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Zomervakantie 
 
Ben je nú al terug van vakantie? 
Hoe was je vakantie? Wat 
hebben jullie allemaal gedaan? 
Zijn jullie nog weggeweest? Deze 
vragen werden vaak gesteld in de 
eerste week dat ik weer terug 
aan het werk was.  
 
We vragen ons allemaal af wat 
iedereen doet, tijdens zijn of haar 
vakantie ten tijde van het 
coronavirus. Vakanties zien er dit 
jaar waarschijnlijk voor een 
heleboel mensen anders uit, 
maar het hoeft zeker niet minder 
leuk te zijn! Ik zal jullie vertellen 
hoe mijn zomervakantie er dit 
jaar heeft uitgezien. 
 
Voordat ik dat ga doen zal ik me 
eerst kort voorstellen. Mijn naam 
is Romy van den Heuvel en ik 
werk sinds 1,5 jaar met veel 
plezier aan de receptie van Beek 
& Bos. Ik woon samen met mijn 
vriend Bart in Heythuysen in ons 
huis dat we vorig jaar hebben 
gekocht en verbouwd. 
 
Samen gaan we heel graag op 
reis, het liefst zo ver weg als 
maar kan! Zo hebben we in 2017 
een rondreis gemaakt in 
Indonesië en hebben we in 2018 
in een eigen tuktuk (zie foto) het 
hele eiland Sri Lanka rondgereisd 
met als afsluiting een paar dagen 
op de Malediven. Kortom; onze 

vakantie kan niet gek, ver en 
lang genoeg. Nadat we vorig jaar 
de hele zomer in de verbouwing 
hebben gezeten konden we dit 
jaar niet wachten om weer lekker 
op vakantie te gaan. 
 
Corona gooide roet in het eten 
en wij boekte in het begin van 
het jaar nog geen vakantie. In 
het begin natuurlijk flink balen 
maar nadat de tijd verstreek en 
wij zagen wat voor een impact 
het hele coronavirus heeft op de 
hele wereld, zie je in wat er nu 
eigenlijk echt belangrijk is. Dat is 
lekker samen zijn (op afstand 
natuurlijk..) met de mensen die 
belangrijk voor je zijn. Dat is dus 
precies wat wij dit jaar hebben 

gedaan!   
 

Zo hebben we getourd op onze 
scooter en mooie wandelingen 
gemaakt in het Leudal. We waren 
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op mooie plekken die we nog 
nooit hadden gezien, dichtbij 
huis. We hebben gezellige 
avonden gehad met vrienden en 
familie, met vooral veel en lekker 
eten. Lekker de bbq aan of 
samen uiteten. Na een 
overnachting in Zwolle hebben 
we een dagje gevaren in 
Kalenberg (Overijssel). Dit is een 
klein dorpje dat bekend staat om 
haar mooie rietlanden en 
moerasbossen. Tijdens onze 
vaartocht kwamen we door veel 
‘achtertuinen’ en zagen we de 
mooiste huizen liggen, allemaal 
met daken van het Kalenberger 
riet. Onze eigen achtertuin was 
echter nog niet zo ‘zomerproof’ 

dus hier hebben we ook 
verandering in gebracht. We 
hebben een leuk zithoekje 
gemaakt waar we ’s avonds nog 
fijn kunnen zitten. 
 
De drie weken vakantie vlogen 
voorbij en voordat ik het wist zat 
ik weer achter de receptie op 
Beek en Bos. 
 
We hebben mooie dingen van 
onze omgeving en van stukjes 
Nederland gezien en ondanks 
deze tijd hebben we een echt 
‘vakantiegevoel’ gehad. Zo zie je 
maar, voor een mooie vakantie 
hoef je niet altijd ver te gaan… 
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In gesprek met Carlien Vaes 

beleidsmedewerker 
 
In deze column gaat een medewerker, een vrijwilliger of andere mensen 
die betrokken zijn bij Beek en Bos in gesprek met onze bestuurder, Harm 
Hoekstra, zijn/haar verhaal of passie vertellen. Voor dit Bosblaedje heeft 
Harm gesproken met Carlien Vaes, beleidsmedewerker.  
 
De aanleiding voor dit gesprek is minder plezierig omdat Carlien Beek en 
Bos gaat verlaten; wij vinden dat bijzonder jammer. Toch zijn wij ook blij 
voor Carlien dat zij een hele leuke andere baan heeft gevonden en wij 
zijn er trots op dat zij met goede herinneringen aan Beek en Bos deze 
nieuwe uitdaging aangaat. Maar alle reden om op de valreep met Carlien 
in gesprek te gaan over haar herinneringen aan Beek en Bos en de 
keuze die zij nu heeft gemaakt. 
 
Hoelang heb je bij ons gewerkt? 
Inmiddels heb ik zo’n 7,5 jaar bij Beek en 
Bos gewerkt. Tja dat is voor Beek en Bos 
eigenlijk heel kort. We zijn gewend dat 
mensen hier langer blijven: de 
gemiddelde contractduur ligt vele jaren 
hoger. En voordat ik bij Beek en Bos 
kwam werken, heb ik nog 1,5 jaar 
gewerkt bij VGZ als medewerker op de 
afdeling klachtenmanagement. 
 
Dan komen natuurlijk de vragen waar ga 
je heen en waarom vertrek je bij ons? 
Ik blijf in de buurt want ik ga werken bij 
Rubicon Jeugdzorg in Horn. En dat ga ik doen in een vergelijkbare 
functie als beleidsmedewerker. 
 
Ja, en waarom ga ik daar werken. Dat is aan de ene kant lastig omdat ik 
hier met heel veel plezier werk maar aan de andere kant vind ik het ook 
heel leuk om iets nieuws te gaan doen. Ik wil mijzelf verder ontwikkelen 
en nieuwe dingen leren en daarom is het goed om op een andere plek te 
kijken.  
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Is dat alles, want we kunnen je hier ook op een andere plek neerzetten.  
Nou ja alles. Het is wel de kern. Die persoonlijke ontwikkeling vind ik van 
belang en ik denk dat voor mij geldt dat ik dat het beste kan doen in een 
andere en ook nieuwe omgeving. In de rol van beleidsmedewerker is het 
van belang dat je kritisch blijft en niet al te zeer onderdeel wordt van de 
organisatie. Dat je een frisse blik hebt om steeds opnieuw de juiste 
vragen te stellen. Tevens is het ook weer waardevol dat je echt 
onderdeel bent van de organisatie en er middenin zit. Dat ervaar ik in 
ieder geval hier bij Beek en Bos. 
 
Bovendien wil ik ook ondervinden of beleidswerk uiteindelijk ook de 
functie is die ik ambieer omdat mijn opleiding bestuurskunde uiteindelijk 
breder is en ik mogelijk ook nog andere functies zou kunnen oppakken. 
 
Wat laat je achter? 
Een hele warme organisatie waar iedereen heel betrokken is. Een 
organisatie waarin het gaat om mensen en persoonlijke aandacht. Een 
fijn team van collega’s. Een organisatie waarin iedereen echt bezig is 
met waar het om gaat. Natuurlijk ook het soepje tussen de middag. In 
de ochtenduren de vele goedemorgens die ik hoor als ik naar mijn 
bureau loop. De gezelligheid met Minouk op kantoor. 
 
Wat zijn activiteiten of gebeurtenissen die je zijn bijgebleven?  
De info avonden voor medewerkers, zo’n markering dat het zomer is of 
dat het jaar alweer om is. Maar ook het delen van belangrijke 
persoonlijke gebeurtenissen die ik in die periode heb meegemaakt zoals 
trouwen, huis kopen, kinderen krijgen (Pippa en Morris) en met heel veel 
plezier hier werken. PREZO gehaald, dat was in mijn eerste jaar. 
 
De waardering die je hier krijgt en dat het ook wordt uitgesproken vind 
ik ook heel mooi. 
 
Wat misschien wel aardig is om te vermelden dat mijn overgrootvader 
betrokken is geweest bij de oprichting van Beek en Bos. Zijn naam is 
Guillaume Derks (opa van mijn vader). 
 
Ik heb hier een fijne tijd gehad en daar wil ik iedereen voor bedanken.  
 
Dat geldt ook voor ons. Wij willen jou ook bedanken en wensen je veel 
geluk thuis en veel succes straks met je nieuwe baan. 
  



7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

sdf 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Welkom 

 
Mw. van Hoof-Deckers    app. 144 
Dhr. Creemers     app. 006 
Mw. Peeters-Puts    app. 242 

 
In memoriam  
 
Mw. Bakker-de Vos    app. 144 
Mevr. Schreurs     app. 006 
Dhr. Verbunt     app. 242 
Dhr. Wertz      app. 148 

Jubilaris  
12,5 jaar in dienst 
Monique van Heur  19-08-2020 
Ingrid van Bogget  26-08-2020 
 

 

Felicitaties voor de jarigen onder ons 

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

gewenst! 
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Voor onderstaande diensten kan een afspraak worden gemaakt bij de receptie! 

Audicien Om de twee weken Op de kamer 

Dameskapster Woensdag en vrijdag Kapsalon 

Dameskapster voor 

externe cliënten 
Donderdag Kapsalon 

Herenkapper 2e Maandag van de maand Kapsalon 

Pedicure Maandag en dinsdag Kapsalon 

Schoonheidsspecialiste Gezichtsbehandeling 's middags Kantoor noord afd. 
200 

Stomerij Kleding afgeven in waskeuken 
op maandag 

 

Waskeuken 
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Activiteiten komende periode

Diensten 
 

 
In verband met de huidige situatie is onze activiteitenagenda 
aangepast. Er is nu geen vaste week- en maandagenda. Wij 

informeren u over de activiteiten die wel plaatsvinden (bijvoorbeeld 
aan de hand van herinneringsbriefjes en plakkaten).  
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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 

 

  

Zoek de 6 verschillen 
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Stilte na de storm
 
Het coronavirus is nog altijd als 
een onaangename gast in ons 
midden en legt ons nog altijd 
allerlei beperkingen op. Het heeft 
niet alleen voor veel ongemakken 
gezorgd maar ook voor veel leed 
en verdriet. 
 
Maar misschien heeft het ons ook 
iets positiefs doen ervaren en dat 
is de stilte. Waren we niet door 
alle drukte en haast de stilte 
kwijtgeraakt? Er was heel veel 
lawaai om ons heen. Het 
coronavirus deed ons een pas op 
de plaats maken en bracht weer 
stilte om ons heen. Het deed 
mensen tot hun verbazing 
opmerken dat ze weer vogels 
hoorde fluiten. En doet het virus 
ons toch ook niet wat bewuster 
omgaan met het leven en met 
elkaar? We hoorden elkaar nog 
wel, maar luisterde vaak niet 
meer naar elkaar door alle lawaai 
en drukte om ons heen en in 
onszelf. 
 
Als er veel lawaai is en 
geschreeuw dan hebben mensen 
vaak onenigheid. Lawaai is het 
kenmerk van drift, van woede, 
van oorlog. Lawaai is het 
kenmerk van geweld. Lawaai 

maakt mensen nerveus. Bij 
lawaai valt er altijd iets kapot, of 
gaat iets kapot. Bij lawaai raak je 
jezelf kwijt. Om tot jezelf te  
komen, om je de vraag te stellen 
waarom en waarvoor leef ik, wat 
leeft er diep in mijn hart, wie ben 
ik eigenlijk is stilte nodig. In de 
stilte hoor je pas echt wat de 

ander zegt. Stilte is het kenmerk 
van rust, van vrede, van liefde. 
In de stilte komt de storm die in 
ons leeft tot bedaren, komt 
opstand tot overgave. In de stilte 
kunnen angst en onzekerheid tot 
berusting komen. In de stilte 
komt het diepst in jezelf aan het 
woord, in de stilte spreekt God. 
In de stilte is God. De stilte is 
kostbaar, onmisbaar. 
 

W. Jacobs, pastor
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Een bericht van 
kapster Agnes 
 
Lieve bewoners, directie en 
medewerkers van Beek en Bos, 
 
Na 23 jaar met heel veel plezier 
hier in de kapsalon gewerkt te 
hebben ben ik nu gestopt! 
Kapster zijn is meer dan 55 jaar 
mijn werk en grote hobby 
geweest. Het is heel dankbaar 
werk! Ik ben als echt ‘Heitser 
Maedje’ begonnen bij kapsalon 
Adriaans op de Kloosterstraat en 
daarna was ik cheffin bij Maison 
Charmant in de Dorpstraat. 
Nadat ons eerste kindje was 
geboren ben ik opgehouden met 
werken in de kapsalon. Later was 
ik jarenlang parttime kapster bij 
Ton Willems in Nederweert. Bij 
Beek en Bos had ik me 
aangeboden om daar als kapster 
te komen werken. In 1997 kon ik 
hier beginnen. 
 
Vele dames die ik vroeger als 
klant had in Heythuysen, zag ik 
later hier weer terug! Dat was 
voor die mensen leuk en voor 
mijzelf natuurlijk ook! 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de 
leuke contacten, gezellige 
praatjes, medewerking van de 
directie en van alle medewerkers. 
Met pijn in mijn hart neem ik 

afscheid omdat ik geen risico wil 
lopen in deze Coronatijd, ook 
omdat ik zelf tot die risicogroep 
behoor! We wandelen en fietsen 
graag en ik vind het leuk om 
samen met Herman te zingen en 
op te treden. Als het mooi weer 
is zijn we samen in de tuin aan 
het werk. Verder tennis ik nog 
steeds. 
 
Ik zal zeker nog eens komen 
buurten. 
 
De lieve groetjes van Agnes 
Bekx-Sillekens 
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Bedankt! 
 
Aan het verzorgend personeel van Beek en Bos, afdeling 200. 
 
Hartelijk dank voor de liefdevolle verzorging van mijn broer dhr. Verbunt. 
Zeven jaren lief en leed gedeeld en zo nog een mooie leeftijd van 94 jaar 
bereikt. Het afscheid was mooi in het kapelke van Beek en Bos, dat was 
zijn wens. 
 
Groetjes en dank, 
Zus Ria, Toos en Sjra 
 
 
 
 
 

Hoop is een lichtje in je      

dat vandaag moed geeft 
en morgen kracht  
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Clientenraad 
Voorheen kon u in het Bosblaedje de notulen van cliëntenraad lezen. Omdat deze 
notulen vaak erg lang zijn, kiezen we ervoor om deze in het  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.  
  
Overleg Cliëntenraad 12-6-2020  
Voor dit overleg is tevens uitgenodigd Corrie Koolen, lid van de Raad van Toezicht. 
Dit conform artikel 17 Regeling Cliëntenraad. Na een aantal “beeldbel vergaderingen” 
is het prettig elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. Uiteraard “Coronaproof”.  
  
Stand van zaken m.b.t. corona, verruiming bezoekregeling, maatregelen  
De Cliëntenraad is hierbij betrokken geweest. Wanneer snelle besluitvorming 
gerechtvaardigd is zal Harm Hoekstra afstemmen met de voorzitter en de 
secretaris. Dat de afgelopen periode enorm zwaar is geweest voor de bewoners, 
familie, naasten én medewerkers is een understatement…… De Cliëntenraad spreekt 
haar medeleven uit naar bewoners en familie en haar waardering voor de enorme 
inzet van de medewerkers.  
  
Jaarrekening 2019 / winst-en verliesrekening 2019  
De jaarrekening is besproken en Nettie Ramaekers heeft een toelichting hierop 
gegeven. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van 
Beek en Bos.  De jaarrekening bevat wettelijk minimaal de balans, de winst- en 
verliesrekening en een toelichting op beiden. Alle vragen en opmerkingen van de 
cliëntenraad zijn besproken en naar tevredenheid beantwoord. De jaarrekening 
wordt ieder jaar gepubliceerd en is openbaar (na 1 oktober). De Cliëntenraad 
adviseert positief ten aanzien van de jaarrekening en spreekt haar waardering uit   
naar de samenstellers.  
  
Medische behandeling  
Een goede invulling van de medische zorg is een aandachtspunt binnen Beek en 
Bos. Zeker in de afgelopen Corona periode werd extra duidelijk dat communicatie en 
afstemming over beleid en uitvoering rondom (medische) zorg van groot belang 
is. Beek en Bos wil voor al haar cliënten naar een model waarin - met een 
vast (multidisciplinair)team – huisartsen de basis medische zorg voor hun rekening 
nemen en gebruik kunnen maken van een specialist ouderenzorg, psycholoog en 
paramedici.  
  
Regeling Cliëntenraad/wet medezeggenschap cliëntenraden 
zorg (WMCZ).  
Toelichting ter vergadering door Carlien Vaes. De medezeggenschapsregeling 
wordt ter vergadering vastgesteld en ondertekend door bestuurder, voorzitter en 
secretaris Cliëntenraad. Zijdens de Cliëntenraad wordt nog opgemerkt dat de wijze 
waarop Cliëntenraad cliënten/bewoners betrekt, benadert, informeert etc. een 
uitdaging/lastig is. Het staat mooi op papier, maar hoe vul je het concreet in? 
Uiteraard is er het Bosblaedje, maar wanneer het inspraak betreft is dit niet 
voldoende (agendapunt volgende vergadering).  
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Wet zorg en dwang  
Verdere invulling en verdieping van de Wet zorg en dwang is o.a. door het Corona 
virus uitgesteld. Vraag aan de minister is om het overgangsjaar 2020 te verlengen.   
  
Meerjarenbeleid Zorgcentrum Beek en Bos 2021 – 2036,5….   
Ter vergadering wordt de publieksversie uitgereikt. Het is een ambitie die nog 
gerealiseerd moet worden.  
• Wonen: de zorg voor bewoners optimaliseren en bijdragen aan 

meer verpleeghuisplaatsen  
• Ontmoeting: toekomstige cliënten beter in beeld krijgen en pro actief bijdragen 

aan de ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen  
• Thuiszorg: de kleinschaligheid behouden en versterken. 
 
Een droom: van verpleeghuis naar verpleegthuis.  
Beek en Bos gaat samen met Into D’mentia, gemeente Leudal, welzijn en andere 
partners een regionaal dementiecentrum realiseren.  
  
Sanbot (robot)  
Beek en Bos heeft van de RABObank een Sanbot ontvangen. Het ROC is gevraagd 
of  leerlingen van de opleiding zorg en techniek de robot willen inregelen.  
  
Vacature Cliëntenraad  
Har Keulen zal eind 2020 stoppen als lid van de Cliëntenraad. De zittingstermijn is 
dan verlopen. Het is tijd voor “vers bloed”, aldus Har.   
  
Zorgkantoor  
In juni vindt het overleg met het zorgkantoor plaats. Namens de Cliëntenraad zal 
Romy hieraan deelnemen.  
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VACATURE  
LID VAN DE CLIENTENRAAD 

 
‘Geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen’ 

Bent u gemotiveerd om hierover mee te denken? 
 
Wegens het aftreden van één van de leden zoekt de cliëntenraad van Zorgcentrum 
Beek en Bos per 1 januari 2021 een nieuwe lid. 
 
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. 
 
Reageren 
Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de cliëntenraad dan bent u van 
harte uitgenodigd om contact op te nemen met Romy Poeth, secretaris van de 
cliëntenraad, of Diny Jakobs, voorzitter van de cliëntenraad: 
 
Romy Poeth     Diny Jakobs 
clientenraad@beekenbos.nl   diny.jakobs@gmail.com    
0613694275       0475-493995 

  

mailto:cliëntenraad@beekenbos.nl
mailto:diny.jakobs@gmail.com
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Ode aan mien aojershoes 
 
Vaarwel deerbaar aojershoes, 
Woeë ich in mien jeugd höb 
gelaefdj. 
Eine lèste groet aan mien 
aojershoes, 
Woeë ich leef en leid höb 
belaefdj. 
  
Aan de kroonselestruuk en het 
mooshaofpaedje, 
Aan ‘t aod hoonderhok. 
De keersebuim en ‘t 
blomegaerdje, 
De hout- en kaolesjop. 
  
Aan de depe waterpöt, 
Mèt water zoeë helder en klaor. 
Hae waas ós tot hieël väöl nut, 
Zomer of wintjer, ’t ganse jaor. 
  
Aan de naoteboum, mèt ziene 
sjeem, 
En moders stool dao ónger, 
Haai väöl deenst as de zon heit 
sjaen. 
Wae kóste neet zónger. 

  
Aan de achterdäör, meistal kaal, 
Die ós neet altied kós bekore, 
Ze sloog zoeë hel, zoeë vaal, 
Dao haet de kat, häöre stert 
verlaore. 
  
Aan de koestal mèt ziene apaarte 
räök, 
Van bieëste die dao stónge 
As wae kaeke äöver de 
óngerdeur, 
Of oos hoeëgste leedje zónge. 
  
Aan de sjeur, vol hui en dergerei, 
Mèt zien zwaor dieke balke, 
Woeë sóms, nao get gevlei, 
Emus äöver ging zwalke. 
 
  
Daag aan de kamer en de käöke, 
De zölder en ‘t achterhoes 
Wae höbbe hie niks mieër te 
zeuke 
Doe bès neet mieër oos 
aojershoes. 
  
Zoeë is het laeve 
Minse kome, minse gaon 
Mer laotj ós toch same verder 
laeve 
Det geuftj zin aan oos bestaon. 

  

 

*Oet ós verzamelbeukske  
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Even lachen..  
 

 

Medelijden… Een dame geeft een verlamde bedelaar die op straat zit 
uit medelijden een munt van 2 euro. “Het lijkt me verschrikkelijk als je 
niet meer kunt lopen” zegt ze tegen hem. “Ik geloof dat je dan nog beter 
blind kunt zijn”. “Dat is nog veel erger” zegt de bedelaar. “Vorig jaar ben 
ik een tijdje blind geweest, maar u heeft geen idee wat mensen me toen 
allemaal gaven. Ik kreeg afgebrande lucifers, centen, knopen en veel 
meer waardeloze troep. Zoals ik nu ben is het beter. Nu haal ik 
tenminste veel meer op”. 

 

Rechtsaf… Marlies brengt haar dochtertje van 10 gehaast naar school. 
Ze let even niet op en slaat te vroeg rechtsaf, een straat waar zij niet in 
mag. “Oh” zegt ze meer tegen zichzelf, “je mag hier niet rechtsaf”. “Ik 
geloof dat het niet zo erg is mama” zegt haar dochter. “Die politieauto 
achter ons is ook rechtsaf gegaan”. 

 

Bijbeltekst… De pastoor geeft een etentje en verheugt zich op het 
varken aan het spit, maar weet ook dat meerderen dit lekker vinden en 
er zich te goed aan willen doen. Daarom stelt hij voor, dat men eerst een 
bijbeltekst uitspreekt en naar gelang een stukje vlees neemt. Hij vervolgt 
“Petrus hakte een oor af”. De pastoor snijdt het oor van het varken af en 
begint smakelijk te eten. De koster denkt watertandend na, neemt een 
paar servetten, legt deze over het varken en zegt “Maria wikkelde het 
Kind in doeken en vluchtte….” 

 

Biologisch… In de biologieles heeft de onderwijzer het over het 
menselijk lichaam “De mens” zegt hij, “ruikt met de neus en loopt met 
de voeten, dit doen jullie toch ook?” “Ik wel” reageert de jonge Pascal 
“maar bij mijn opa is het juist andersom, bij hem loopt de neus en 
stinken zijn voeten. 
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Een gedicht van Toos 
 
 
Heythuysen, juli 2020 
 
Met hulp van Nettie en Marielle wist Harm op Beek en Bos goed te wennen, 
en nu.. al een hele tijd later, zal hij ondertussen wel iedereen hier kennen. 
Met veel belangstelling voor alles en om klaar te staan voor iedereen, 
komt hij goed gemutst, iedere dag weer naar Heythuysen heen. 
 
Met een lach en een traan weet hij hier de bewoners te begeleiden, 
en net toen alles ging naar wens, kwam het Coronavirus tussen beiden. 
Van de ene op de andere dag, kon niemand zomaar naar binnen komen, 
omdat men ook op Beek en Bos, de nodige voorzorgsmaatregelen had genomen. 
 
Voor de bewoners golden strenge regels, zij moesten op hun kamer blijven, 
wat was het voor hun eenzaam, ze ondervonden het aan den lijve. 
Niemand mocht op bezoek komen, velen werden ziek van eenzaamheid, 
wat duurden de dagen lang, wanneer komt er weer een gewone tijd? 
 
Zelfs de kinderen en kleinkinderen mochten voor het bezoek niet meer komen, 
ook dat werd de bewoners in die Coronatijd, bij dit alleen zijn nog afgenomen. 
Was er soms bezoek of muziek beneden, dan kwamen de bewoners op het balkon. 
en konden ze van bovenaf, even praten met hun kinderen en genieten van de zon. 
 
De vrijwilligers, kapsters, pedicures, therapeuten, alles lag stil, 
niemand mocht naar binnen, terwijl iedereen zo graag met iemand praten wil. 
Maar ondertussen gaat heel stilletjes, de voordeur weer open, 
hopelijk komt er geen nieuwe golf, laten wij voorzichtig zijn en dat hopen. 
 
Laten wij niet vergeten, ook voor Beek en Bos was en is het een moeilijke tijd, 
zij hebben alles geregeld naar vermogen en kunnen, zwaar was die strijd. 
Maar zij mogen weten, dat wij bij al die zorgen, 
achter hun blijven staan, 
en als dit virus straks voorbij is, weer graag op 
ons Beek en Bos aan gaan. 
 
Toos Verstappen 
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Algemene corona-maatregelen 
Via nieuwsberichten en de website informeren wij u over de actuele corona-
maatregelen. Daarnaast blijven de volgende algemene maatregelen gelden: 

 

Hebben u of uw huisgenoten klachten? Kom dan niet naar Beek en Bos. 

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, 
verhoging, koorts en benauwdheid. 

 

 

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

 

 

 

Registreer uzelf bij binnenkomst (ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek) 

 

 

Houd 1,5 meter afstand van bewoners, medewerkers en bezoekers 

 

 

 

 

 Was vaak uw handen 

 

 

  

   Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog 

 

 

 

  

 Schud geen handen 
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Woordzoeker 
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