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Vastelaovendj 
mèt Marjo en 
Christien  
 
Vastelaovendj same, det is waat 
we altijd zegge taege ein. 
Vastelaovendj same, dao sjlaot 
de burgemeister van de 
vastelaovendj, Pierre Knoops, 
auch altied ziene buut mit aaf. 
Vastelaovendj is auch ein fieëst 
om same te veere. Waat 
geweljdig om het vastelaoves 
seizoen op dich aaf te zeen 
kaome. Inne zomer dinkse al aan 
de elfdje vanne elfdje. Waat 
laefse dao nao toe om det same 
te veere en de aaftrap veur de 
vastelaovendj te gaeve. 
Den beginjt het pas op de elfdje 
vanne elfdje op de vriethof in 
Mestreech, daonao de ganse 
maondj al oppe radio de meziek 
vanne vastelaovendj. Zoeë 
kaome we eeder  jaor al aardig 
inne sjtumming om dit groeëte 
fieëst same te viere. December 
ligge we sjtil den zeen de 
fieëstdaag. Mer pas op! In 
januari barstj het weer los. 
Madamme cour, leedjesaovendj, 
prins oetraope, veurrundjes LVK, 
LVK zelf en vastelaoves zaoterdig 
de zoepkoel in Venlo, oeteindelijk 
3 daag plezier allemaol same mit 
de vastelaovendj. Wae laefdje 
mieër as 3 maondj der nao toe. 
Waat eine sjoene tied allein al 

veur de vastelaovendj. 
Verkleije, sjoeën pekskes make, 
det waas vreuger auch anges, de 
boerekeël mit het 
zjwaegelduuske enne roeije 
tesseplak hubbe plaats gemaaktj 
veur sjieke pakke, pruuke ,sjmink 
en van alles mieër. Auch kwooms 
ze oppe sjtraot in eine kieër 
miense verkleidj as bieëste en as 
bewoeners oet anger deile vanne 
wereldje taege. Auch det waas 
vastelaovendj. 
Toch is der veul verangerdj. De 
sjempkes van vreuger moge neet 
mieër, mer det waas 
vastelaovendj. Veul waertj noe 
gezeen as aansjtoatgaevendj en 
verbaoje. 
Censuur oppe optocht, en noe 
mer aafwachte of wae os nog 
moge verkleije in de toekomst 
noe der auch miense zeen die os 
det aaf wille neme. 
Erg jaomer det dit jaor alles op 
zien gaat liktj. 
Wae haope det wae volgendj jaor 
het fieëst weer allemaol same 
kinne viere. 
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Det de veurpret er weer zal zeen 
vanaaf 11-11. 
Det de leedjesaovendj, LVK en 
alles weer door geit. 
Det de optochte weer doorgaon. 
Det vastelaovendj weer waertj 
zoëals het bedoeldj is. 
Same efkes fieëste en tampieëste  
veur de vaste begintj. 
Wae haope det wae dus in 2022 
weer allemaol same 
vastelaovendj kinne viere. 
 
Vastelaovendj Same. 
Vastelaovendj zitj os inne gene 
Vastelaovendj zitj os in ut blood! 
 
Vastelaovesgekke van aafdeiling 
twieë Christien en Marjo 

 

Christien van Sjeng van Jansgraad      (Ververs – van Horne) 
Marjo van Sjaek van Swale Mart         (Criens - Gielen) 
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In gesprek met Wim Gubbels 
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 Wim Gubbels. 
 
Wim gaat na 39 jaren in Beek en Bos te 
hebben gewerkt over een paar maanden 
genieten van zijn pensioen. Een mooi 
moment om samen met Wim terug te 
kijken naar al die jaren op Beek en Bos en 
een mooi moment om vooruit te kijken. 
Wat gaat Wim doen met al die vrije tijd die 
hij straks gaat krijgen. 
 
Wim vertelt dat hij 1 april 39 jaar geleden 
op het oude Beek en Bos, St. Charles, is 
begonnen. Hij is aangenomen als 
afdelingshoofd door de toenmalige directeur 
de heer Van Roy. De directeur bleek ook nog familie van Wim te zijn, 
‘maar ja’, zegt Wim, ‘je moet natuurlijk wel een kruiwagen hebben om 
ergens te kunnen beginnen’. Hij eindigt deze opmerking met zijn 
welbekende hartelijke lach. 
 
Wim is in totaal 34 jaar afdelingshoofd 
gebleven. In die beginperiode waren ze met 
drie afdelingshoofden en moesten ze ook 
met z’n drieën bereikbaarheidsdiensten 
draaien en dan bleef één van de 
afdelingshoofden om toerbeurt ook slapen 
op Beek en Bos. Later toen de semafoon in 
gebruik werd genomen, was de 
overnachting in het weekend niet meer 
nodig. De verhuizing van Beek en Bos in 
1986 van de locatie St. Charles naar de 
L’Unionlaan staat Wim nog vers in het geheugen. Het was namelijk een 
ongelooflijk warme dag. Zelfs zo warm dat de jongelui die door het 
verhuisbedrijf in de arm waren genomen om te helpen in de middag 
kozen voor het zwembad in plaats van mee te helpen met het verhuizen. 

Wim biedt samen met Mien de Bruyn 

Zuster Rosmunda een cadeau aan bij 

haar afscheid, 1984 

Wim, 25 jarig jubileum, 2007 
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Wim heeft op verschillende afdelingen op Beek en Bos gewerkt als 
afdelingshoofd en in de loop van de jaren menig cursus gevolgd. Na 34 
jaar heeft hij een stapje terug gedaan. Dat vond hij prima en dat heeft 
hem ook niet veel moeite gekost. In de afgelopen jaren is er ook veel 
veranderd in Beek en Bos. De 
bewoners hebben nu veel meer 
ondersteuning nodig dan in die 
beginjaren. We hebben nu ook 
allemaal huiskamers waar bewoners 
in kleinere groepen worden 
ondersteund. Dat is een groot 
verschil met voorheen. Maar wat is 
en blijft in het mooie Beek en Bos is 
het familiegevoel, de nabijheid, de 
betrokkenheid van alles en iedereen. 
Hier heb je geen afstand tot elkaar, 
warm en kleinschalig, voor iedereen 
staat de deur open. 
 
We waren en we zijn 1 familie van 
directeur tot huishoudelijke hulp. Dat 
maakt en dat is Beek en Bos. En om 
dit te onderstrepen vertelt Wim dat 
zijn moeder hier bijna 2 jaren heeft 
gewoond, dat Marleen, zijn vrouw, 
hier werkt bij de thuiszorg en 
dagverzorging. Allemaal 
familiegevoel. 
 
En voor straks. Wim heeft al tijd tekort: opa Wim houdt zijn opa-
oppasdag, gaat her en der wat meehelpen en klussen bij broer en 
schoonzoon. En Wim gaat lekker genieten van fietsen, wandelen en 
Geocaching. Genoeg te doen.  Wim eindigt met een advies voor ons: ga 
zo door. Blijf klein, nabij en betrokken. 
Bedankt Wim. 
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Veel liefs… 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nog steeds wordt er met enige regelmaat aan onze bewoners gedacht. Zo 
hebben we onlangs een hele stapel zelfgemaakte kaarten ontvangen voor ál 
onze bewoners. Super leuk! Door het enthousiasme zijn we destijds vergeten te 
vragen aan wie wij deze mooie kaarten te danken hebben. Het stond helaas 
ook niet in de kaart. Dus mocht de creatieveling die dit mede mogelijk heeft 
gemaakt dit lezen, hartelijk dank namens ons allemaal!! 
 
Verder hangen er nog 4 mooie tekeningen in ons restaurant, gemaakt door de 
kinderen van Natureluur. Dat is een kinderopvang hier uit de buurt. Ze hangen 
op een mooie plek zodat iedereen ervan kan genieten. Een beetje vrolijkheid 
kan nooit kwaad! 
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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. M. Creemers 
Mevr. J. Willems 
 
p/a Zorgcentrum Beek en Bos, l’ Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen 
 

 

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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Welkom 

Dhr. van Deursen    app. 209 
Mw. Engels-Schroën    app. 245 
Dhr. Caris      app. 225 
Dhr. Maesen     app. 212 
Mw. Konings-Walpot    app. 207 

In memoriam  
Dhr. Arts      app. 209 
Dhr. Gijsen      app. 225 
Dhr. Flupsen     app. 245 
Mw. Scheres-Ronckers    app. 212 
Mw. Boonen-Veugen    app. 207 
 

Jubilaris  
12,5 jaar in dienst 
Petra Beeren   07-02-2021 
Minouk Oosterhof  01-03-2021 
Nelly Janssen   19-03-2021 
 
25 jaar in dienst 
Mariëlle Tijssen   01-01-2021 
Marleen Gubbels   31-01-2021 
 

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 

In verband met de coronamaatregelen zijn diverse diensten niet mogelijk. Graag eerst met receptie afstemmen. 
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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 



15 

 

Pagina 6 advertentie 
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Pagina 7 advertentie 

 

  

Zoek de 7 verschillen 

Zoek de 7 verschillen 
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Vastenavond op anderhalve meter 
afstand 
 
Vastenavond 2021 zal er heel 
anders uitzien dan de echte 
Vastenavondvierder gewend is. 
Of Beek en Bos dit jaar evengoed 
een prins of prinses zal hebben 
weet ik niet. Maar we zullen dit 
jaar de Vastenavond in ieder 
geval in uitgeklede vorm moeten 
vieren dankzij het coronavirus. 
Jammer maar het zij zo! Gelukkig 
hebben wij nog de vastenavond 
versieringen die ons nog een 
beetje in de stemming kan 
brengen. Toch hebben wij er zo 
nu en dan wel eens de behoefte 
aan om eens iets geks te doen en 
de boel op zijn kop te zetten. Die 
behoefte is van aller tijden. 
Vastenavond of carnaval heeft de 
naam een katholiek evenement 
te zijn maar gaat terug tot ver 
voor het begin van de christelijke 
jaartelling. In tal van culturen 
vierden de mensen het nieuwe 
jaar of het begin van de lente 
met uitbundige feesten waarop 
mensen zich verkleden en de 
spot dreven met de bestaande 
machten en grootheden en de 
wereld op zijn kop konden 
zetten. 
Bij ons wordt Vastenavond 
gevierd op de vooravond van de  

 
veertig dagen vasten. 
Voorafgaande aan het paasfeest 
mochten de mensen nog even de 
bloemetjes buiten zetten vandaar 
de naam Carnaval, wat betekent 
vaarwel aan het vlees. Het is 
goed om van tijd tot tijd eens 
alles op zijn kop te zetten, om 
eens alles door elkaar te 
husselen, zodat alles weer op zijn 
juiste plek terecht komt en om de 
betrekkelijkheid van vele dingen 
te zien. Hechten wij mensen vaak 
niet te veel waarde aan status, 
aan macht, aan geld, aan eigen 
belang en geldingsdrang ten 
koste van het geluk van de 
ander? Is het niet te vaak ‘ikke 
en de rest kan stikke’? 
Vastenavond nodigt ons uit om 
eens de draak te steken met ons 
eigen gewichtigheid, dikdoenerij 
en eigenlijk niet aan de ander uit 
te lachen maar jezelf. Dat doet 
mij mezelf en uw allen een hele 
fijne Vastenavond toe wensen 
ook al is het dit jaar een 
“Vastenavond op anderhalve 
meter afstand”. 
 
W. Jacobs, pastor 
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Gedichtenpagina 

 

 
  

Een oude, wijze man zat in zijn tuin tegen een appelboom te slapen of te 

denken - ik weet het niet - en toen kwam daar een klein meisje voorbij. Het zag 

die man, ging naar hem toe en vroeg: "Opa, wat is het voornaamste bij een 

boom?" De oude man dacht diep na en zei: "Dat weet ik niet. Wat denk jij?" 

"Nou", zei het kleine meisje, "ik denk: de stam, want anders viel u om." De 

oude man lachte en zei: "Dat heb je aardig bedacht, maar toch heb je niet 

helemaal gelijk, want die boom staat er niet voor mij alleen." En terwijl hij dat 

zei vielen er twee appels naar beneden. Hij raapte ze op en gaf er een aan het 

meisje. Zelf pakte hij de andere en zei: "Smakelijk eten." "O ja, natuurlijk", zei 

toen het meisje, "de appels zijn het voornaamste, dat had ik vergeten." Toen 

begon het heel hard te regenen. Het meisje lachte en zei: "Nu zitten we midden 

in de regen en toch blijven we droog. O ja, natuurlijk, nu weet ik het: bij een 

boom zijn de takken en de bladeren het voornaamste." "Nou ik weer", zei de 

oude man. "Wat zou er gebeuren als het nu eens heel lang niet zou regenen?" 

En met een stok stak hij diep in de grond, zodat je de wortels van de boom kon 

zien. "O ja," zei het meisje, "dat was ik vergeten: van de wortels krijgt een 

boom te eten en te drinken." "Kijk", zei de oude man, "en daarom weet ik nog 

steeds niet wat het voornaamste is van een boom; ik denk dat niets het 

voornaamste is, want het gaat om de hele boom. Net als bij mensen, die 

kunnen mekaar ook niet missen. 

 

Alleen zijn betekent niet wachten, 
alleen zijn geldt niet als straf.  
Alleen zijn met mooie gedachte, 
gedachte neemt niemand je af. 
Alleen zijn zo stil in je kamer, 
de dingen vertrouwd om je heen.  
Alleen met een rustig geweten, 
dan ben je toch niet alleen. 
Te denken aan dingen van vroeger, 
aan alles wat kwam en wat ging.  
Zo heel stil in je kamer,  
met een goede herinnering. 
Die zo het alleen zijn kan dragen, 

die zich zo verzoent met zijn lot. 
Klaagt niet over eenzame dagen,  
maar wacht in vertrouwen op God. 
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Pannenkoeken 
Op huiskamer Jasmijn hebben ze onlangs overheerlijke pannenkoeken 
gegeten. Mede dankzij de hulp tijdens de voorbereidingen van de 
bewoners natuurlijk. Vooraf een kopje erwtensoep en daarna een 
pannenkoek met of zonder spek. Dat klinkt toch heerlijk, de geur was 
zelfs tot bij receptie te ruiken! Hmmm…   
 
    

 
 

Pannenkoekenweetjes 
• Het recept voor de pannenkoek is in de 12e eeuw waarschijnlijk 

door kruisvaarders vanuit China en Nepal meegenomen. 
• Tot 1995 werd pannenkoek officieel gespeld als pannekoek. Vanaf 

dat moment is men overgegaan op een nieuwe spelling. Vanaf dat 
moment spel je het gerecht dus als pannenkoek. 

• De grootste pannenkoek ooit is in 1994 gebakken in Engeland. Met 
een doorsnede van wel 15 meter en een gewicht van bijna 3.000kg 
was dit een plekje in het Guinness Book of World Records waard. 

• Het allereerste kookboek met een recept voor de pannenkoek komt 
uit 1439. 
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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.  
 
De Cliëntenraad van Beek en Bos wil u graag, middels deze 
samenvatting van de vergaderingen met de Raad van Bestuur, 
informeren over besproken onderwerpen, mededelingen en eventueel 
genomen besluiten. 
Zijn er vragen, dan kunt u dit doorgeven aan de receptie. Zij zullen 
zorgen dat uw vraag terecht komt bij de secretaris van de cliëntenraad 
te weten Romy Poeth. Zij zal dan contact met u opnemen. 
 
Overleg Cliëntenraad met Raad van Bestuur dd. 11 december 
2020 
Voor het laatst neemt Har Keulen aan dit overleg deel aangezien hij 
stopt als lid van de CR. Gelukkig blijft hij wel nog als vrijwilliger actief. 
Bedankt Har voor je betrokkenheid en goede werk! Twee nieuwe leden 
worden verwelkomd te weten Tonnie Horstermans en Joris Snoeren. 
  
Stand van zaken m.b.t. Corona 
Een aantal medewerkers zijn ten tijde van het overleg ziek en dus in 
quarantaine. Ook bewoners zijn de afgelopen periode positief getest. 
Dientengevolge werden de bezoekregelingen aangepast. CR en OR zijn 
steeds betrokken/geïnformeerd over de maatregelen: 
* voorwaarden bezoek 
* eisen aan bezoek en protocol 
* buitenbezoek 
* specifieke maatregelen bij bezoek aan bewoner met (mogelijk) COVID 
   -19 
* specifieke maatregelen rondom bezoek bij uitbraak. 
  
Adviesaanvraag onafhankelijke klachtenfunctionaris en 
overeenkomst Klachtconsult 
De CR adviseert, ook namens de Cliëntenraden van La Providence, St. 
Jozef en Vincent de Paul,  positief ten aanzien van het benoemen van 
een klachtenfunctionaris van organisatie Klachtconsult. Belangrijk is dat 
er sprake is van onafhankelijkheid om belangenverstrengeling te 
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voorkomen. De klachtenfunctionaris zal de rol van Romy Poeth 
(secretaris CR Beek en Bos) overnemen en onderdeel gaan uitmaken van 
de klachtencommissie. Met Klachtconsult is een overeenkomst voor de 
duur van 1 jaar vastgelegd. Dit kan jaarlijks worden verlengd 
  
Financiën Q3 rapportage 
De financiële rapportage (exploitatie overzicht), productie, bewoners- en 
personeelsinformatie en banksaldo worden gepresenteerd door 
bestuurder. Resultaat januari t/m september 2020 positief en inclusief 
coronacompensatie en kwaliteitsbudget. 
Het kwaliteitsbudget (2019 t/m 2021) komt dit jaar wel onder druk te 
staan. Verschuiving van lage naar hogere indicaties zijn hier mede debet 
aan (meer personeel). 
  
Begroting 2021 
De CR heeft de begroting ontvangen en wordt ter vergadering 
geïnformeerd. 
* De kosten t.o.v. 2020 zijn toegenomen: toename sociale lasten, 
   hogere bewoners gebonden kosten, onderhoud. 
* De opbrengsten t.o.v. 2020 zijn fors hoger: verschuiving lagere naar 
   hogere indicatie, hogere productie wijkverpleging. 
 
M.i.v. 2021 stopt Beek en Bos met hulp bij het huishouden. Beek en Bos 
heeft niet meegedaan aan de aanbesteding. Met T-zorg wordt gekeken 
hoe overname cliënten/personeel gerealiseerd kan worden. 
  
Jaar- en kwaliteitsplan 2021 
Geen aanleiding tot vragen. Ziet er goed uit. Er vindt hierover nog een 
gesprek plaats met het zorgkantoor. 
  
Klanttevredenheidsonderzoek 
Rapportage ziet er goed uit. Goede respons, mooi resultaat waar Beek 
en Bos trots op mag zijn. 
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Cliënttevredenheidsonderzoek 
We hebben afgelopen jaar deelgenomen aan een Pilot van Facit om de 
cliëntervaringen aan te leveren op basis van de vragen op 
Zorgkaartnederland.nl. Deze resultaten hebben we vorige week mogen 
ontvangen en dit zijn resultaten om trots op te zijn.  
Als organisatie scoren we een 8,9 en voor onze medewerkers scoren we 
maar liefst een 9,1! Dit is een prachtig resultaat, zeker gezien de bizarre 
situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. 
 
 
 

 

Ode aan de rollator 

O rollator, mijn steun en toeverlaat, 
heerlijke wagen die steeds naast me staat. 

Waar ik ook loop of waar ik ga, jij bent in mijn buurt, 
of het nu lang of maar eventjes duurt. 

Rollator, je helpt mij met mijn onzekerheid, 
in jou heb ik vertrouwen, altijd! 

Rollator, mijn onvermoeibaar apparaat, 
je bent mijn hulp van vroeg tot laat. 
Voor velen ben je een sta-in-de-weg, 
maar voor mij ben je onmisbaar zeg! 

Ik leun, ik steun, ik zit op jou, 
je bent degene die ik het meest vertrouw. 

Klagen dat is heel vervelend en naar jou niet wellevend. 
Een standbeeld wil ik vragen, voor de uitvinder van de wagen. 

Die in stilte werkend achter de schermen, 
zich over wat moeilijker lopende wist te ontfermen. 

Rollator blijf nog lang in mijn leven, 
blijf me steeds een steuntje geven. 

Jij bent mijn liefste, mijn schattebout, 
hopelijk worden we samen stokoud.  
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Even lachen..  
 
 
Artis… Een man stapt bij het centraal station in de bus en vraagt aan 
de buschauffeur: “Gaat u naar Artis?” “Nee” zegt de buschauffeur, “ik 
moet gewoon gaan werken.” 
 
Zeldzaam… Een patiënt vraagt aan de dokter na het ontvangen van de 
uitslag “Lijd ik aan een zeldzame ziekte?” “Absoluut niet”, verzekerd de 
dokter de patiënt, “het kerkhof ligt er vol mee…” 
 
Bergwandelen… Een onervaren bergwandelaar vraagt aan een lokale 
bewoner in de Zwitserse Alpen, “Is er een makkelijke en veilige weg naar 
die top daar?” “Natuurlijk,” antwoordt de Zwitser. “U hoeft maar de 
route met de koeienvlaaien te volgen, waar het vee gaat kan u echt niks 
gebeuren..” 
 
Hondenleven… Een hond komt in de stad zijn buurhond tegen, die 
zwaar beladen met boodschappen op zijn rug loopt en een tas in zijn 
bek. “Wat ben jij aan het doen?” vraagt hij verbaasd aan de 
boodschappen hond. “Tja” reageert de hond. “Het begon met af en toe 
de krant te halen…” 
 
Tuinman… Bas heeft een prachtige tuin aangelegd. De plek waar 
vroeger alleen onkruid groeide, een lust voor het oog. Op een dag 
wandelt de pastoor langs en bewondert de bloemenpracht. “Dat heeft 
Onze Lieve Heer met jouw hulp toch maar prachtig voor elkaar 
gekregen” zegt de pastoor. Bart kijkt de pastoor misprijzend aan. “U had 
dat stuk grond een tijdje geleden eens moeten zien, toen Onze Lieve 
Heer het nog alleen bewerkte. Toen groeide er niks anders dan onkruid. 
 
Schoolmeisje… Tijdens het schoolreisje is Geert van de schommel 
gevallen. In het ziekenhuis komt hij weer bij zijn positieven en vraagt 
“Ben ik nou in de hemel?” “De onderwijzeres die al die tijd naast zijn bed 
heeft gezeten zegt, “Nee hoor Geert, ik ben er nog steeds”.  
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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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Vaccinatiebereidheid  
Vorige week vrijdag 29 januari heeft Beek en Bos een enquête uitgezet 
onder onze medewerkers om de vaccinatiebereidheid tegen het 
coronavirus te meten.  
Medewerkers werd gevraagd om de volgende vragen anoniem te 
beantwoorden: 
 

1. Wil jij je laten vaccineren tegen het coronavirus? 
2. Welke redenen spelen of speelden een rol bij je keuze om wel 

gevaccineerd te willen worden? 
3. Welke redenen spelen een rol bij je keuze om niet gevaccineerd te 

willen worden?  
 
Wij kunnen (met trots) mededelen dat de vaccinatiebereidheid binnen 
Beek en Bos 84% bedraagt!  
Met z’n allen hopen wij dat dit een eerste stap is terug naar het ‘oude’ 
normaal.  
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Woordzoeker  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


