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Wat een welkom! 
 

Het is voor mij de eerste keer dat 

ik in het Bosblaedje mag 

schrijven en ik kan u wel 

verzekeren dat ik dat met heel 

veel plezier doe. Want als je het 

naar je zin hebt, is het ook goed 

om daarover te vertellen. 

Ik kom nog maar net kijken op 

Beek & Bos maar ik ben onder de 

indruk van de mooie en 

bijzondere organisatie die Beek & 

Bos is. En inderdaad wat een 

warm welkom. De medewerkers 

zijn vriendelijk, betrokken en 

geïnteresseerd. We hebben hier 

oog voor elkaar: oog voor de 

bewoners en oog voor de 

medewerkers en de vrijwilligers. 

Er zijn hele korte lijnen en er 

wordt dichtbij georganiseerd. 

Beek & Bos heeft amper 

vacatures, we hebben geen 

uitzendkrachten, geen zzp’ers 

(zelfstandigen zonder personeel) 

in de zorg. We hebben een laag 

ziekteverzuim en goede 

resultaten op het gebied van 

cliënt-, medewerker- en 

vrijwilliger tevredenheid. Dit zijn 

allemaal prachtige resultaten en 

prima voorwaarden om hier fijn  

 

 

te werken en een hele goede 

ondersteuning te bieden aan de 

bewoners die hier wonen en de 

mensen die van onze zorg en 

diensten gebruik maken.  

En dan hebben we nog het 

lekkere eten. Een goede keuken 

met top koks en medewerkers 

die iedere dag verse maaltijden 

klaarmaken. Lekker thuis eten of 

in ons restaurant en dat geldt 

natuurlijk ook voor bewoners uit 

Heythuysen en omgeving. Ook zij 

zijn van harte welkom om bij ons 

te genieten van een lunch of een 

diner. 

En dan nog alle extraatjes. Wilt u 

een vla, extra fruit, een kroket, 

een frietje of een bavarois. 

Heerlijk! 

We zijn een organisatie die stevig 

is geworteld in de gemeenschap. 

Beek & Bos heeft een zeer goede 

naam en dat willen we graag zo 

houden. Al met al Beek & Bos is 

een organisatie waar mensen 

zich welkom voelen en dat geldt 

ook voor mij. 

In de afgelopen weken heb ik 

met een heleboel mensen kennis 

gemaakt en nog steeds schud ik 



4 

 

de handen van mensen die op de 

één of andere wijze betrokken 

zijn bij Beek & Bos. Het is niet 

eenvoudig om bij alle gezichten 

een naam en dan ook nog de 

juiste naam te plaatsen. Maar 

stap voor stap gaat het de goede 

kant op. 

Uit de overlevering heb ik 

begrepen dat het een goede 

gewoonte is dat de bestuurder 

een bijdrage levert aan dit 

Bosblaedje. Dat vind ik een prima 

gewoonte en dat ga ik ook zeker 

doen. Maar mogelijk op een 

andere manier dan u gewend 

bent. Ik vind het ook leuk om 

juist andere mensen dan mijzelf 

aan het woord te laten. We gaan 

samen met de collega’s van de 

redactie nog bekijken hoe we dat 

gaan vormgeven.  

Voor mij is de ‘kop’ eraf. Geniet 

van deze uitgave van het 

Bosblaedje. 

Tot ziens. 

Harm Hoekstra 
bestuurder  

  



5 

 

75 JAAR BEVRIJDING 
 

Het is 75 jaar geleden dat de 

dorpen in onze omgeving door de 

Amerikaanse, Canadese en 

Engelse troepen bevrijd werden. 

Voor de bewoners van de dorpen  

aan de andere zijde van de Maas 

kwam de bevrijding pas enkele 

maanden later.  De meeste 

bewoners van Beek en Bos zullen 

de oorlog en de bevrijding als 

kind hebben meegemaakt. Ik zelf 

herinner mij daar niet meer zo 

heel veel van. Vaag herinner ik 

me nog dat de kerktoren van 

Grathem kapot geschoten werd 

en de granaat inslagen tijdens de 

laatste bange nacht, waarin de 

bevrijders het kanaal van 

Wessem naar Nederweert 

overstaken en dat de mensen 

elkaar 's morgens  op de dag van 

de bevrijding om de hals vlogen.                                              

Zelf heb ik aan de oorlog min of 

meer mijn leven te danken. Toen 

ik vier jaar was, ben ik bijna 

verdronken in de beek die langs 

onze boerderij in Grathem liep. Ik 

ben er toen door mijn vader 

uitgehaald, maar was al buiten 

westen. Gelukkig hadden wij een 

onderduiker, die de kunst van het 

reanimeren verstond, met als  

 

gevolg dat ik de rol van 'engeltje 

in de hemel'  ben misgelopen. 

Waar overigens ik geen spijt van 

heb.                                                                                     

Als kind ontging je wat oorlog en 

bezetting betekende. Het 

openluchtspel `Vossen van de 

Spik´, dat ook door een aantal 

bewoners van Beek en Bos 

bezocht werd, heeft dit nog eens 

op unieke wijze getoond. Het liet 

zien hoe gewone mensen 

heldhaftig waren, niet door de 

grote held uit te hangen, maar 

door gewoon te doen dat wat 

volgens hun hart gedaan moest 

worden: mensen die gevaar 

liepen opgepakt en vermoord te 

worden, onderdak te bieden. 

Moeder Vossen en haar gezin 

staan model voor vele andere 

Limburgers uit het verzet: 

kapelaans, boeren en burgers. 

Toch meende de historicus Loe 

de Jong in zijn standerd werk 

over de tweede wereldoorlog te 

moeten opmerken dat er 

nauwelijks verzet was in Limburg, 

waarmee hij een strek staaltje 

leverde van Hollandse 

Randstedelijke blindheid.                                                                                     

Wij mogen vol trots terug denken 
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aan al die gewone mensen uit 

ons midden, die in de 

oorlogsjaren deden wat hun hart 

hun ingaf zonder zich na de 

oorlog op de borst te kloppen 

over wat ze aan zogenaamde 

'heldhaftigheid' gedaan hadden. 

Zij zijn onze echte helden en  

hebben er toe bijgedragen dat 

wij nu 75 jaar later nog altijd in 

vrijheid kunnen leven.                                                                  

Laten wij die vrijheid samen 

koesteren. 

W. Jacobs, pastor 

 

Tijdens de dienst op 3 november om 10.30 uur, worden de overleden 

bewoners van het afgelopen jaar speciaal herdacht. 

 
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. 
 
Harm Hoekstra 
bestuurder 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

Jubilaris  
12,5 jaar in dienst 
Laura Daemen    01-10-2019 
Christine Ververs   16-10-2019 

 
 

 

Activiteiten 
11 oktober  : Jeanne Verbeek in het restaurant 
21 oktober  : Tassenverkoop in het restaurant 
26 oktober  : Carma schoenen en Anna Sophie mode verkoop 
01 november : Mondharmonicagroep Samenklank in het restaurant 
08 november : Mantelzorglunch 
12 december : Infoavond en kerstbijeenkomst 
20 december : kerstdiner voor bewoners en aanleunbewoners 

 

 

 

http://egmond.okkn.nl/contact.html
mailto:renemuijsenberg@live.nl
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Verjaardagen personeel 

 
Oktober 
02  Marianne van den Boogaart  Verpleegunit 
03  Maud Joosten    Restaurant 
03  Romy Geenen    Verpleegunit 
07  Rikie Driessen    Verpleegunit 
08  Mirian Verstappen   Receptie 
09  Liz Boonen     Restaurant 
15  Helga Hobus    Afd. 000 
15  Ylona de Jongh    Restaurant 
15  Vivian Timmermans   Waskeuken 
15  Mia Hodzelmans    WMO  
16  Marlies van den Beuken  Vaatspoelkeuken 
17  Ankie Briels    Afd. 000 
17  Marjon Smeets    Afd. 000 groep 
18  Dorien Gubbels    Afd. 200 
19  Marlies Truijen    WMO 
20  Ellen Heldens    Vaatspoelkeuken 
22  Imke Ramakers    Afd. 000 
26  Jeanne Gielen    Afd. 200 
27  Maria Vaessen    Afd. 000 groep 
27  Ans Thijssen    Afd. 000 groep 
28  Ger Berben     Dagverzorging 
29  Petra Schobers    Afd. 000 
31  Miranda van den Boom  Afd. 200 
31  Iet Goertz     Verpleegunit 
 
November 
02  Annie Verstappen   Thuiszorg 
03  Minouk Oosterhof   Beleid 
04  Marjo Criens    Afd. 200 
05  Claudia Gomaa    Centrale keuken 
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05  Noor Ramakers    Unit 
05  Angelique Noblesse   Afd. 000 
07  Erwin van Kessel    Afd. 200 
07  Marij Koopmans    Afd. 200 groep 
07   Mat Thiesen    Centrale keuken 
07  Joëlle Geraats    Restaurant 
08  Francien Winkelmolen   Afd. 000 
08  Renate van Sint Fiet   Afd. 000 groep 
09  Ria Klein Zieverink   Unit 
09  Ans Beurskens    WMO 
10  Sasja van Neerven   Afd. 200 
11  Gemma Notte    Thuiszorg 
19  Stijn Moorthaemer   Unit 
23  Gertie van Neerven   Unit 
26  Lyann Pieters    Centrale keuken 
30  José Timmermans   Afd. 000 
 

Verjaardagen bewoners 

 
Oktober 
08  Mevr. Deckers    app. 24 9 
13  Mevr. Vestjens-Geuijen  app. 240 
18  Mevr. Schiffelers-Vluggen  app. 121 
21  Mevr. Nabben-Adema   app. 106 
23  Dhr. Claessen    app. 115 
24  Mevr. Lenders-Hermans  app. 107 
26  Mevr. van Daelen-van Boekholdt app. 032 
31  Mevr. Kuppens-Bongaerts  app. 109 
 
November 
01  Mevr. Dorssers    app. 108 
06  Mevr. Kivits-Soetens   app. 147 
09   Mevr. Janssen-Moonen  app. 038 
10  Dhr. van Herten    app. 049 
10  Dhr. van Limpt    app. 138 
14  Mevr. de Bakker – de Vos  app. 144 
18  Mevr. Verbong-Hensen  app. 237 
25  Dhr. Peeters    app. 111 
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Welkom 

Mw. Hurxkens-Philips         app. 149 
Mw. Goossens-Mertens        app. 135 
Mw. Cox-Boonen          app. 213 
Dhr. Beulen          app. 142 
Mw. Wullems-Thomassen        app. 148 
Dhr. Peeters          app. 111 
Mw. Frenken-Rijs         app. 227 
Dhr. Wertz           app. 148 

 
Verhuisd 
Mw. Dorssers    van app. 105 naar app. 108 

 
In memoriam  
Dhr. Meevis      app. 149 
Mw. Aben-Ververs     app. 135 
Mw. Gijsbers-Peeters     app. 213 
Mw. Sillen-Kiggen     app. 108 
Mw. van Rijt-Joosten     app. 142 
Mw. Timmer-Vaes     app. 148 
Mw. Verhaeg-Alards     app. 111 
Mw. Bemelmans-Janssen    app. 227 
Mw. Wullems-Thomassen    app. 148 
Dhr. Kuijpers      app. 247 
Mevr. Claessen- v.d. Wouw    app. 223 
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REGULIERE ACTIVITEITEN 

Dag Tijd Activiteiten Diensten Ruimte 

M
a

a
n

d
a

g
 

09.15 – 11.30   Fitness  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 

Kantoor 
noord 
afdeling 
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 

14.30 – 16.00  

Timmerclub 

in de oneven 
weken 

 

Restaurant 

15.00 - 16.00  
Zingen met Trees 
op den Drink 

 
Restaurant 

19.00 - 21.00 
Koffie-
/kaartavond 

 
Restaurant 

D
in

s
d

a

g
 

10.15 - 11.15  Mannenactiviteit  Restaurant 

14.15 - 16.45  Huiskamerproject  Restaurant 

Op afspraak  Pedicure Kapsalon 



12 

 

Dag Tijd Activiteiten Diensten Ruimte 

19.00 - 21.00 
Koffie-
/kaartavond 

 

Restaurant 

W
o

e
n

s
d

a
g

 

  

W
o

e
n

s
d

a
g

 

09.15 – 11.30   Fitness  Afd. 200 

10.15 - 11.15  
Koffie uurtje met 
welzijn 

 
Restaurant 

13.30 - 15.00   Winkel Twinkeltje 

14.30 - 16.00 Kienen  Restaurant 

Afspraak via 
receptie 
maken 

 
Dameskapster voor 
bewoners 

Kapsalon 

19.00 - 21.00  
Koffie-
/kaartavond 

 
Restaurant 

D
o

n
d

e
rd

a
g

 

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 

V
ri

jd
a

g
 

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 
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Dag Tijd Activiteiten Diensten Ruimte 

19.00 - 21.00 
Koffie-
/kaartavond 

 
Restaurant 

Z
a

te
rd

a
g

 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 

Z
o

n
d

a
g

 

10.30 - 11.30 Heilige Mis  Kapel 

19.00 - 21.00 
Koffie-
/kaartavond 

 
Restaurant 

 

 

Poëziealbum 
Deze poëzie behoort aan mij  
zolang ik hoop te leven  
Nel is mijn naam                                                                                              
Door het doopsel mij gegeven 
Van de Burg is mijn Achternaam 
Van de vaderlijke stam 
Baarle Nassau is de plaats waar ik ter wereld kwam. 
 
Wie herkent dit niet? De meesten van jullie zullen zich 
dit nog wel goed kunnen herinneren. Op het eerste blad van elke poëzie 
album vertelde je wie je was en waar je was geboren.  Bladeren in een 
poëzie album is terugblikken op je geschiedenis. Wat is opvallend? Wat 
zien we nu? Vroeger werd er met een kroontjespen of vulpen 
geschreven, jaren later schreef je een gedichtje met de balpen. Het 
taalgebruik van vroeger was heel anders dan nu. Het schrijven in een 
poëzie album vond plaats in de goede kamer. Want er mochten geen 
vetvlekken van de keukentafel op komen. De verzen waren bijna altijd 
opvoedend van aard waarvan we destijds de inhoud zeker nog niet 
konden bevatten. Urenlang zochten we naar een gedicht of we 
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bedachten zelf wel iets. Daarna werd de bladzijde versierd met vele 
poëzieplaatjes of eigen tekeningen. Poëzieplaatjes bewaarden we in een 
doosje. Er waren vele verschillende plaatjes. Dit zult U zich nog vast 
kunnen herinneren zoals: de engeltjes met de zoete gezichten en 
bloemenkransjes, zo waren er ook kabouterplaatjes en de vredesduifjes. 
De grotere plaatjes of glitterplaatjes waren voor de uitverkorenen. 
 
Enkele gedichtjes uit de album zijn: 
 

Pietje, patje, poetje   je hebt een aardig snoetje. 
Je ziet wel aan mijn pen dat ik geen notaris ben. 
Wees blij met de kleine dingen 
Met een kleine bloem die bloeit 
Met de vogeltjes die zingen 
Met een vlindertje dat stoeit 
Met de dikke regendruppels  
met de fijne zonneschijn 
Wees blij met de kleine dingen 
Dan zult gij gelukkig zijn.                                                      

 
Rozen verwelken,                                                                                                                                  

scheepjes vergaan                                                                                                            
maar onze vriendschap,                                                                                                                        

blijft voor eeuwig bestaan!              
 Als je eens als grootmama                                                                           
Zitten zult naast grootpapa 

Denk dan eens met blijde zin 
Aan je beste schoolvriendin. 

                                                                                                                   
 
Tegenwoordig hebben kinderen een vriendenboekje, waar je maar 
enkele woorden hoeft in te vullen. Er worden vragen gesteld wat je 
lievelingseten is, welk boek je hebt gelezen, welk schoolvak je leuk vindt, 
wie je beste vriendje is, je favoriete tv programma en zo nog veel meer. 
De kroontjespen kennen ze allang niet meer. Ze worden vervangen door 
een balpen, glitterstiften en gelpennen en ze plakken van zichzelf een 
foto erbij. En de poëzieplaatjes die worden niet meer gebruikt. 
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PREZO 
Sinds 2013 draagt Beek & Bos het PREZO Gouden keurmerk. 
In de week van 7 oktober vindt er een tussentijdse audit 
plaats. De heer Jan-Kees Metz voert gesprekken met 
bewoners en medewerkers en maakt een rondgang door het 
huis. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven en bent vrij om uw 
eigen gang te gaan. 
 

Een woord van dank 
Dank mensen van de zorgafdeling van Zorgcentrum Beek en Bos. 

 

Voor de liefde, aandacht en begrip die jullie hebben getoond naar onze 
zus toe. Dit is in één woord geweldig. Beter had onze zus het niet 
kunnen treffen en om ons zo te ontlasten. Dit was voor ons een hele 
steun. En alle vriendelijkheid naar ons toe, Chapeau! Nooit was er iets te 
veel, de behulpzaamheid naar allen van ons toe was voortreffelijk. Ook 
de vriendelijkheid van Beek en Bos, receptionistes, medewerkers en 
leiding. Ook in de moeilijke tijden van onze zus. Met trots kijken we 
terug naar de bijna 3 jaar dat onze zus bij jullie woonde. Dit is voor jullie 
allemaal vanzelfsprekend en normaal maar ’t moet wel gezegd worden. 

NOGMAALS BEDANKT! 

 
Fred en Familie  

 

Gedicht 
 
Als ik de wereld niet meer begrijp en de wereld mij 
mijn bezit geen betekenis meer heeft 
de regie van het leven uit handen moet geven 
ik wilde nog zoveel zeggen 
maar ik kon de woorden niet meer vinden 
en had de kracht niet om ze uit te spreken 
wat is dan nog de waarde van het leven 
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maar de liefde die ik heb mogen ontvangen 
was meer dan al mijn verzet 
Dan is het goed je te laten leiden naar innerlijke rust 
en dat moment mag komen waar ik zo naar verlang 
Het is goed om te gaan naar allen die mij lief waren 
aan de overkant ben ik weer zoals ik was 
 
Fred 

 

Gefeliciteerd! 
 

Met trots kunnen wij u mededelen 
dat alle 13 medewerkers die de 
opleiding tot EVV’er (Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende) 
hebben gevolgd, deze met succes 
hebben behaald! 

 

Om deze mooie prestatie te vieren 
zijn ze heerlijk met z’n allen gaan uit 
eten. 

 

Hartelijk gefeliciteerd dames en 
heer! 
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Pagina 2 advertentie 
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Pagina 3 advertentie 
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Pagina 4 advertentie 
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Pagina 5 advertentie 
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Pagina 6 advertentie 
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Pagina 7 advertentie 
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Even lachen..  
 

In de kerk… Er is een eerste communie in de kerk en natuurlijk zijn er 
mensen voor het eerst. Op de vierde rij zitten een man en vrouw met 
twee kleine meisjes. Tijdens de communie loopt de vader naar 
voren.  “Waar gaat papa heen?” vraagt het ene meisje. “Die gaat een 
hostie halen,” zegt mama. “Mhhh… tosti !’roept het meisje. ‘Neemt 
hij  er dan voor ons ook een mee?” 

 

Vochtigheid… Een man komt bij de huisarts en zegt, “Ik weet niet of u 
zich mij nog kunt herinneren dokter, maar een half jaar geleden heeft u 
mij behandeld voor reuma.” ”Dat is best mogelijk, ”zegt de arts, “ ik heb 
zoveel patiënten.” “U heeft mij toen gezegd op te passen met 
vochtigheid. Wat denkt u, zou ik me dan nu zo langzamerhand weer 
kunnen wassen?” 

 

Pesten… Peter rijdt op zijn fiets langzaam voor de tram uit. Dat duurt 
zo een tijdje, tot de bestuurder van de tram boos roept: “He, kwajongen, 
kun je niet van de rails afgaan?” ”Ik wel,” grijnst Peter, “ Maar u lekker 
niet.” 

 

De laatste wens… Tijl was een oude man, die terug keek op zijn 
leven. Hij zat met vrienden onder een boom en deed zijn verhaal. “Toen 
ik jong was,” vertelde hij, “ wilde ik iedereen wakker schudden en de 
wereld veranderen, ik werd ouder en op een dag realiseerde ik mij dat ik 
nog niemand veranderd had.  Ik stelde mijn doelen bij en stopte al mijn 
energie in mijn directe omgeving.  En nu ben ik oud en ik wou dat ik de 
kracht had om op zijn minst mijzelf te veranderen. “ 

 

Hertrouwd… Een weduwnaar is na de rouwperiode opnieuw getrouwd 
en wel met de zus van zijn overleden echtgenote. Zijn vriend vraagt 
verwonderd, “ Waarom ben je nu met haar getrouwd ? ” Daarop 
antwoord de kersverse echtgenoot droog ; “Ach, moet ik dan op mijn 
leeftijd nog aan een nieuwe schoonmoeder wennen ?” 

 

Interview… Een journalist heeft een interview met de directeur van 
een psychiatrische inrichting. Journalist; “En hoe bepaalt u nu of iemand 
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opgenomen moet worden?” Directeur; “We sturen de persoon naar de 
badkamer, waar een vol bad staat. Dan geven we de persoon een 
theelepeltje, een pollepel en een emmer. Dan vragen we de persoon zo 
snel mogelijk het bad leeg te maken.” Journalist; “Aha, ik begrijp het. 
Een normaal persoon gebruikt natuurlijk de emmer, want daar kan het 
meeste water in. ”Directeur; “ Nou nee, een normaal persoon trekt 
gewoon de stop er uit…..” 

 
Belasting…  Op het belastingkantoor zegt een man; “Ik kom mijn 
belasting betalen.” ”Dat is zeer lofwaardig.” ”Neemt u ook fooien aan?” 
“Maar meneer, hoe durft u zoiets te vragen ? Wij zijn hier onkreukbare 
ambtenaren.” “Sorry, dan lukt het niet, ik ben namelijk van beroep 
kelner.” 
 

 
Basisschool… Jantje zit op de basisschool. Vraagt de meester: 
“Jongens jullie mogen allemaal een spreekwoord tekenen”. Jantje tekent 
op zijn blad een hoek met de meester erin. Vraagt de meester: ”Jantje 
wat is dat voor spreekwoord? ” Een ongeluk zit in een klein hoekje”, 
antwoord Jantje. De meester wordt zo kwaad dat hij Jantje naar het 
hoofd van de school stuurt .Het hoofd vindt het wel meevallen en vraagt 
aan Jantje om eens een goed spreekwoord te tekenen. Jantje tekent het 
schoolhoofd en de meester. Het schoolhoofd vraagt: ”Wat is dat voor 
spreekwoord”. Zegt Jantje: “Een ongeluk komt nooit alleen”. 

 

 

 

Stukje in het Bosblaedje 
Heeft u leuke verhalen, gedichten of andere zaken 
voor in het Bosblaedje? 
Mail het gerust naar: receptie@beekenbos.nl 
of geef het bij de receptie af! 
 

mailto:receptie@beekenbos.nl
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Dankwoord  
 

Beste mensen, 

Het is inmiddels 3 maanden 
geleden dat ik afscheid heb 
genomen van Beek en Bos. 

Ik heb ruim 22 jaar gewerkt met 
veel plezier en toewijding. 

Het was een mooie baan met 
veel uitdagingen en voldoening. 

We hebben in al die jaren veel 
gelachen en humor was een 
onmisbaar deel in de 
samenwerking. We hebben ook 
verdrietige momenten gekend en 
voor mij in het bijzonder was de 
periode na 17 juli 2014 erg 
moeilijk. Moeilijk om de draad 
weer op te pakken en moeilijk 
om het verlies onderdeel van 
mijn leven te maken. 

Jullie hebben mij daarin enorm 
gesteund, dank je wel daarvoor. 

Ik kijk terug op een geweldig 
afscheid, het was 
hartverwarmend. 

 

 

 

 

 

 

Ik heb heel veel handen geschud 
en mooie woorden mogen 
aanhoren. 

Ik ben schandalig verwend met 
lieve kaarten en veel cadeautjes. 

Dat ik dol ben op ijs is wel heel 
duidelijk: Bonnen van 4 
verschillende ijssalons en zelfs 
een ijsmachine heb ik gekregen! 

Inmiddels geniet ik van deze 
nieuwe fase in mijn leven, iedere 
dag weer. 

Het koken lukt me al vrij aardig, 
zeker met al die recepten, tips, 
kookschorten en al die nuttige 
dingen die ik heb mogen 
ontvangen. 

Mijn hobby’s heb ik weer 
opgepakt en ik durf het bijna niet 
te zeggen, maar ik kom nu al tijd 
tekort. 

Ik wil dan ook welgemeend dank 
je wel zeggen dat jullie mijn 
droom(baan) uit hebben laten 
komen. 

 

 

Thijs van den Schoor 

Ex-directeur 
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‘Geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen’ 
Bent u gemotiveerd om hierover mee te denken?  

 
Wegens het aftreden van de huidige secretaris zoekt de cliëntenraad 
van Zorgcentrum Beek en Bos per 1 januari 2020 een nieuwe secretaris. 
 
Over de cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen 
van cliënten van Beek en Bos te behartigen. Momenteel bestaat de 
cliëntenraad uit 5 leden, waarvan 2 cliënten. 
De cliëntenraad vergadert in ieder geval 6 maal per jaar met de 
bestuurder. Het vergaderrooster wordt in overleg opgesteld. Daarnaast 
vindt er incidenteel tussentijds overleg plaats. 
De werkzaamheden van de cliëntenraad zijn onbezoldigd. Gemaakte 
kosten – voor zover van toepassing – worden vergoed. 
 
Profiel  
De leden van de cliëntenraad: 
- Hebben directe ervaring of betrokkenheid bij de zorg- en     

dienstverlening van Beek en Bos; 
- Stellen de belangen van de cliënten voorop; 
- Zijn betrokken bij en hebben kennis van de doelgroep en de  

instelling; 
- Zijn in staat om onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en  
  belang(en) van de instelling; 
- Zijn in staat om onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk  

belang en het belang van cliënten in het algemeen; 
- Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving; 
- Beschikken over goede sociale vaardigheden (samenwerken in  

teamverband); 
- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden (luisteren,  

verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden); 
- Zijn gemotiveerd en hebben doorzettingsvermogen; 
- Hebben voldoende tijd en energie; 
- Gaan zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie. 
 
De secretaris 
De secretaris heeft de volgende taken: 
- In overleg met de bestuurder de agenda opstellen; 
- De leden van de cliëntenraad en de bestuurder voorzien van de  

benodigde vergaderstukken; 
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- Een verslag maken van de vergaderingen (indien wenselijk kan  
deze taak overgenomen worden door een medewerker van Beek 
en Bos). 

 
Reageren 

Heeft u belangstelling voor de functie van secretaris dan bent u van 

harte uitgenodigd om contact op te nemen met Diny Jakobs, voorzitter 
van de cliëntenraad: 

diny.jakobs@gmail.com 
0475-493995 

 

 

 

Leeftijd 
Mensen op leeftijd gesterkt door hun jaren, 

hebben ervaringen die niet zijn te evenaren. 

Met hun wijsheid en geduld, zijn er vele mooie wensen vervuld. 

Oprecht en eerlijk, gaande door dit leven, 

en altijd de tijd om dat aan hun kinderen door te geven. 

Geduld en wijsheid, “zeggen ze” komt met de jaren, 

hoe dit komt, “ik weet het niet”, zij alleen kunnen dat verklaren. 

Door hun rustigheid en soms een stille lach, 

gaan ze alsmaar door, hopend op een nieuwe dag. 

De jongeren generatie kan zich hiermede nooit meten, 

maar de ouderen, ook al vallen ze weg, worden nooit vergeten. 

  

mailto:diny.jakobs@gmail.com
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Bewoners Beek en Bos beleven 
plezier op de kermis! 

 
Het is inmiddels een jarenlange traditie: op kermismaandag 
gaan de bewoners van Beek en Bos samen naar ‘De Heytser 
Kermis’! Een groep van 50 bewoners maakte met medewerkers, 
familie en vrijwilligers een rondje langs alle attracties. De 
botsauto’s waren favoriet en even het domein van Beek en Bos. 
Speciaal voor de bewoners werd 
de muziek wat zachter gezet en 
reden de botsauto’s wat minder 
hard. De bewoners genoten 
zichtbaar van de gezellige 
ouderwetse kermissfeer. 
 
Kermisuitje populair 
Voor veel bewoners van Beek en Bos 
is het kermisbezoek een populair 
uitje. Het zorgcentrum maakt er altijd 
een feestelijke middag van. De 
middag begon met vlaai en koffie 
voor iedereen in het restaurant van 
Beek en Bos. De stemming zat er 
meteen goed in. Daarna vertrok het 
gezelschap richting de kermis in het 
centrum van het dorp. De mensen 
genoten van de sfeer rond de 
carrousel, de snoepkraam en de 
botsauto’s. Terwijl sommigen nog in een attractie stapten, was het voor 
anderen weer een plezier om er naar te kijken. Na afloop stond er in het 
restaurant een heerlijk kermisbuffet klaar met koude schotel en broodjes 
warm vlees. Wat Beek en Bos betreft is de kermis een mooi moment om 
de bewoners eens extra te verwennen! 
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Puzzel 

 

Bladeren – boom- bos – bui – dennenappel – egel – eikel – fris 

– Halloween – hei – herfst – hout – jaargetijde – jas – kastanje 

– kleuren – kleuren – kouder – laarzen – mist – muts – najaar – 

oktober – paddenstoelen – paraplu – regen – seizoen – sjaal – 

slak – soep – spinnen – stormen – takken – vakantie – vorst – 

waaien – web- weer – wind – wisselvallig 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYhMiIqPvSAhVDtBoKHYmAAd8QjRwIBw&url=http://weblog.borsato.nl/log/annemieke/188093&psig=AFQjCNEuWKFi0eNPRdEyOrIneXv-ZaqLDg&ust=1490863109064800
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