Even lachen  
 
Aangepast kostuum 
Een veroordeelde wordt in de gevangenis afgeleverd. Hij krijgt een 
klassiek kostuum aangepast. “Dat pak zit nergens naar,” moppert de 
gevangene. “Dat pak hoeft ook niet te zitten, u moet zitten,” antwoord 
de  bewaker laconiek. 
 
Moeilijk woord 
Mijn dochter is met een veterinair getrouwd,” zegt Toon tegen zijn 
collega op het werk. “Wat met een oud-strijder? Nee toch…… 
Toon: “Och onzin! Je kent die toch wel…met zo`n man die geen vlees 
eet.” 
 
Vergeten 
Een oudere dame wordt door een brandweerman uit haar woning  
gehaald die in lichterlaaie staat. Op de ladder spreekt hij haar 
bemoedigend toe; “Zo, Omaatje, nu even de tanden op mekaar bijten.” 
“O hemel” roept de oude dame uit, “dan moeten wij terug, want die 
liggen nog op het nachtkastje.” 
 
Niet klagen 
“Hoe voel je je vandaag?” vraagt de pastoor aan oude Gerrit, die in een 
gemakkelijke stoel in de zon zit te genieten. “Het gaat,” antwoordt 
Gerrit, “maar ik word geplaagd door reuma in mijn linkervoet.” “Ja, maar 
toch mogen we niet klagen, Gerrit.” zegt de pastoor. “Het komt door de 
ouderdom.” “Ouderdom?” moppert Gerrit. “Ouderdom heeft daar niks 
mee te maken, mijnheer pastoor. Mijn rechtervoet is even oud als mijn 
linker en daar mankeert niks aan.” 
 
Terecht 
Tante Annie wordt alsmaar dover en de specialist stelt een operatie 
voor. Tante wijst dat resoluut van de hand. “Ik ben nu 94 en ik heb wel  
genoeg gehoord.” 
 
Rollen 
Als Anita en Patricia elkaar na jaren weer tegenkomen, vraagt Anita; 
“Goh, Patries, wat doe jij tegenwoordig ?” “Ik verdeel rollen in het 
theater,” antwoordt Patricia. “Zo, dat is een moeilijke en verantwoorde 
baan, zeg.” “Valt wel mee hoor, gewoon een rol per toilet.”  
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De koning is jarig 
 
De koning is jarig 
de vlaggen hangen uit 
hij krijgt vandaag cadeautjes 
en thee met een beschuit 
 
En kijk eens – de fanfare 
met tuba en trompet 
die speelt een vrolijk liedje 
gezellig rond zijn bed 
 
De koning is jarig 
daar gaan we iets aan doen 
dus geef – als je hem tegenkomt 
maar snel een dikke zoen! 
 

 
 
Zou de paashaas al geweest zijn? 
Kijk eens even om je heen 
Ligt er soms een piepklein eitje 
Bij een boom of naast een steen? 
 
Ga maar kijken bij de struiken 
Of je daar een eitje ziet 
Zou de paashaas al geweest zijn? 
Kijk eens vlug, ik weet het niet 
 
Rode eitjes, gele eitjes 
Paarse eitjes groen en blauw 
Liggen er soms kleine eitjes 
Helemaal speciaal voor jou? 
 
Ga meteen maar even zoeken 
Misschien is hij al voorbij 
En als je eitjes hebt gevonden 
Is er dan ook een voor mij? 
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Paasbrunch 
12 april 2017 

 

Licht gebonden aspergesoep met kervelroom 

*** 

Gevulde eieren 

Fruitsalade 

 

Verse voorjaars groentemelange 

 

Kalfspoulet in kruidige roomsaus 

Kabeljauwfilet met limoensaus uit de oven 

 

Gebakken mini krielaardappeltjes met ui en spekjes 

Rijst met fijn gebakken groenten 

*** 

Aardbeienmousse met verse aardbeien en aardbeiensaus 
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Het weer 
 
Het weer, een onuitputtelijk gegeven 
Om praatjes en grapjes omheen te weven 
Het weer heeft een grote verscheidenheid 
In zomer zowel als in wintertijd 
Als het regent loop ik graag in de plassen 
Onder mijn regen scherm met grote passen 
Als het sneeuwt wil ik ook buiten zijn 
Wandelend met mijn hond aan de lijn 
Als het heet is geniet ik in mijn stoel 
Met een boek op schoot, een goed gevoel 
Als het warm is wordt de fiets van stal gehaald 
Ik heb van geen enkel weertype echt gebaald 
Alleen “Jan de wind” daar heb ik het niet op 
Dan bind ik vlug een doekje om mijn kop 
 

 
 

Het kleine Paasei 
 
Er was eens een klein eitje, dat Paasei wilde zijn 
Met mooie felle kleuren, dat leek hem zo fijn 
Het eitje zat te wachten, in een kartonnen doos 
En hoopte vast en vurig, dat iemand hem verkoos 
Een groot dik ei zij smalend, “jij bent veel te klein 
Om met Pasen te stralen, moet je veel groter zijn “ 
Het eitje was verdrietig, en schreeuwde uit verzet 
“Ik wil de pan niet in, ik ben geen omelet “ 
Het eitje werd steeds stiller, de dag ging snel voorbij 
De hele doos was al verkocht, maar niet het kleine ei 
Toen riep een kinderstemmetje, “kijk daar, een poppenei 
Mag ik dat gaan verven, voor mijn pop en mij ?” 
En zo werd ons kleine eitje, wat eerst onmogelijk leek 
Veel mooier dan het dikke ei, dat eindigde als cake………. 
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Toepasselijk Paasverhaal 
 
Ze hadden het niet al te breed, geen wit gesteven boorden 
Ze waren Vissers alle Twaalf, een volk van weinig woorden 
Ze hadden nog geen beeldbuis, geen flats, geen bungalowtjes 
Ze stoeiden aan het blauwe meer, met wankele houten bootjes 
 
Geen D.C. 8, geen maanraket, geen auto en geen koets 
Ze liepen op het witte strand, en meestal barrevoets 
Zo leefden zij, ze hadden niets, geen bad, geen telefoon, geen fiets 
Maar in hun midden zat een man, daar hielden die vissers van 
 
Hij zocht het niet in telefoneren, computers of in elektronen 
Hij zocht het zonder valse schijn, in aardig voor elkaar te zijn 
Hij had het over ander leven, over vergeten en vergeven 
Over elkaar de hand toesteken, en over samen brood te breken 
 
Hij zij gewoon: “Gij zult niet doden,” daarmee hield Hij `t voor gezien 
Hij had geen boeken vol geboden, Hij had er in totaal slechts tien 
Maar toen de rijken en geleerden, Hem hoorden, toen begon `t venijn 
Het was bedrog wat hij beweerde, het leven mocht niet simpel zijn 
 
Ze hebben hem toen vast gegrepen, ze hebben hem de mond gesnoerd 
Het zware kruishout laten slepen, en Hem naar Golgotha gevoerd 
En het is nooit meer goed gekomen, want sinds men Hem heeft opgepakt 
Heeft men de liefde ons ontnomen, waarover Hij zo vurig sprak 
 
Maar altijd blijft het heimwee hangen, naar die eenvoudige Mensenzoon 
En altijd speur je nog verlangen, naar Hem, die zelfs na al het gehoon 
Vanuit Zijn laatste kracht nog fluistert, Heer, vergeef hun wat ze doen, 
Altijd is er nog dat heimwee, naar die ene man van toen. 
 
Van Toon Hermans. 
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Tom en Fleur zoeken eieren 
 
Het is Pasen, Papa, Mama, Tom 
en Fleur zitten gezellig aan tafel 
te eten. Na het eten zegt Mama, 
“ik heb vanmorgen de Paashaas 
in de tuin gezien. Hij heeft eitjes 
in de tuin verstopt. Gaan jullie 
mee om ze te zoeken?” Vlug 
gaan de kinderen naar de gang 
waar Papa klaar staat met de 
jassen. Als ze die aan hebben 
rennen ze  naar buiten. In de 
tuin ziet Tom al gauw het eerste 
chocolade eitje liggen. “Mag ik 
het opeten?” vraagt hij. Maar dat 
vindt Mama niet goed. Ze geeft 
hem een mandje, daar wordt het 
eitje voorzichtig ingelegd. Ook 
Fleur vindt een paasei en legt 
hem in het mandje. Overal in de 
tuin zijn eitjes verstopt. 
Ze juichen iedere keer als ze 
weer een eitje hebben gevonden. 
Na een tijdje is het mandje vol en 
kunnen ze geen eitjes meer 
vinden. Floor vraagt: “mogen we 
een eitje eten ” Mama zegt: “We 
gaan eerst naar binnen en dan 
mogen jullie een eitje eten.” Snel 

gaan ze naar binnen. Papa 
schenkt limonade in en dan 
mogen ze een eitje eten. Papa en 
mama drinken een kopje thee. 
Het is erg gezellig in de kamer. 
Mama zet het mandje met eitjes 
op de kast, zodat iedereen er 
naar kan kijken. “Mogen we nog 
een eitje?” vraagt Tom. Maar dat 
mag niet. 
“Morgen mogen jullie weer een 
eitje,” belooft Mama. Zij loopt 
naar de kast en haalt er twee 
kleurplaten uit. Op de kleurplaten 
staat een paashaas met een 
mandje eieren. “Ga maar 
kleuren” zegt Mama. Dat vinden 
Tom en Fleur een goed idee. Als 
de kleurplaten af zijn, hangt 
Mama ze op in de kamer, en de 
kinderen gaan spelen. Af en toe 
kijken ze naar de eitjes. Mama 
ziet het en zegt lachend: “Willen 
jullie nog een eitje?” “Ja” roepen 
de kinderen en als de eitjes op 
zijn, gaan Tom en Fleur weer 
verder met spelen. 
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De Groeëte Poets 
 
As de ierste Zónnestraole schene………. 
Door ós smaerige roete 
En weej as kinder, speulde weer boete. 
 
Dan kreeg Mam de kriebels 
En zeej broesde gans van binne 
Dan wiste weej al…………….. 
Die geit aan de “Groeëte Poets” beginne. 
 
Taofels en steul van de moor geschaove 
want d’r mos geschilderd en behange waere 
van onder tot baove. 
 
Geschroeb en gedweild……. 
De kokosmatte oetgeklop 
Gestuf en geschoord 
Het ganse hoes stond op de kop. 
 
“Groeëte Poets” eder jaor eine “Golde Regel”. 
En ós ganse hoes……….. blónk weer wie eins pegel. 
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Moederdag 
 
Dit is het eerste Moederdaggedichtje ooit 
geschreven. De allereerste Moederdag in Europa 
vond plaats in Antwerpen op 15 augustus 1913. 
Vanuit Amerika was via de haven van Antwerpen de 
vereringsdag voor moeder overgewaaid, of eigenlijk 
overgevaren, uit Amerika. 
 
Ook toen was meteen al duidelijk dat een Moederdaggedicht erbij hoort. 
In het Antwerpse archief is het eerste Moederdaggedichtje terug te 
vinden. in Antwerpen bestond moeders mooiste dag van het jaar al wat 
langer. Rond 1928 deed dat zijn intrede in België en later in Nederland. 
Direct werden de commerciële mogelijkheden gezien en de Koninklijke 
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zag direct de mogelijkheden 
om via deze dag meer bloemen te verkopen. Andere middenstanders 
zagen ook de mogelijkheden en al snel hoorde een Moederdagcadeau 
erbij. Het duurde niet lang tot het ook een gebruik werd om 
Moederdaggedichtje erbij te doen. 
 
O moeder! ’t is voor U dit feest 
voor u vandaag dat wij om ’t 
meest 
al juublend onzen thuis 
versieren; 
O moeder! ’t is om U te vieren 
Ongedwongen, onbedeesd, 
U die zoo goed steeds zijt 
geweest 
 
Gij waart voor ons zoo schoon als 
goed 
en minzaam, tot in ’t straffen 
zoet; 
ons stappen richtend in het leven 
hebt gij ons lust en moed 
gegeven 

’t is thans voor U dat ’t zonneken 
gloort 
den grauwen nevel doorgeboord, 
 
voor U is ’t dat dees bloemen 
bloeien 
voor U is ’t dat dees rozen 
gloeien 
minder dan de vuurge soort 
die in ons liefdrijk hert behoort 
O moeder! Wees nu niet meer 
bang 
en vaag de tranen van uw wang 
 
die onbedacht wij deden leken; 
wees blij; wij komen U besteken 
met kussen, bloemen en gezang 
en eeren heel ons leven lang.
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