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Pensioen 
Nu is het dan zover, er is een tijd van komen en gaan. Voor mij breekt 
binnenkort de tijd aan dat ik met pensioen ga. Ruim 41 jaar in dienst van 
Zorgcentrum Beek en Bos.
 
 
De eerste 15 jaar alleen, maar 
toen het drukker werd met 
collega Chera. Heel veel later 
kwamen Sandy en Huub erbij. 
Beek en Bos was eerst gevestigd 
in het voormalige hoofdgebouw 
van de St. Franciscanessen, net 
buiten het dorp richting Baexem. 
In dat pand was nog geen 
technische dienst, wel een 
werkplaatsje in de kelder met 
een hamer en een oude vijl.  
De wanden in huis waren bedekt 
met behang en witkalk. 
 
Al snel mocht ik mijn kennis 
tonen en werd begonnen met de 
traphuizen van witkalk te 
ontdoen en daarna te voorzien 
van Latex. In de winterdag kreeg 
ik hulp van de tuinman. 
De klussen werden groter en van 
andere aard, waardoor er meer 
gericht gereedschap nodig was. 
Dat is ook de plaats geweest 
waar ik een goed werkbare 
werkplaats heb kunnen 
realiseren. 
 
In oud Beek en Bos werden de 
plannen gesmeed om het huidige 
Beek en Bos te bouwen. 
Ik werd volledig bij de 
nieuwbouwplannen betrokken,  

 
 
dat was natuurlijk een geweldige 
kans. Het waren vaak lange 
dagen, veel in de nieuwbouw en 
toch de nodige klussen in het 
oude pand. 

 
Eindelijk was het dan zover, de 
grote verhuizing in een dag bij 
een temperatuur van meer dan 
30 graden warm. 
Ik werd al gelijk gepromoveerd 
van de kelder tot de hoogste 
etage, waar mijn nieuwe 
werkplaats zich bevind.  
In het nieuwe huis was alles 
nieuw en dus alleen preventief 
onderhoud nodig. Veel ruimte, 
heel anders dan nu. 
Een verademing om in een nieuw 
huis te kunnen werken, dagen 
bezig geweest om de schilderijen 
in de kamers van de bewoners 
op te hangen na de verhuizing. 
De kamers van de bewoners 
werden lange tijd bij wisselingen 



4 

 

opnieuw behangen en later waar 
nodig ook het houtwerk 
geschilderd. Vele kamers waren 
toen rokers bruin. Toen het roken 
op de kamers minder werd 
gingen we de wanden met latex 
schilderen. 
 
Het personeelsbestand bestond 
toen voornamelijk uit voltijd 
werkers, iedereen kende elkaar. 
Langzamerhand werden er meer 
deeltijdbanen gerealiseerd en 
was het moeilijk om iedereen 
goed te leren kennen. Ondanks 
het grote aantal collega’s heb ik 
altijd met alle afdelingen fijne 
contacten gehad zelfs de avond- 
en nachtdienst. 
 
Toen de bewoners meer 
hulpmiddelen gingen gebruiken 
om mobiel te blijven, moesten er 
bouwkundige aanpassingen 
gedaan worden. Later de 
verpleegafdeling met de eerste 
huiskamers waarna er nog 6 
volgden. En tot twee keer toe de 
recreatiezaal uitgebouwd. 
Om de juiste zorg te kunnen 
bieden hebben de medewerkers 

regelmatig bijscholingen nodig 
wat resulteert in het ombouwen 
van onze kapel tot een 
multifunctionele ruimte waar op 
zon- en feestdagen een H. Mis 
opgedragen wordt. 
 
Bij al deze veranderingen ben ik 
betrokken geweest, en ben 
dankbaar dat ik al die jaren in 
dienst van Beek en Bos heb 
mogen werken. Fluitend van en 
naar het werk.  Het was dan ook 
geen baan waar je in vastroest, 
vele uitdagingen en 
veranderende technieken. Denk 
maar aan het 
zusteroproepsysteem telefonie en 
de regels met betrekking tot 
legionella, milieu e.d. zomaar wat 
voorbeelden. Ik zal dan ook met 
heel veel plezier aan deze tijd 
terugdenken. 
 
Bij deze wil ik ook iedereen 
bedanken voor de geweldige tijd 
hier,  ik heb echt mijn ding 
kunnen doen. Bedankt ook 
degene die mij dat mogelijk 
hebben gemaakt onder andere 
mijn vrouw die me vaker in het 
holst van de nacht de deur uit 
zag gaan om een of andere 
storing of overstroming op te 
lossen. Het laatste anderhalf jaar 
was het ook heel erg duidelijk 
dat het niet altijd lachen is 
geweest maar voor velen ook 
met een traan. 
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Verder wens ik jullie allen veel 
succes met de toekomstplannen 
om de zorg en het onderkomen 
in Beek en Bos op een fijne 
manier tot hoger niveau te tillen. 

Ik wens mijn opvolger net zoveel 
enthousiasme toe. 
 
Tot ziens waar dan ook,  
 
Math van de technische dienst. 
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In gesprek met Femke Snijders 
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 Femke Snijders. 
 
Femke Snijders is sinds januari 
dit jaar bij ons op Beek en Bos 
werkzaam als leerling 
verpleegkundige niveau 4. Femke 
is 24 jaar, woont in Haelen. 
Houdt van koken, bakken en 
sporten. Zij heeft voor de corona 
nog de halve marathon gelopen 
en bereidt zich voor – als het 
straks weer allemaal kan – op het 
lopen van een hele marathon. 
Het mag duidelijk zijn: Femke is 
sportief en heel ambitieus. Met 
veel plezier volgt zij de opleiding 
in Roermond bij Gilde 
Opleidingen en wil zij graag de 
opleiding in zo kort mogelijke tijd 
doorlopen. 
Op mijn vraag ‘Waarom heb je 
als leerling gekozen voor Beek en 
Bos?’  hoeft Femke geen moment 
na te denken.  Zij zegt: er zijn 
inderdaad meer dan voldoende 
opleidingsplaatsen beschikbaar 
maar ik heb heel bewust voor 
Beek en Bos gekozen. Voor mij 
was die keuze niet moeilijk. Ik 
had al goede ervaringen met 
Beek en Bos. Als 15 jarige heb ik 
hier als keukenhulp gewerkt. Ik 
ben hier altijd goed begeleid en 
vond de communicatie heel fijn. 
Ik had zoiets van als ik mag 
kiezen wil ik daar naar toe. 

Uit die ervaring van toen weet ik 
dat het hier echt gericht is op de 
mensen en dat vind ik een hele 
fijne gedachte. Voor mij de 
aanleiding om hier te werken. 
 
Ik kan al mijn stage-ervaring 
voor de opleiding hier opdoen. 
Daarvoor is het wel nodig dat ik 
niet op 1 afdeling moet blijven 
werken maar juist voor de 
leerervaring op meerdere 
afdelingen moet werken. Ik 
ervaar nu een fijne 
samenwerking met collega’s, 
goede begeleiding en fijn om te 
zien dat ook aan alle kleine 
dingetjes in de zorgverlening 
naar bewoners wordt gedacht. 
Femke vertelt dat zij een 
zijinstromer is. Femke heeft al 5 
jaar in de horeca gewerkt onder 
meer in hotel Dux in Roermond. 
Maar Femke vertelt dat de horeca 
toch niet het terrein is waar ik 
wilde blijven werken. Ik miste 
daar een stuk waardering. 
Mensen ondersteunen in de 
horeca blijft toch een luxe en hier 
is het een noodzaak en de 
waardering is hier veel groter. 
Femke verwacht haar opleiding 
sneller dan de gebruikelijke 4 
jaar te kunnen doorlopen. Het 
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kan namelijk ook sneller omdat 
het zogenaamd gepersonaliseerd 
onderwijs is. Dat wil zeggen dat 
het tempo waarin je de opleiding 
kan afronden mede afhankelijk is 
van het studietempo van de 
leerling. En als ik straks klaar ben 
zegt Femke, ga ik eerst ervaring 

opdoen als verpleegkundige en 
wie weet daarna nog een 
specialisatie. 
Zoals gezegd: Femke is sportief 
en ambitieus. Heel hartelijk 
bedankt voor het gesprek en veel 
succes met je opleiding. 
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Een zomergevoel 
Misschien herinnert u zich nog de 

Gerardus dagkalender. Voor 

iedere dag een blaadje, dat je 

trouw afscheurde. Op ieder 

blaadje stond voor iedere dag 

een korte gedachte, die tot 

nadenken stemde. Zo stond op 

een dag in juni: “In een dankbaar 

hart is het eeuwig zomer”. Toch 

wel een mooie gedachte voor 

deze zomerse dagen waarin 

velen van ons weer gaan 

genieten van zon, water en 

strand. In de zomer is de zon 

opgeklommen tot haar hoogste 

stand en zijn de dagen ruim 

tweemaal langer dan de nachten. 

Wij worden in deze tijd van het 

jaar overstelpt met licht. Licht dat 

je zou willen vasthouden en 

opsparen voor donkere dagen. 

Eeuwige zomer is dat mogelijk? 

Volgens de Gerardus 

scheurkalender kan dat op 

voorwaarde dat je dankbaar 

bent. Er is veel om dankbaar 

voor te zijn en toch ben je dat 

niet altijd. Zou dat niet komen 

omdat je zoveel gewoon vindt? 

Wat je gewoon vindt en waarvan 

je misschien vindt dat je recht op 

hebt, daar kun je niet meer blij 

en dankbaar voor zijn. 

Ik heb eens gelezen over een 

monnik, die iedere morgen heel 

vroeg opstond als het nog donker 

was in zijn cel, neerknielde en 

God vroeg of Hij de zon weer 

wilde laten opgaan en als de zon 

dan opgegaan was God dankte 

dat zijn gebed verhoord was. 

Maar op een morgen versliep de 

monnik zich en toen hij wakker 

werd stond de zon al hoog aan 

de hemel. Weer knielde de 

monnik neer en dankte God, dat 

hij toch de zon had laten opgaan 

ondanks zijn verzuim. Voor die 

monnik was het niet 

vanzelfsprekend dat ons telkens 

weer een nieuwe dag 

geschonken wordt. 

 

Dankbaarheid is meer dan zo nu 

en dan eens ‘dankjewel’ te 

zeggen. Het is een 

levenshouding, die ons een 

blijvend zomergevoel geeft ook 

op minder zonnige dagen. 

 

Een goede zomer en een fijn 

vakantiegevoel ook als je niet op 

vakantie gaat. 

W. Jacobs, pastor
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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 

Mw. Driessen-Wolters    app. 025 
Mw. Linders-Clephas    app. 049 
Mw. Geraets-Goertz    app. 237 
Dhr. Peters      app. 246 
Dhr. Bergmans     app. 140 
Mw. Picard      app. 246 

 
In memoriam  
Dhr. Hendriks     app. 025 
Dhr. Van Herten     app. 049 
Mw. Verbong- Hensen    app. 237 
Mw. Geuskens     app. 251 
Dhr. Smets      app. 134 
Dhr. Peters      app. 246 
Mw. Adams-Peeters    app. 242 
 

Interne verhuizing  
Dhr. Vaes van app. 140 naar app. 134 
Mw. Hendriks van app. 246 naar app. 251  

 
 

Felicitaties voor de jarigen onder ons 
Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn 
in de maanden juli en augustus. 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 

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 
 

 
De activiteiten gaan langzamerhand weer opstarten. We houden u op 

de hoogte doormiddel van herinneringsbriefjes. 
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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 8 verschillen 
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Gedichtenpagina 

  

Morgen is een dag 
dichterbij de lach 
dichterbij samen eten 
dichterbij het nu vergeten 
dichterbij een kus op je hoofd 
dichterbij de knuffel die ik heb beloofd. 
 
Morgen nog afstand tussen jou en mij 
Maar morgen brengt ons ook dichterbij. 

 

 

Er was eens een volkje 
met mondkapjes, dat 
vonden ze heel gewoon. 
De mensen boenden hun 
velletjes blinkend schoon. 
 
Ze knuffelden ook amper, 
want van knuffelen werd 
je ziek. 
Als je te dichtbij kwam 
dan raakten ze in paniek. 
 
Zo leek dit jaar een 
sprookje, maar dan van 
het nare soort. 
Ik kijk uit naar een nieuw 
verhaal en nooit meer….. 
dat ene woord. 
 
Desnoods kus ik een 
kikker, maar ik verlang zo 
naar de dag. Dat genieten 
van nabijheid weer 
gewoon kan en mag. 

Als je soms je dag niet hebt, 
je verdrietig bent of alleen. 
Kijk dan eens naar buiten, 
kijk eens even om je heen. 
Zie de zon die voor je schijnt, 
Kijk naar de vlinders in de lucht. 
De bloemen die zo vrolijk bloeien, 
wat vogels in de vlucht. 
Nee, alles oplossen doet het niet, 
maar het moet je hart wel raken. 
Waardoor je vast wat meer, 
van je dag zou kunnen maken. 
Met een lach op je gezicht, 
en de zon die voor je zal schijnen. 
Zal die hele donkere wolk, 
vast voor eventjes verdwijnen. 
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Mooie tulpen 
In het weekend voor Moederdag deden wij mee aan de tulpenactie van 
S.V. Heythuysen. Deze mooie tulpen werden speciaal bezorgd door twee 
fanatieke spelertjes uit het jeugdvoetbal. Een bakfiets vol vrolijke tulpen! 
Ze hebben een mooi plekje gekregen binnen ons zorgcentrum. 

 

 

 
10 Weetjes over tulpen 
 
1. Wereldwijd 
Nederland is het epicentrum van tulpenbollen. Ons land exporteert 
jaarlijks bijna 2,5 miljard tulpenbollen naar andere landen. Nederland is 
koploper vanwege de perfecte grond die wij hebben om bollen te telen. 
 
2. Soorten Tulpen 
Die 2,5 miljard tulpenbollen bestaan uit 8.000 verschillende soorten. De 
23 grootste zorgen voor 40% van de tulpenproductie en worden o.a. 
verkocht in tuincentra of gebruikt voor de bloemproductie. De gele tulp 
‘Strong Gold’ is veruit het populairst. De rood met witte tulp ‘Leen van 
der Mark’ staat op nummer twee. 
 
3. Tulpenmanie 
Aan het begin van de zeventiende eeuw brak de ‘tulpenkoorts’ uit. 
Tulpenbollen werden in korte tijd extreem veel waard. Ze werden op 
papier verkocht voor enorme bedragen, terwijl de bol vaak nog in de 
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grond zat. Een enkele tulpenbol was in die tijd evenveel waard als een 
heel grachtenpand in Amsterdam. 
 
4. Kleurrijke bolbloem 
Er zijn tulpen in bijna alle kleuren van de regenboog. Geel, groen, rood, 
oranje, paars, roze en meerkleurig. Alleen blauw- en zwart gekleurde 
bestaan niet. Sommige soorten komen in de buurt van zwart, maar 
hebben eigenlijk een donkerpaarse tint, bijvoorbeeld ‘Queen of Night’. 
 
5. Tulpengroepen 
Tulpen worden onderverdeeld in 15 verschillende groepen. Die 
onderverdeling zorgt er voor dat je makkelijker kunt zoeken in het grote 
assortiment. Ze zijn gegroepeerd op basis van bloeitijd en bloemvorm. 
Zo zijn er bijvoorbeeld enkele, dubbele, gefranjerde, leliebloemige, 
botanische en parkiettulpen en bestaan er vroeg- en laatbloeiende 
tulpen. 
 
6. Lenteboden 
De tulp staat voor het voorjaar. Na de donkere en koude wintermaanden 
brengt de bloem de zo gewenste vrolijkheid op straat en in de tuin. 
Vanaf maart beginnen ze met bloeien. Zeg je tulp, dan zeg je lente! 
 
7. Veredelen 
Ondanks de grote keuze worden er nog volop nieuwe tulpen veredeld. 
Veredelen is het kruizen van tulpen met hele goede eigenschappen om 
zo nieuwe cultivars te krijgen. Het kan zomaar zijn dat er toch een 
nieuwe kleur of vorm wordt ontdekt, misschien wel die felbegeerde 
zwarte tulp… 
Er is 20 jaar nodig voordat een nieuwe tulp in het tuincentrum te koop 
is. 
 
8. Maandenlang 
Als je het slim aanpakt, geniet je maandenlang van tulpen in de tuin; 
vanaf begin maart tot eind mei. Dit doe je door tulpenbollen met 
verschillende bloeitijden te planten. Je kunt ze ook in laagjes planten, dit 
wordt lasagne beplanting genoemd. Wanneer de tulpen eind mei zijn 
uitgebloeid, nemen de vaste planten en eenjarige perkplanten de bloei 
over. 
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9. Botanische tulpen 
Er zijn zelfs tulpen die ieder jaar bloeien en zelfs vermeerderen. Dit zijn 
de botanische. Ze worden ook wel ‘dwergtulpen’ genoemd omdat ze 
klein en fijn blijven in vergelijking met andere tulpensoorten. Het zijn 
echte koplopers, want de meeste botanische bloeien het vroegst van alle 
soorten tulpen. De bekendste botanische tulpen zijn sylvestris, tarda en 
turkestanica. 
 
10. Potten 
Op een balkon of terras kan je ook van tulpen genieten. Ze zijn namelijk 
heel geschikt om in potten te planten. Het is belangrijk dat de pot groot 
genoeg is; minimaal zes keer zo hoog als de bloembol. Zo ligt er onder 
en boven de tulpenbollen een laag grond van drie bollen hoog. Zorg ook 
voor een gat onderin de pot, zodat het teveel aan water kan weglopen. 
 
 
 
 
 

Groetjes van Ger 
 
Hallo collega’s, 
 
In de trein die “Beek en Bos” heet mocht ik vele jaren meereizen. 
Geregeld stapte er bij een halte iemand uit, 
bij een andere halte kwam er weer een nieuwe reiziger bij. 
De halte waar ik uit ga stappen heb ik bereikt. 
Ik voelde me fijn en veilig in jullie team. 
Bedankt hiervoor! 
Jullie wens ik een hele goede voortzetting van de 
reis in Beek en Bos. 
Als vrijwilligster kom ik jullie vast en zeker nog 
tegen op een of ander perron. 
 
Groetjes Ger 
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Cliëntenraad 
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. 
 
De Cliëntenraad is op 4 juni jl in overleg geweest met de Harm Hoekstra, 
bestuurder van Beek en Bos. 
 
Een enorme opluchting is dat de situatie rondom Corona op dit moment 
rustig is. Dit betekent meer ruimte voor versoepelingen. Conform 
richtlijnen RIVM is het restaurant weer open. Eindelijk weer ruimte voor 
ontmoeten en samen-zijn. Ook de bezoekregelingen zijn weer 
aangepast. 
 
Beek en Bos heeft voorts plannen t.a.v. renovatie en aanbouw. De 
grote contouren ofwel het structuurontwerp is inmiddels klaar. Er is veel 
aandacht voor belevingsruimten waar optimaal genieten voorop staat. 
Overlegmomenten zijn er met gemeente, zorgkantoor en Wonen Zuid. 
Ook is er een werkgroep samengesteld waar 2 leden van de Cliëntenraad 
aan zullen deelnemen t.w. Joris Snoeren en Romy Poeth. 
 
De  winst en verliesrekening 2020 en de jaarrekening 2020 zijn 
eveneens besproken.  
Bij Beek en Bos was sprake van financiële gevolgen van de COVID-19 
pandemie. Deze zijn echter voldoende gecompenseerd. De jaarrekening 
is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Beek en Bos 
sluit het boekjaar af met een positief resultaat. 
De Cliëntenraad spreekt hierover haar waardering uit.  
 
Het Kwaliteitsverslag 2020 laat zien dat er ondanks Corona keihard is 
gewerkt en er veel plannen uit het jaar- / kwaliteitsplan 2020 zijn gestart 
en gerealiseerd. Veel waardering daarvoor! 
In het overleg van 4-6-2021 werd voorts kennis gemaakt met Suzan 
Cox. In het kader van de Wet zorg en dwang (onvrijwillige 
zorg/voorheen Wet BOPZ) vervult zij voor Beek en Bos de functie van 
cliëntvertrouwenspersoon. Zij is niet in dienst van Beek en Bos 
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(onafhankelijk). Juist wanneer je afhankelijk bent van anderen is het 
belangrijk waar mogelijk zelf te beslissen over je leven waar dat mogelijk 
is. Zij adviseert over rechten m.b.t. onvrijwillige zorg en staat cliënten bij 
(kosteloos).  
 
Beek en Bos past in principe geen onvrijwillige zorg toe. Waar dit toch 
noodzakelijk is, moet gekozen worden voor die maatregel die het beste 
past. 
De WZD analyse 2020 van Beek en Bos betreft de volledige 
onvrijwillige zorg 2020. (De Cliëntenraad heeft eerder al positief 
geadviseerd t.a.v. het openen van de verpleegunit). Wat betreft de 
volledige analyse zijn er geen vragen, de toelichting op de diverse 
onderdelen is helder. De Cliëntenraad kan zich er in vinden. 
 
Romy Poeth, 
Secretaris 
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Even lachen..  
 
 
 
Kies… Petra is bij de tandarts geweest en moeder vraagt haar: “En 
Petra, doet je kies nu nog pijn?” “Geen idee” antwoordt Petra. “Want de 
tandarts heeft hem gehouden”. 
 
 
Niet goed… Meester: “De meeste woorden die met ‘on’ beginnen zijn 
woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld: ongehoorzaam, onaangenaam 
enz. Kan iemand mij nog zo’n woord geven? Jantje: “Ik meester: 
onderwijzer!” 
 
 
Muziekles… De muzieklerares laat de leerlingen een piano zien. Wie 
van jullie weet wat die witte en zwarte toetsen betekenen? André steekt 
zijn vinger op. “Die witte zijn voor bruiloften en die zwarte voor 
begrafenissen”. 
 
 
Eeuwige wijsheden, waarde… De docent stak een biljet van twintig 
euro omhoog en vroeg: “Wacht even” hij verfrommelde het papier en 
vroeg: “Wil iemand deze twintig euro nog?” Weer gingen de handen de 
lucht in. Hij ging erop staan en liet nu het vieze biljet opnieuw zien. Hij 
herhaalde zijn vraag en weer werden er handen opgestoken. De docent 
zei daarop: “Wat ik ook met dit geld doe, het blijft twintig euro. In ons 
leven krijgen we klappen, worden we in een hoek getrapt, mishandeld, 
beledigd, maar toch blijven we evenveel waard.” 
 
 
Aangifte… De douanebeambte vraagt: “Hebt u iets aan te geven?” De 
toerist antwoordt: “Ik heb alleen maar kleren mee”. Als de beambte de 
koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whiskey. “Zo”, zegt de 
douanier sarcastisch, wat is dit voor kledingstuk? De toerist zegt: “Dat is 
een slaapmutsje.” 
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Een gedicht van Toos 

 
Het waren voor jullie en voor iedereen, maanden om nooit te vergeten, 
de naam Corona, velen hebben het ondertussen meegemaakt en wel geweten. 
Wat nu? Goede raad was duur, maar na rijp beraad nam men de beslissing, 
en nu achteraf was het door hun ogen gezien, toch geen vergissing. 
 
Na veel overleg, werd de uitslag bij de bewoners op hun kamer gebracht, 
na dit bericht werden velen heel stil, dit hadden ze niet verwacht. 
Iedereen blijft voorlopig op zijn kamer en mag geen bezoek ontvangen, 
Ook het team weet, dat ze daar naar uitkijken, met veel verlangen. 
 
Maar ze kunnen niet anders, het gevaar ligt voor iedereen om de hoek, 
en wat zal men zeggen als het overgedragen wordt door het bezoek. 
Geen bezoek, geen vrijwilligers meer, het alleen zijn ligt op de loer, 
want o zo graag hadden ze de familie of kinderen over de vloer. 
 
Ook wij aanleunbewoners zijn in het restaurant momenteel niet welkom meer, 
wij vervelen ons vaak en dit doet soms echt wel zeer. 
Een kopje koffie, een kaartje leggen, een praatje, een uur is zo voorbij, 
wij gaan goedgemutst naar huis, en zijn hiervoor erg blij. 
 
Hopelijk gaat dit virus snel op zijn retour en maken wij samen een praatje, 
dat vult voor u en ons, met heel veel plezier, zo wel menig gaatje. 
Toch als laatste wens ik jullie heel veel sterkte, bij deze een op vier, 
En is binnenkort alles weer bij het oude, en maken we samen plezier. 
 
 
 
 
* Dit gedicht is geschreven voordat alle versoepelingen van kracht waren. 
Wij mogen nu gelukkig weer aanleunbewoners ontvangen in het 
restaurant, in onze kapsalon en tijdens activiteiten.  
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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 
 
 
 
 
 
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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