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Nog een paar maanden..
Het is inmiddels een week of 4
geleden dat ik bekend heb
gemaakt dat ik vanaf 1 juli van
dit jaar ga stoppen met werken.
Ik heb dan ruim 22 jaar met veel
plezier bij Beek en Bos gewerkt
en ik durf te zeggen dat ik niet
één dag met tegenzin ben
gekomen.

Dan is het nu weer de
tijd om aan nieuwe
ontwikkelingen te denken.
De appartementen die vóór de
Kerst opgeleverd waren, zijn al
bewoond. De nieuwe bewoners
zijn er heel tevreden over. Op
iedere verdieping zijn er twee
kantoorruimtes bijgekomen.
Deze zijn voorzien van nieuwe
computers en werkbladen. Het
muziekwaterbed is al
teruggeplaatst en wordt alweer
volop gebruikt. Op dit moment
ongeveer 18 uur per week en
vanwege het succes gaan we dit
uitbreiden tot 26 uur per week
om nog meer bewoners de
gelegenheid te geven te
profiteren van het weldadige
effect dat het oplevert.

Ik heb met medewerkers,
bewoners, familie en
vrijwilligers heel veel leuke
dingen mogen doen en vanaf de
zomer ga ik veel andere leuke
dingen doen. Ik heb veel warme
reacties mogen ontvangen op
mijn aangekondigd vertrek en de
meesten kwamen neer op: Wat
jammer, maar gelijk heb je en
we gunnen het je van harte!
Maar gelukkig is het nog niet
zover en ben ik in de
gelegenheid om langzaam af te
bouwen.

Afgelopen jaar zijn we gestart
met de nieuwe functie
mantelzorgcoach. Deze is
ingevuld door Doritha Vossen. Zij
begeleidt familieleden van
bewoners die om wat voor reden
dan ook tegen problemen
aanlopen omdat hun familielid
hier in Beek en Bos is komen
wonen. Er blijkt veel behoefte
aan te zijn en we breiden de
uren van Doritha uit, zodat zij
20 uur per week hieraan kan
besteden.

Tijdens mijn afscheid hoop ik
iedereen nog de hand te kunnen
schudden en persoonlijk afscheid
te nemen.
De winter is op zijn retour, de
dagen lengen en de temperatuur
begint weer te stijgen. Eind van
de week voorspellen ze
verschillende dagen zon met
temperaturen rond de 12
graden.

Een welkome aanvulling!
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voor twee nieuwe huiskamers
zijn in ontwikkeling. Eén
huiskamer komt op de eerste
verdieping en één op afdeling
200. Waar precies, dat zijn we
nog aan het onderzoeken.

We nemen steeds meer
bewoners met dementie op. De
meeste van deze bewoners zijn
gebaat bij een omgeving waar
veel toezicht en begeleiding is.
Dat is de reden dat we afgelopen
jaren niet alleen meerdere
huiskamers in Beek en Bos
gerealiseerd hebben, maar ook
meer zorgmedewerkers hebben
aangenomen. Dit proces gaat
ook in 2019 door. We hebben
continu vacatures voor
verzorgenden en
verpleegkundigen. De plannen

U ziet het, ondanks mijn vertrek
wordt er niet stilgezeten!
Stilstand is immer achteruitgang.
Th. van den Schoor
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GEDENK, O MENS!
De echte carnavalsvierders onder
ons hebben dit jaar geduld
moeten hebben. Carnaval valt
laat. De hoofdschuldige is Pasen
of eigenlijk is het de maan, die
roet in het eten gooit. Het wil dit
jaar maar niet volle maan worden
in de lente. Want dan kunnen we
pas Pasen vieren. We moeten
wachten tot 18 april voordat de
maan vol is. De zondag daarna is
het Pasen. Tel je vanaf Pasen
zeven weken terug dan kom je
uit bij de drie dollendagen, die
vooraf gaan aan de vasten. Ook
al vasten we niet meer, toch
hebben we de behoefte om zo nu
en dan eens iets geks te doen en
daarvoor zijn de drie dagen voor
Aswoensdag heel geschikt. Het is
voor menigeen een verademing
om eens even aan alles lak te
hebben. We moeten toch al het
hele jaar door in een soort
keurslijf lopen; je aanpassen aan
de gangbare mode en aan wat
hoort en moet. Met carnaval
mogen we daar de draak mee
steken. Weg alle vermeende
verschillen die er zijn tussen
mensen, geen bazen en knechten
meer, geen koningen en
onderdanen meer. De macht
wordt overgenomen door nep
prinsen en vorsten en het gekke
getal 11 is opeens het enige
getal dat telt. Even laten we ons
niet meer aankleden door de
modekoningen, maar kiezen wat

we altijd graag zouden dragen en
verstoppen ons niet meer achter
het masker dat we het hele jaar
door moeten dragen.
Met carnaval komt de ware mens
aan het licht en wie meent dat hij
of zij een hele ‘piet’ is, wordt op
zijn/haar nummer gezet.
De Aswoensdag, die op de drie
dolle dagen volgt, doet het nog
eens dunnetjes over. We worden
dan met de neus op de feiten
gedrukt.

Gedenk, o mens slechts korte tijd
is ’t, dat gij op de wereld zijt.
Eens is het allemaal gedaan, tot
stof en as zult gij vergaan om te
leven… in de eeuwigheid.
Al wat gij moeizaam hebt
vergaard, aan geld en goed
bijeengegaard blijft hier terwijl gij
henengaat.
Bezat ge niets of hadt ge ’t
warm, we sterven allen even
arm.
Gedenk…straks is het wellicht te
laat!
Gedenk, o mens; ’t geen niet
verslijt: de vreugde die ge
andren hebt bereid.
Waar gij uw medemens bemint,
daar is ’t dat het paradijs begint,
uw paradijs…. voor eeuwigheid.
Fijne carnavalsdagen en een
gezegende vastentijd!
W. Jacobs, pastor
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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

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 30 maart op
zondag 31 maart wordt de klok 1 uur vooruit gezet.

De klok verzetten
Ik heb geen zin de klokken bij te zetten,
Want mensenlief, je blijft toch aan de gang.
Dat houdt wel in dat ik 5 maanden lang
Verschrikkelijk goed op moet blijven letten.
Ik ken mijzelf, en weet wel hoe dat gaat,
Vijf maanden lang kom ik één uur te laat.
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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
19 Februari
01 Maart

:
:

15
18
21
12
13
17

:
:
:
:
:
:

Maart
Maart
Maart
April
April
April

Bóntje Aovendj Vastelaovesvereniging de Kwakkert
Carnavalsmiddag met de Haelense Hofzengers en
aansluitend stamppot buffet
Novocaal mannengroep
Frietjes en snacks
Modeshow Euromode
Optreden Troubadour Peter Gerts
Carmen schoenen en tassen
Paasbrunch
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Verjaardagen personeel
Maart
01
01
02
05
05
09
12
13
13
14
14
16
22
23
25
28
28
29
29
30
30
31

Wildred Bossers
Inge Vossen
Renske Wijers
José Mansvelt
Nicole Schroijen
Joes Beurskens
Lindsey Snijkers
Petra Delissen
Kimberley Hendriks
Suus Winkelmolen
Jacqueline v.d. Beuken
Yvonne van de Moosdijk
Math Linders
Carolien Gijsen
Martine Hendrikx
Ingrid van Bogget
Thijs van den Schoor
Sanne Kiggen
Annekatrien de Maat
Ria Ghielen
Marly Linssen
Linda Deneer

Huiskamer 200
Afd. 000
Afd. 200
Receptie/Administratie
Huiskamer 000
Afd. 000
Afd. 200
Verpleegunit
Afd. 200
Afd. 000
WMO
Afd. 000
Technische dienst
Verpleegunit
Verpleegunit
Welzijn
Directeur
Restaurant
Restaurant
Verpleegunit
Afd. 000
Afd. 200

APRIL
02
04
05
06
07
08
09
09
13
14
17
18

Ruth Timmermans
Sonja Kluskens
Lucie Theelen
Henk van de Beucken
Marcia Geuijen
Jet Vullers
Laura Daemen
Nellie Janssen
Diana Rutten
Chera de Kwaadsteniet
Lisette Cupers
Vincent Cuijpers

Vaatspoelkeuken
Verpleegunit
Verpleegunit
Centrale keuken
Afd. 200
Afd. 000
Verpleegunit
Restaurant
Hoeskamer 200
Technische dienst
Waskeuken
Vaatspoelkeuken
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19
20
20
21
21
21
23
25
26
26
29
29
29
30

Wendy Cauven
Joyce Coolen
Magda van Tuel
Tiny Swinkels
Tessa Hobus
Dieny Coenen
Monique Schoone
Marleen Gubbels
Jamie Bremmers
Petra Loyen
Marlies Henderickx
Miriam van Horrik
Dimka Wijen
Amber Wetemans

Afd. 000
Afd. 200
Nachtdienst
Verpleegunit
Restaurant
Thuiszorg
Afd. 000
Dagverzorging/thuiszorg
Centrale keuken
Afd. 000
Hoeskamer 000
Afd. 200
Receptie
Centrale keuken

Een nieuwe dag
Je kent alle dagen van de week,
de minuten en de uren.
Ze zeggen je exact,
hoelang zo’n dag gaat duren.
In de ochtend, middag en avond,
is iedere seconde je bekend.
Toch weet je nooit van tevoren,
wat de dag je brengt.
Van alle dagen die zijn geweest,
van alle dagen die je nog hebt te gaan.
Wil je graag met beide benen,
midden in die dagen staan.
In goede en in slechte tijden,
`t is maar hoe je het bekijkt.
Is iedere dag een nieuwe dag,
die je leven weer verrijkt.
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Verjaardagen bewoners
Maart
05
06
07
11
12
16
23
26
30
31

Mevr. Mestrom-Kessels
Dhr. Vissers
Mevr. Timmermans-Vaes
Mevr. Kuijpers-Verkoulen
Mevr. Vaes-Spee
Mevr. Heijnen-Timmermans
Mevr. Marcus-Gorissen
Dhr. Berben
Mevr. Brouns-De Bakker
Dhr. Rutten

app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.

009
114
148
110
006
123
212
137
025
044

April
04
10
10
13
15
16
19

Dhr. Meevis
Dhr. Kierkels
Mevr. Verstappen-Mertens
Dhr. Hendriks
Mevr. Hanssen-van Knippenberg
Mevr. Gehlen-Clevers
Mevr. Rietjens-Reijnders

app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.

149
139
239
235
112
244
026

app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.

040
109
011
240
210
155
206
102
209
207

Welkom
Mevr. Kolhorn-van der Beek
Mevr. Kuppens-Bongaerts
Mevr. van Herten-Breukers
Mevr. Vestjens-Geuijen
Mevr. Janssen-Smeets
Mevr. van Deursen-Munnecom
Mevr. Küster-Vaes
Dhr. Jenniskens
Dhr. Kinder
Mevr. Boonen-Veugen
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Verhuisd
Mevr. Kuijpers-Vercoulen
Mevr. Venner-Crijns

van app. 102 naar app. 110
van app. 206 naar app. 012

In memoriam
Mevr. Janssen-Frenken
Dhr. Reinders
Mevr. Boonen-van Nieuwenhoven
Mevr. Zusterzeel-Linssen

app. 155
app. 028
app. 240
app. 207

Herinnering
Schrijf in het zand hen die je verdriet deden
Vergeet hen zonder enige pijn
Want wat in `t zand geschreven staat
Zal er morgen niet meer zijn
Schrijf in steen wat je beleefd hebt
Aan vreugde, vriendschap en geluk
De steen geeft je na vele jaren
De herinnering nog steeds terug
Schrijf in je hart allen die je lief zijn
Heel dichtbij of ver hier vandaan
Want wat in je hart geschreven staat
Dat blijft voor jou eeuwig bestaan.
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REGULIERE ACTIVITEITEN

Dag Tijd

Activiteiten

Diensten

Maandag

09.15 – 11.30 Fitness

Ruimte
Afd. 200

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

Timmerclub

Dinsdag

14.30 – 16.00 in de oneven
weken

Restaurant

15.00 - 16.00

Zingen met Trees
op den Drink

Restaurant

19.00 - 21.00

Koffie/kaartavond

Restaurant

10.15 - 11.15

Mannenactiviteit

Restaurant

14.15 - 16.45

Huiskamerproject

Restaurant

Op afspraak

19.00 - 21.00

Pedicure
Koffie/kaartavond

Kapsalon

Restaurant
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Dag Tijd

Activiteiten

Diensten

09.15 – 11.30 Fitness

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Woensdag

10.15 - 11.15

Afd. 200

Koffie uurtje met
welzijn

13.30 - 15.00
14.30 - 16.00

Ruimte

Restaurant
Winkel

Kienen

Twinkeltje
Restaurant

Afspraak via
receptie
maken

Dameskapster voor
bewoners

Kapsalon

19.00 - 21.00

Koffie/kaartavond

Restaurant

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

09.15 - 12.00

Fitness

Afd. 200

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
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Zondag

Zaterdag

Dag Tijd

Activiteiten

Diensten

Ruimte

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

10.30 - 11.30

Heilige Mis

Kapel

19.00 - 21.00

Koffie/kaartavond

Restaurant

Bijna voorjaar
Beschut in een hoekje zie ik kleine knolletjes,
van die erg leuke tere bolletjes.
Sneeuwklokjes piepen tevoorschijn,
bij fijne februari zonneschijn.
Ik voel me opeens weer blij,
en dat is een merkwaardige zaak.
Want maatschappelijk blijkt nog altijd alles hetzelfde,
het is dat het me minder raakt.
In deze maand krijg ik heel vaak de geest,
van alles wil ik gaan opruimen,
winter vind ik nu wel mooi geweest.
Ook wil ik met mijn stofdoek door mijn hoofd,
de zon heeft er van alles beloofd.
In afwachting van warmer weer,
ik waardeer de lente erom des te meer!
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Extra middelen voor de zorg
Beste bewoners en familie,
In de media heeft u de afgelopen jaren veel kunnen lezen over de extra gelden die
naar verpleeghuiszorg gaan. Hugo Borst en Carin Gaemer hebben de kwaliteit van
zorg ter discussie gesteld en dit vond gehoor bij de politiek. Om die reden worden
tot 2022 middelen ter grootte van 2,1 miljard euro vrijgemaakt voor onze sector.
Voor Beek en Bos betekent dit in totaal tot 2022 ongeveer 1,3 miljoen euro extra.
Dit geld is structureel en wordt vanaf 2022 in de tarieven per zorgzwaartepakket
(zzp) opgenomen. Een groot deel van dit geld moet besteed worden aan extra
zorgpersoneel (85%). Het overige mag bestemd worden voor zaken die het welzijn
van de bewoner verbeteren. Dit is de reden dat u steeds meer nieuwe gezichten op
de afdelingen ziet. Geld dat niet besteed wordt, moet teruggegeven worden aan de
overheid. De besteding van dit geld dient uiteraard verantwoord te worden.
Voorgaande heeft de minister vervat in het Kwaliteitskader. Dit kader schrijft voor
dat iedere zorgorganisatie die verpleeghuiszorg biedt jaarlijks een kwaliteitsplan
maakt, waarin zij aangeeft hoe de extra gelden aangewend worden om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren. Dit plan wordt door het zorgkantoor (de instantie die in
overleg met de zorgaanbieder bepaalt hoeveel zorg tegen welk tarief ieder jaar
geleverd mag worden) met Beek en Bos besproken en voor 2019 is het wederom
goedgekeurd. Aan het einde van een jaar wordt in een kwaliteitsverslag beschreven
of en hoe de plannen uitgevoerd zijn.
Deze plannen willen wij graag met u delen. In onderstaande tabel, kunt u de
plannen voor dit jaar inzien:
Onderwerp
Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning

Plannen 2019
Scholing dementiezorg
Voortzetten werkgroep dementiezorg
Voortzetten branche-erkende opleiding evv (eerst
verantwoordelijke verzorgende)
Voortzetten scholing methodisch werken in het ecd
(elektronisch cliënten dossier)

Wonen en welzijn

Scholing omgaan met levensvragen van bewoners
Welzijnsbeleid herzien
Acties n.a.v. Samenspelscan (enquête
mantelzorgers)
Uitbreiden personeel centrale keuken
Voedingsbeleid herzien
Onderzoeken of we voldoen aan nieuw
toetsingskader igj (inspectie voor gezondheidszorg
en jeugd)

Medicatieveiligheid
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Vrijheidsbeperkende
maatregelen

Voortzetten bespreken kwartaalrapportages
vrijheidsbeperkende maatregelen
Voorbereiden op invoering wet zorg en dwang 2020
Lerend netwerk
Voortzetten deelname in lerend netwerk
Teamleiders en aantal verzorgenden/
verpleegkundigen laten meelopen bij collegaorganisatie
Good governance
Statuten en reglementen raad van toezicht/raad
van bestuur herzien
Contacten interne stakeholders intensiveren en
onderhouden
Werken met het toetsingskader
Personeelssamenstelling Formatie zorgpersoneel uitbreiden
Participeren in regionale arbeidsmarkt aanpak
Vormgeven rol evv
Starten met bbl-opleiding verzorgende
Inventariseren interesse in scholing op niveau 4
Beschikbaar stellen oriëntatiebanen
Traject duurzame inzetbaarheid/ positieve
gezondheid
Herzien personeelsbeleid
Gebouwde omgeving
Onderzoek naar technische en functionele staat
gebouw.
Bekijken op welke termijn nieuwbouw aan de orde
is
Inventariseren wensen en mogelijkheden
binnentuin
Beveiliging
Toegangsbeheersplan herzien ter plaatse van
nooduitgangen
Financiën en
Ontwikkelingen op het gebied van behandeling in
administratieve
de wlz volgen en eventueel voorbereiden
organisatie
Gebruik van informatie
Cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren
Medewerkerstevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitvoeren
Wilt u het gehele Kwaliteitsplan inzien? Dan verwijzen wij u graag naar onze
website: www.beekenbos.nl -> over Beek en Bos-> Kwaliteitszorg
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over het Kwaliteitsplan, dan kunt u zich
wenden tot de beleidsmedewerkers. De receptie kan een afspraak voor u maken.
Minouk Oosterhof
Beleidsmedewerker
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Even lachen..
Toerisme

’Hoe hebben jullie het klaar gekregen in drie dagen
Milaan compleet te leren kennen? ”Dat was teamwerk,
mijn vrouw heeft de monumenten en musea bezocht, mijn dochter de
winkels en ik de kroegen!”

De operatie

De zaalarts komt aan het bed van Maarten en vraagt, ”Waarom ben
je de operatiekamer uitgerend?” Maarten: ”De zuster zei; “Maak u
toch niet zo druk, het is maar een gewone blindedarmoperatie. Het
zal u vast en zeker lukken!” Arts; En wat is daaraan zo erg?” Maarten:
Ze zei het niet tegen mij maar tegen de chirurg!”

Taalles

De leraar heeft zijn scholieren uitgelegd wat het verschil
is tussen tegenwoordige, verleden en toekomstige tijd.
Tot slot vraagt hij Koosje; “Als ik zeg, ik ben ziek, welke
tijd is het dan?” ”Een geweldige tijd, mijnheer!”

Gierig

Gierige Gerritje ligt op sterven. ”Ach, ach, jammert hij,
“Ik wou dat ik al mijn goud mee kon nemen, naar waar
ik nou naar toe ga.” Pastoor; ”Daar zou je niet veel aan hebben. Ik
denk, dat het daar wel zou smelten. “

Trouwen

Twee stokoude vrienden ontmoeten elkaar. “Wat heb ik
gehoord? “ zegt de ene. “Heb jij je op je 95ste nog
verloofd? ”Jazeker” zegt de ander, “En mijn verloofde is
91.” En wanneer gaan jullie trouwen?” “ Dat weet ik
nog niet. Haar ouders doen er nogal moeilijk over.”
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Loting

De directeur van een bedrijf ligt in het ziekenhuis, wanneer hij bezoek
krijgt van Mario, een van zijn personeelsleden. “Wat aardig dat je mij
komt opzoeken” zegt de directeur dankbaar. “Je bent hier zeker uit
naam van al je collega’s?”. “Ja” antwoord Mario, “We hebben geloot
en ik heb verloren.”

Overstroming

Het heeft flink geregend en in verschillende straten van het dorp staat
het water meters hoog. Robby zit met de rest van de
familie op de nok van het dak. Plotseling ziet hij een pet
drijven. De pet drijft in een rechte lijn vooruit, stopt een
tien meter verder, drijft over dezelfde afstand terug, stopt
weer en drijft weer hetzelfde traject. De hele tijd blijft de
pet zo op en neer drijven. Robby vraagt aan zijn vader ;
“wat zou dat kunnen zijn, pa ?” ”Dat is de buurman;
“Antwoord vader, “Gisteren zei hij nog, weer of geen weer, maar
morgen ga ik het gras maaien. “

Ouder worden

Drie oudje zien elkaar terug na lange jaren
Wat doe jij sinds je met pensioen bent?
De eerste zegt: ”Ik reis en fotografeer veel”.
De tweede zegt: “Ik winkel en tuinier graag”.
De derde zegt :”Ik doe regelmatig opsporingswerk”.
Ah! En in wat en waar?
Iedere dag zoek ik mijn gebit, wandelstok sleutels en mijn bril.
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Proclamatie
Prins Sjaak 1e Beek en Bos 2019
Ten 1e: det ich greuts bin om eure Prins te moge zeen.
Ten 2e: det ich 93 jaor gelaeje bin gebaore oppe Ruiver.
Ten 3e: det ich nog eedere daag zelf de gezet laes.
Ten 4e: det ich al 51 jaor in Heytse woeen.
Ten 5e: det ich mien ganse laeve in ut boere laeve hub gezaete.
Ten 6e: det ich ein jaor vorst bin gewaest van de Fieestnaaze
vanne Hei.
Ten 7e: det ich 3 kieer inne waek gaon fitnisse.
Ten 8e: det ich 5 kieer inne waek boete de deur gaon kaarte.
Ten 9e: det ich gaer gaon beugele in Ell.
Ten 10e: det ich miene auto hub verkoch ane kapper van Baexem
en ich hub oetgehaoje det dae mich gratis kniptj zoelang ich laef.
Ten 11e: det ich gaon regere onger miene lieefspreuk:

“eederein oet zien daak, dit jaor bin ich de
Sjaak”
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Pensioenen
De oude Drees hield van de mensen,
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen.
Dus ontwierp hij de AOW,
en heel het land riep blij: Hoezee!
Zo werd er gezorgd voor de Ouden van Dagen,
en het was er voor alle bevolkingslagen.
Al was dat inkomen niet zo heel erg groot,
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood.
De rijkeren wilden het daar niet mee doen,
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas,
en uitbetalen hoefde men veel later pas.
Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man,
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan.
We regelen dat met zijn kleine salaris,
hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is.
En zo spaarden de fondsen die centen erbij,
Vooruitzichten mooi en iedereen blij.
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van t geld,
het beloofde heel wat, iedereen welgesteld.
Doch de regering greep ons geld zonder ons iets te zeggen,
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen.
Dit alles was helaas het begin,
de plus in de pot werd een droevige min.
Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht,
want op ons geld hield men geen zicht.
De pot raakte leeg, het overschot slinkt,
na alle onderzoeken denk ik wel dat het stinkt.
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf,
van hun kapitaal gaat geen centje af.
Een beloninkje hier, een gouden handdrukje daar,
maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar.
Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel,
dat ook zo velen betaald hebben, is niet essentieel.
En ook de AOW-leeftijd is veel te laag,
al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag.
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd,
want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd.
Wat er aan geld is, verdwijnt naar Europa,
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dus pak je rollator en werken, opa!
Kom op partijen, heb geen harten van steen,
kijk voor de verandering eens om je heen!
De oudere arbeiders mankeren wel wat,
hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad.
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren,
van de pluche zittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
maar met het beleggen leek het dat wel,
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund,
maar de aop leeftijd is zijn plan niet gegund.

Schoenendoos

Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren
alles gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen geheimen voor
elkaar, behalve dat de kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin
haar linnenkast bewaarde, waar haar man nooit naar gevraagd en nooit
in gekeken had. Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat
zijn vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei
dat ze niet zou herstellen. Omdat hij van alles wilde
regelen, pakte hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn
vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd
werd dat hij wist wat erin zat. Toen hij hem openmaakte,
vond hij wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten,
samen goed voor een bedrag van € 25.000. Hij vroeg
haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen
trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het geheim
van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan
om elke keer als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en een
kleedje te haken.’ De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten
tegen zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al
die jaren maar twee keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk
overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart de twee kleedjes in de
doos, maar hoe zit het met al dat geld?’
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.
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De Vastepot
Iets waat ich mich good herinjer,
is de vastepost van de kinjer.
Zoa gauw es het aswoonsdig waas,
vroge ze öm ein trummelke, of ein glaas.
Want het askruuske waas nog neet aafgewasse,
of eeder mös op zien snoepjes passe!
Alles waerdje zorgvuldig bewaardj,
en in de vastepot gespaardj.
Mer iëer d’r ein waek waas verstreke
waerdje de inhoud toch ins good bekeke.
En eerder ging ziene sjat ins telle,
vief zuurtjes en nog get caramelle.
En den koste ze de verleiding neet weerstaon,
om d’r ins met de tong langs te gaon.
En den mer gauw de pot weer in,
want anges waas det het inj van ein good begin.
Det het hiëel zaakje aanein gong klaeve
och det waas hun om het aeve,
mer al die, waeke motte vaste
det waas eine kinjerziel, waal erg belaste.
Soms waerdje nog aangeraoje
om het ein waek vol te haoje.
Mer met halfvaste haaj menig knaap
ziene vastepot al laeg op het keldersjaap.
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Puzzel
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