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Een andere wereld 
 
Door het coronavirus is onze 
wereld veranderd. Het virus heeft 
ons in z’n greep. Dat wat 
normaal was, is niet meer 
normaal. Alles is anders. We 
leven in een andere wereld 
waarin gesproken wordt over het 
‘nieuwe normaal’, waarin we 
anderhalve meter afstand van 
elkaar moeten nemen, in de 
elleboog moeten niezen, de 
handen vaker moeten wassen, 
drukte vermijden, thuis blijven bij 
verkoudheidsklachten en geen 
handen meer schudden. En dan 
zijn dit alleen nog maar de 
leefregels in het nieuwe normaal. 
Wat te denken van alle 
maatregelen die de afgelopen 
periode genomen zijn in het 
openbaar leven, het onderwijs,  
de horeca, het vervoer, alle 
bedrijven en culturele instellingen 
en natuurlijk ook de maatregelen 
in de verpleeghuizen. Ook in ons 
Beek en Bos is veel gebeurd. Het 
voelde niet meer als vertrouwd.  
We hebben met elkaar heftige 
maanden achter de rug. Het 
sluiten van Beek en Bos voor 
bezoekers van buiten, familie die 
niet meer op bezoek mag komen, 
vrijwilligers die thuis moeten 
blijven, het stoppen van 
activiteiten in het restaurant en 
de huiskamers en bewoners 
moeten in het eigen appartement  
blijven. Medewerkers zijn  

 
 
 
moeilijker herkenbaar door 
mondkapjes en handschoenen.  
Een onwerkelijke periode met 
veel zieke bewoners en zieke 
medewerkers. We hebben tot ons 
groot verdriet van veel bewoners 
afscheid moeten nemen. 
Gelukkig gaat het nu beter in 
Beek in Bos. We hebben geen 
coronabesmettingen meer in 
Beek en Bos en ook de meeste 
medewerkers zijn weer hersteld. 
We zijn gestart met het 
uitbreiden van de 
contactmomenten met 
raambezoeken en met mooi weer 
terrasbezoeken. Ook willen we 
graag een bezoekregeling 
mogelijk maken binnen de 
landelijke richtlijnen die hiervoor 
zijn opgesteld. De terrassen zijn 
open, het restaurant gaat weer 
open voor de bewoners. Het is 
heerlijk om te zien dat er weer 
ontmoetingen tussen bewoners 
en familie plaats kunnen vinden. 
Daar genieten we allemaal van. 
Stap voor stap komt er meer 
ruimte en kunnen we 
maatregelen versoepelen. Dit is 
echt alleen mogelijk bij het 
uitblijven van 
coronabesmettingen. 
We hebben met elkaar in Beek 
en Bos een enorme inspanning 
geleverd, bewoners en 
medewerkers. We hopen dat we 
deze periode achter ons kunnen 
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laten. Met behoud van de goede 
herinneringen aan de bewoners 
waar wij afscheid van hebben 
moeten nemen. In de afgelopen 
periode hebben wij die 
herinnering levend gehouden 
door een lichtornament op de 
schouw in onze hal. Iedere 
bewoner die de afgelopen 
periode overleden is 
vertegenwoordigt een lichtpuntje, 
zie ook de foto op de voorkant 
van ons Bosblaedje. Later dit jaar 
willen wij met medewerkers en 
familie hier nogmaals bij stil 
staan in een herdenkingsdienst. 
Deze uitgave van het Bosblaedje 
staat in het teken van die andere 
wereld met veel foto’s van 

hartverwarmende attenties en 
momenten, uitspraken en 
verhalen. Het betreft 
voornamelijk een terugblik. En 
met elkaar kijken we vooruit: we 
willen graag dat de 
versoepelingen doorgang vinden. 
Daar gaan we voor en we blijven 
waakzaam.  
 
Harm Hoekstra 
bestuurder 
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Toppers !!🍀 

 

Kanjers! 

 

Lieve woorden.. 
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Verjaardag van 
een Sarah 
 

Beste bewoners, het is april 2020 

en we zitten middenin de 

coronatijd. We kunnen geen 

verjaardagen vieren, naar 

evenementen, cafés, of op  

vakantie gaan. Vele winkels zijn 

gesloten, zo ook de tandartsen, 

pedicures en kappers. We 

moeten 1,5 meter afstand 

houden en mondkapjes dragen. 

We moeten ons aan deze 

maatregelen houden om verdere 

besmetting tegen te gaan. 

Mensen worden ziek en velen om 

ons heen liggen in het ziekenhuis 

of sterven. Het is een stille tijd, 

een tijd waarvan ik hoop dat die 

snel voorbij zal gaan, zodat we 

ons oude leven weer kunnen 

oppakken. Nu besef ik hoe goed 

en fijn we het voorheen hebben 

gehad. 

Dit jaar is het voor mij 50 jaar 

geleden dat ik op deze aardbol 

kwam. Ik had graag met 

vrienden en familie een feestje 

willen vieren. Maar het 

coronavirus gooide roet in het 

eten en ik moest alles afzeggen. 

Dus geen uitgebreide verjaardag, 

geen muziek en geen catering. 

Helaas het was niet anders.  

Het was donderdagochtend 23 

april. Ik was nog niet goed 

wakker of de eerste belde om mij 

te feliciteren. Eenmaal beneden 

stond er op de tafel een 

uitgebreid ontbijtje klaar met 

afgebakken broodjes, vers fruit 

en jus d’orange, geregeld door 

manlief. Alleen de jus d’orange 

kan ik niet verdragen, schijnbaar 

kent hij mij na 30 jaar nog steeds 

niet goed genoeg. Maar voordat 

ik aan tafel kon gaan stond er 

buiten een verrassing op mij te 

wachten. Op het terras zaten tot 

mijn grote verbazing 2 Sarah’s , 

natuurlijk beiden met een 

masker. Ik moest erachter zien te 

komen wie achter dat masker 

zat. In het begin brachten ze mij 

op een dwaalspoor, maar 

uiteindelijk wist ik toch de namen 

van de beide dames te raden. De 

voordeur was versierd met 
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ballonnen met het getal 50. Op 

de poort hing een Sarah plakkaat 

en in de taxushaag hing een 

banner. Gelukkig stond er geen 

Sarah pop in de tuin. Dat was 

iets wat ik zelf niet wou hebben. 

Manlief en zoon gaven hier 

gehoor aan. Er lagen al bloemen 

voor de deur, die mijn vriendin 

had neergelegd. Nadat de 

Sarah’s koffie hadden gedronken, 

werden ze teruggebracht naar 

huis. Met mijn man heb ik 

genoten van het ontbijt. Daarna 

maar vlug vlaai ophalen, in de 

tussentijd waren de overburen 

geweest en hadden mooie 

bloemen gebracht. Na de middag 

kwamen vrienden mij feliciteren 

en brachten hun handgemaakte 

kronen van klei mee. Vele 

vrienden lieten zich op gepaste 

afstand even zien en namen een 

bloemetje of een fles drank mee. 

Ook kreeg ik appjes, berichten 

via facebook, kaartjes en 

telefoontjes. Het waren er 

ontzettend veel. Met de post 

kreeg ik een grote ballon gevuld 

met helium met het cijfer 50  

erop.  

Mijn moeder, zus en schoonbroer 

brachten mij ’s avonds een 

bezoekje. Ik kreeg van mijn 

moeder een fotolijstje gevuld met 

geld, met een foto van 2 jaar 

geleden waar ik het grootste ijs  

op een terras in Duitsland had 

besteld tijdens een weekenduitje. 

De ijscoupe was gevuld met 7 

bollen ijs en heel, heel veel 

soorten fruit. Over de coupe hing 

een groot stuk watermeloen. Nou 

ik heb niet geweten hoe ik dat ijs 

op kreeg. Mijn ogen waren groter 

dan de mond…..  Mijn zus 

verraste mij met een lekkere fles 

drank verpakt in een kistje. Ook 

had ze een prachtig gedicht 

toegevoegd waarin stond hoe ik 

in het leven sta en wat ik 

beteken voor een ander. Ze 

schreef dat de jaarlijkse 

uitstapjes met ons moeder altijd 

erg gezellig zijn en dat ze met 

mij altijd wel iets geks beleeft. Zo 

ben ik al eens een keer met een 

witte broek in het water gevallen, 

de broek kwam er groen uit, door 

al het mos wat op een steen lag.  

Dat was lachen, gieren, brullen. 

Samen mooie herinneringen 

maken, dat hopen we nog vaak 

te kunnen doen. Het gedicht 

raakte mij wel. Van haar kreeg ik 

een prachtig sieraad cadeau.  

Mijn verjaardag was dit jaar echt 

speciaal, erg leuk dat er zoveel 

mensen die je liefhebben aan je 

denken. De leeftijd is toch ook 
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wel heel bijzonder. Ik heb 

ontzettend genoten van de dag, 

van alle berichten, bloemen en 

cadeautjes. We hebben 2 dagen 

later genoten van een heerlijk 

diner, wat ik bij het plaatselijke 

café besteld had.   

Ook de afdeling binnen Beek en 

Bos had aan mij gedacht, zij 

hadden een Sarah op de gang 

gezet met 2 verschillende 

schoenen. omdat ik ooit eens 

naar mijn werk ben gekomen 

met 2 verschillende laarzen aan. 

Dit waren mijn collega’s dus niet 

vergeten haha, en de zusterspost 

was versierd met slingers en 

foto’s uit de oude doos. Zo leuk 

dat iedereen aan je denkt! 

Jammer dat mijn feestje niet kon 

plaatsvinden. Als het dit jaar niet 

meer door kan gaan, doordat we 

1,5 meter afstand moeten 

bewaren, dan stellen we het uit 

naar volgend jaar. Want volgend 

jaar wordt mijn man 50 en zijn 

we tevens 25 jaar getrouwd. Dus 

ook dan zijn er nog genoeg 

redenen om een feestje te 

geven. Maar eerst moeten we dit 

jaar maar door zien te komen. En 

geloof mij lieve mensen, ook ik 

heb veel moeite met al die 

maatregelen. Ik hoop dat we 

deze zomer nog met z’n allen 

buiten kunnen genieten, al is het 

dan maar van de kleinste dingen.  

En ik wens iedereen toe dat 

familieleden weer op bezoek 

mogen komen, dat wens ik ieder 

van ganser harte. We moeten 

nog even volhouden en afstand 

te bewaren.   

Samen komen we er wel; het 

belangrijkste is dat we met z’n 

allen gezond blijven! 

Lieve groeten van een 50 plusser 

Monique Schoone                                               
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Veel liefs…  

In deze bijzondere tijd hebben wij veel leuke attenties mogen 

ontvangen. Kadootjes, knutselwerkjes, lieve kaartjes, cake, vlaai, 

bloemen.. Noem maar op! Hiermee laten de mensen buiten Beek en Bos 

zien dat ze aan ons denken en dat vinden wij erg fijn. Hier een aantal 

foto’s van de afgelopen weken. 
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Mededelingen 
 

Parkeerbeleid 

Wij willen u er graag op attenderen enkel te parkeren in 
de daarvoor bestemde 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 wordt u dringend verzocht 
deze regel in acht te nemen. 
 

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:  
Mevr. Romy Poeth, telnr. 0475-496270 
romypoeth@gmail.com  

 

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:romypoeth@gmail.com
mailto:receptie@beekenbos.nl
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Jubilaris  
25 jaar in dienst 
Miranda van den Boom 01-05-2020 
Ger Driessen   15-05-2020 
Ger Berben    21-06-2020 
 
12,5 jaar in dienst 
Jacqueline Gielen  01-05-2020 
Jolanda Geenen   24-05-2020 
José Mansvelt   01-06-2020 
Ellen Heldens   03-06-2020 

 

 

Felicitaties voor de jarigen onder ons 

Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn in de 
maanden maart, april en mei. Allemaal een heel mooie en gezellige dag 

gewenst! 
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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 

  

 

Kop op 

 
Het kan soms best lastig zijn 
Om overeind te blijven staan 
Maar wat er ook gebeurt 
Blijf er toch altijd voor gaan 
Probeer vooruit te komen  
Al dreig je soms te verdwalen 
En probeer uit elke dag 
Steeds, iets positiefs te halen 
Want, al moet je soms goed zoeken 
En al is het soms maar klein 
Er schuilt in elke dag wel iets 
Om dankbaar voor te zijn 
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Clientenraad 
Voorheen kon u in ’t Bosblaedje de notulen van cliëntenraad lezen. 
Omdat deze notulen vaak erg lang zijn, kiezen we ervoor om deze in ’t 
Bosblaedje te vervangen door een korte samenvatting door de secretaris 
van de cliëntenraad: Romy Poeth. Heeft u een vraag aan Romy? Geef dit 
dan door aan de receptie. 
 
Cliëntenraad 15 mei 2020 
Het Coronavirus heeft de laatste weken een behoorlijke impact gehad 
binnen Beek en Bos. Voor de bewoners, familie en naasten was (en is) 
het een enorm zware tijd. De cliëntenraad leeft met U mee en heeft 
geprobeerd middels kaarten, paaseitjes en ballonnen de bewoners een 
hart onder de riem te steken. 
 
Vanaf 1 mei is er meer bewegingsvrijheid voor bewoners.  
 
De Cliëntenraad spreekt voorts haar grote waardering uit voor de inzet 
en draagkracht van de medewerkers!  
 
Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (WMCZ) 
Op 1 juli 2020 treedt deze nieuwe wet inwerking. De cliëntenraad heeft 
tot 1 januari 2021 de tijd om nieuwe afspraken vast te leggen. 
 
Jaarverslag Cliëntenraad 2019 
Onderwerpen waren o.a. de nieuwe bestuurder Beek en Bos, resultaten 
cliënttevredenheidsonderzoeken intra- en extramuraal, gesprekken met 
het zorgkantoor, kwaliteitsverslag 2018, jaarrekening 2018, resultaten 
vrijwilligersraadpleging, begroting 2020, kwaliteitsplan 2020 en 
afschaffen broodmaaltijdvergoeding (verzwaard advies). 
Daarnaast was de Cliëntenraad in 2019 aanwezig bij diverse activiteiten 
van Beek en Bos. 
 
Into D'mentia. 
De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met de ontwikkelbijdrage voor 
dit project. 
 
PREM cliënttevredenheidsonderzoek wijkverpleging   
De behaalde resultaten kennen een positieve hoge score. De 
Cliëntenraad spreekt haar waardering uit naar alle betrokken 
zorgprofessionals. 
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Toekomstscenario 
Op 2 maart 2020 vond een (thema) bijeenkomst plaats met alle gremia. 
Inmiddels is het Meerjarenbeleid 2021 – 2036,5 door de Raad van 
Toezicht vastgesteld. Een belangrijke pijler is Ontmoeting. Dit wordt nog 
verder uitgewerkt om vervolgens te verspreiden onder medewerkers en 
geïnteresseerden. 
 
Technologische innovatie: 

 Subsidieaanvraag beeldbellen aanleunwoningen is afgewezen. 
 Beek en Bos heeft de Slimme Bril (Google glasses) aangeschaft 

waarmee onder meer artsen op afstand kunnen meekijken naar 
bijvoorbeeld een wond. Ook geschikt voor opleidingsdoeleinden. 

 
Hygiëne en Infectie Preventie (HIP) 
N.a.v. een externe audit infectiepreventie (november 2019)  worden een 
aantal verbeteracties uitgevoerd. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
N.a.v. AVG-check (november 2019) worden een aantal verbeteracties 
uitgevoerd. 
 
Nieuwe Zorgstandaard Dementie 
In april 2020 is de vernieuwde Zorgstandaard Dementie verschenen. De 
zorgstandaard  beschrijft het hele dementietraject vanuit het perspectief 
van personen met dementie en hun mantelzorgers. Het is een handig 
hulpmiddel om de dementiezorg te verbeteren. Kern daarvan is het 
mensbeeld in plaats van het ziektebeeld. 
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Pinksteren 2020 
 
Pinksteren 2020 zal er heel 
anders uitzien dan andere jaren. 
Pinksteren is een echt 
zomerfeest. Pinksteren nodigt je 
uit erop uit te trekken, naar 
buiten te gaan, naar de camping 
of uitgebreid met de hele familie 
te barbecueën. Allemaal dingen 
die wij nu niet mogen. Blijf thuis 
is nu de boodschap, houdt 
afstand, vermijdt grote groepen 
en voor de bewoners van Beek 
en Bos betekent dat: blijf op uw 
kamer, mijdt de contacten met 
de buitenwereld, met je 
dierbaren. 
Zo lijkt Pinksteren 2020 een 
beetje op de eerste Pinksterdag 
zo’n 2050 jaar geleden. Volgens 
het Pinksterverhaal zaten toen de 
leerlingen van Jezus angstig bij 
elkaar op een bovenzaaltje 
ergens in Jerusalem. Ramen en 
deuren gesloten uit angst voor de 
buitenwereld, zoals wij nu. Ook 
opgesloten, angstig voor de 
buitenwereld, voordat 
onzichtbare virus, afgesloten van 
je dierbaren, bedroefd om de 
medebewoners, die slachtoffer 
zijn geworden van dit dodelijke 
virus en waarvan wij niet of 
nauwelijks op een waardige 
manier afscheid hebben kunnen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
nemen. Maar hoe ongelukkig, 
verdrietig en eenzaam je je in 
deze dagen ook voelt, gelukkig 
zijn er de medemensen, 
medewerkers, verpleegkundigen, 
verzorgenden, helpers, die er 
alles aan doen om je door deze 
moeilijke dagen heen te helpen. 
Het zijn de engelen van nu. Zij 
verdienen ons aller respect en 
dankbaarheid. Zij zijn de 
lichtpuntjes in deze donkere 
dagen. Want aan het einde van 
de tunnel is er licht zoals ook in 
het Pinksterverhaal. Ook het 
Pinksterverhaal eindigt niet in 
mineur. Opeens is er licht, vuur, 
hoop! Ramen en deuren vliegen 
open. Er is vreugde, erkenning, 
moed, enthousiasme, nieuw 
begin. Het verhaal van Pinksteren 
leert ons dat al die dreiging van 
buiten, dat het virus, dat ons 
zoveel beperkingen oplegt, 
zoveel zorgen baart niet het 
laatste woord heeft. Moge dat 
ons helpen de moed niet te 
verliezen, maar vol te houden. 
Het vuur van Pinksteren is niet te 
doven en dat doet mij uw allen 
een zalig Pinksteren toe te 
wensen. 
 
W. Jacobs, Pastor.
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Raambezoek 
Op zaterdag 8 mei heeft er iets heel bijzonders plaatsgevonden. Na een 
aantal weken van onzekerheid en gemis was het nu tijd voor iets moois. 
Alle bewoners op de 1e en 2e verdieping hebben gebruik kunnen maken 
van de mogelijkheid om raambezoek te ontvangen. Hier werd gelukkig 
volop gebruik van gemaakt. Dit mooie initiatief werd aangeboden door 
Vastelaovesvereniging de Kwakkert uit Heythuysen, in samenwerking 
met een aantal ondernemers vanuit de buurt. 
 
Deze dag was in een woord: WAUW! Het zonnetje scheen, mensen 
waren verheugd. Het was een dag met verschillende emoties, spanning, 
een lach en een traan, blijdschap en dankbaarheid. Na weken elkaar 
weer eens van ‘dichtbij’ kunnen zien, elkaar spreken terwijl je elkaar in 
de ogen kunt kijken in plaats van op een beeldscherm. Dit heeft 
iedereen goed gedaan. Hopelijk kunnen we ons aan deze positieve 
gedachte weer even optrekken. Zie hier beneden een aantal foto’s van 
deze prachtige dag. 
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MET ELKAAR 
 
Lieve zuster, lieve broeder, 
er is hard voor jou geklapt. 
Maar bij jou in het verpleeghuis 
is haast niemand die het snapt. 
Want geen partners en geen 
kinderen 
en geen vrienden zijn te zien. 
En bewoners vragen constant: 
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ 
Dan vertel je van het virus, 
in één uur wel twintig keer. 
Maar na enkele minuten 
weten mensen het soms niet 
meer. 
Mensen worden heel onrustig, 
raken soms totaal van slag. 
Ze begrijpen er geen snars van, 
dat bezoek niet komen mag. 
En jij zelf moet afstand houden, 
maar hoe moet dat aan het bed? 
Bij het wassen, bij het eten, 

bij het brengen naar ‘t toilet? 
Je mag ook geen knuffel geven, 
hoewel jij dat soms vergeet. 
Of misschien dat jij uit liefde 
bewust die regel overtreedt. 
Je mist hulp van mantelzorgers, 
die altijd aanwezig zijn 
en geliefden bezig houden 
en die afleiding is fijn. 
Want dat geeft jou even ruimte 
en heb jij je handen vrij 
om te doen wat maar blijft 
liggen, 
want dat hoort er ook nog bij. 
De familie is verdrietig, 
de verpleging horendol, 
de bewoners zijn onrustig, 
niets loopt volgens protocol. 
Het zijn hele rare tijden 
en het lijkt nog lang niet klaar. 
Maar we gaan het zeker redden 
en dat doen we met elkaar.    
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Puzzel 
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