
Kroniek van De Gasthuishof en (Maria) Auxiliatrix.  Henk Thiesen

Maria Helferin / Maria Auxiliatrix / De Vorstenheuvel

1550

Een zekere Hendrik van Leuth verklaarde in 1550 reeds onder ede, zich uit zijn kinderjaren te herinneren, dat, toen op het einde van de 

vijftiende eeuw Hertog Karel van Bourgondië Venlo kwam belegeren, hij zijn kamp had opgeslagen in een bosje, het "Gasthuisbuske" in 

de nabijheid van de Gasthuishof.
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Twee jaar voordat Willem van Oranje Venlo belegerde verklaarde, Vaes van Blerick onder ede, dat hij "Op den Nieuwen Gasthuyshoff

in den brandt" kwam te wonen.

1654 In dat jaar bouwt men de boerderij die wij kennen als Gasthuishof. Op de Romaans aandoende gevel staan de jaarankers 1654.

1774 Het Jagershuis is van 1774.

1775

In 1775 kreeg de Gasthuishof een nieuwe zolder voor 35 gulden. In 1779 kreeg de boerderij een nieuwe schoorsteen en een nieuwe

poort.

1800

In begin 1800 werd de Tamme kastanje van de Gasthuishof geplant. Op het bordje "Monumentale bomen" staat geschreven: Omtrek 6

meter, hoogte 25 meter, leeftijd ca. 200 jaar.
Tekst bordje bij de 

kastanjeboom.

1810 De Gasthuishof staat mooi op de Tranchotkaart afgebeeld. G.A.V.

1830

Kadasterkaartje van het grondgebied van de Gasthuishof van ca. 1830. met de nummer G 80 t/m 106 (27 percelen). Kadastertekening

van de het grondgebied (nu Ulingsheide) opgemaakt door landmeter W.van Dijck. In de percelen staan de namen van de eigenaren:

de R.C. Godshuizen (de Gasthuishof staat niet afgebeeld), Ch. en W.J.H. Canoy, W. Houba , Tegelen, J.W.D. Kamps en J.M. Zillisson. 
G.A.V. Archief Burgerlijke 

Godshuizen te Venlo. 

Archiefnummer 285-7.

1840

Op de Nederlandse topografische kaart ca. 1840-1850 staat de Gasthuishof mooi ingetekend. Het perceel wijkt nagenoeg niet af met

dat van de Tranchotkaart. G.A.V.

1878
Kulturkampf.  Der Kampf zw. Dem preuschische staat und der Kath. Kirche, 1871-1878.

Der Grosse Brockhaus 

encyclopedie.

1871
Cultuurkamp: Benaming voor de door Bismarck gevoerde strijd tussen 1871-1878 tegen de katholieke kerk.

Grote Nederlandse Larousse 

encyclopedie.

1878

Voor notaris W.J.H. Canoy te Venlo wordt op 28 mei 1878 een pachtakte opgemaakt tussen de R.K. Burgerlijke Godshuizen en

Herman Verbeek te Venlo. Beiden pachten de Gasthuishof voor een jaarlijkse pachtprijs van 64 hectoliter rogge, 23 hectoliter boekweit

en 225 gulden. De hof bestaat uit een: huis, schuur, stallingen, bouw, wei- en hooiland sectie G: 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 98,

101, 346, 350, 374, 375 en 456. De pachttermijn is zes jaar en gaat in op 15 mei 1878 en zal eindigen op dezelfde datum in 1884.

G.A.V. Archief R.K. Burgerlijke 

Godshuizen inv.nr. 285. Akte 

van verpachting, 

archiefnummer 285,1.

1884

Voor notaris J.M.H. Roersch te Venlo wordt op 10 november 1884 na een openbare verpachting een pachtakte opgemaakt tussen de

R.K. Burgerlijke Godshuizen en Frans van de Weijer dienstknecht wonende te Schandeloo in de gemeente Velden en Cornelis

Christiaens landbouwer te Grubbenvorst. Beiden pachten de Gasthuishof voor een jaarlijkse pachtprijs van 64 hectoliter rogge, 23

hectoliter boekweit en 220 gulden. De pachter van Gasthuishof zal genieten het strooisel van af den "Landweer tot aan de

Weezenbosch naar de zijde van het huis". De hof bestaat uit een: huis, schuur, stallingen, bouw, wei- en hooiland sectie G: 84, 85, 86,

88, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101 en 513 en 87 gedeeltelijk. De pachttermijn is zes jaar en gaat in op 15 mei 1884 en zal eindigen op

dezelfde datum in 1890. In deze akte wordt ook de bouwhof Jentjeshof te Kessel genoemd.

G.A.V. Archief R.K. Burgerlijke 

Godshuizen inv.nr. 285. Akte 

van verpachting, 

archiefnummer 285,2.

1890 Op de Nederlandse topografische kaart 1890-1900 staat de Gasthuishof afgebeeld. G.A.V.

1892

Frans de Weijer pachter van de Gasthuishof verplicht zich hiermee onmiddellijk de oogst van 1892 met 50 morgen rogge te bezaaien

verder verplicht hij zich aan het gesticht R.K. Burgerlijke Godshuizen van Venlo te leveren "30.000 pond stroo" ofwel te betalen fl.9,- per

1000 pond in totaal fl.270,--. Het bestaande pachtcontract blijft in alle delen van kracht.

G.A.V. Archief R.K. Burgerlijke 

Godshuizen inv.nr. 285. Brief 

d.d. 11-11-1892 bij de  

pachtakte, archiefnummer 

285,2.
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1893

De ondergetekende Frans van de Weijer landbouwer en pachter van de boerderij Gasthuishof wonende te Venlo verklaart hiermee

afstand te doen van alle huurrechten die hij heeft en nog zou kunnen doen gelden na 15 mei 1893 op de boerderij Gasthuishof.

G.A.V. Archief R.K. Burgerlijke 

Godshuizen inv.nr. 285. Brief 

d.s. 20-10-1892 bij de  

pachtakte, archiefnummer 

285,2.

1893

Pachter P. Stroeken en en zijn vrouw (Berden) komen op 26 mei 1893 op de Gasthuishof wonen als pachters. Op 1 juli 1936 vieren zij

hun 50-jarig huwelijk op Auxiliatrix.
G.A.V. Bevolkingsregister 

Venlo 1860-1900.

1897
Vermelding van de Gasthuishof bij de Leuther grens.

Die Stadt Kaldenkriche, 1997 

blz. 44.

1908

Peter Stroeken neemt van de Roomsch Katholieke Burgerlijke Godshuizen van Venlo de bouwhoeve genaamd Gasthuishof, gelegen te

Venlo, bestaande uit huis, schuur, stallingen, bouw, wei- en hooiland sectie G: 85, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 513, en 87. De

pachttermijn is zes jaar en gaat in op 15 mei 1908 en zal eindigen op dezelfde datum in 1914. Om de behoorlijke bemesting der

landerijen en weilanden te kunnen doen, zullen pachters zich het nodige vee moeten aanschaffen: zijnde negen koeien, vijf runderen en

vijf kalveren, gedurende de pachttermijn dient dit vee op de bouwhoeve aanwezig te zijn. De pacht bedraagt fl.550 per jaar.

G.A.V. Archief R.K. Burgerlijke 

Godshuizen inv.nr. 285. Akte 

van verpachting, 

archiefnummer 285,6.

1909

De Gasthuishof was een bezit van het Sint Jorisgasthuis in Venlo. Dit gasthuis ging samen met het Sint Jacobs Gasthuis en het Ald

Weishoes op in de Burgerlijke Godshuizen. Deze verkocht de hof met akkers in 1909 aan de Zusters van Onze Lieve Vrouwe uit

Tegelen.

1909

De Zusters Onze Lieve Vrouw kopen de Gasthuishof. Op 26 augustus 1909 voor Wouter Antonius Vissers notaris te Blerick, gemeente

Maasbree. "Zedelijk Lichaam School van Onze Lieve Vrouw te Tegelen" vertegenwoordigd door kloosterdames Antonia Hüsing met de

kloosternaam Maria Hildegardis en Anna Schroers met de kloosternaam Maria Libora beide wonende in het klooster "Unseren Lieben

Frau te Mülhausen bij Kempen" gemachtigd namen hun orde, voor de zusters in Tegelen is aanwezig kloosterzuster M. Cäcilia

woonachtig te Mülhausen. Ze kopen van "Roomsch Katholieke Burgerlijke Godshuizen van Venloo", de pachthof genaamd Gasthuishof

gelegen in de gemeente Venlo, Haus, Scheune, Stall, Bauland, Weide, Schafwiese, Gehoölz, Tannenwäldchen, Heide und wege

bekant unter: Sectie G, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 103, 189, 604, 669, 96 en 98. In

totaal groot 87 hectare 56 are en 70 centiare voor fl.35.000 gulden. Een gedeelte van de koopsom fl. 17.000 wordt later betaald. G.A.V. Notaris akte Notaris 

Vissers.

1909

Bij de Gasthuishof behoorde 87 ha. Bouwland, 28 ha, weiland, 3 ha, schaapsweide 7 ha. Hakhout 4 ha. Dennenbos 30 ha weide 6 ha.

En wegen MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 3.

1909 Op 1 september 1909 werd de koopakte gepasseerd.

1909 De koop van de grond werd ondertekend door generale overste Maria Cecilia (Renilde Romen).

1909

Op 25 oktober 1909 wordt een vergunning verleend aan 'Die Bauherrin: Maria Hildegardeis, aannemer P.H.Smits en Cie, Grefrath bei

Krefeld'. Behoort bij het besluit van B & W van de gemeente Venlo van 29 oktober 1909.

1909

Map brieven over de bouw van een sanatorium (het hoofdgebouw) in de bossen. Tevens een beschrijving van andere sanatoriums in

de buurt. De kosten voor de bouw zijn geschat op fl.114.680 inclusief grond fl.7.320 is samen fl. 122.000,--
G.A.V. Vergunningen, 

O/27252.
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1909

In het gemeentearchief van Venlo bevinden zich 9 mooie tekeningen van (De Vorstenheuvel): vooraanzicht, achterzijde,

dwarsdoorsnede, begane grond, 1 etage, 2e etage en kelder van het Hoofdgebouw Maria Helferin (Maria Auxiliatrix) Tekeningen zijn

gestempeld 25-10-1909 en ondertekend door Zuster Maria Hildegonda. De gemeenteraad keurt het besluit goed op 29-10-1909. G.A.V. Vergunningen, T/2758-

1.

1909

Volgens de overlevering is de eerste pachter Peter Stroeken, door de zusters gevraagd om de juiste plek aan te wijzen waar het

hoofdgebouw het beste kon worden gebouwd.Het was daar toen moerassig.
Toos-Stroeken-Hermkens, 08-

01-2011.

1909

In het archief van de Zusters Onze Lieve Vrouw in Tegelen bevinden zich de: Annalen van Maria Auxiliatrix in Venlo. 1909-1989. NB:

gedeeltelijk in Duits.
Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr. 54.

1909
(Ver)koopakte inzake het Gasthuishof behorende bij Maria Auxiliatrix te Venlo. 

Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr. 67.

1910
In 1910 is 11 ha. Bos aangeplant waaronder 2 ha eiken. In de jaren daarna is nog eens 13 ha aangeplant. MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 4.

1910

In het gemeentearchief van Venlo bevinden zich 3 tekeningen van het hoofdgebouw behorende bij de vergunning die werd verleend op

25 februari 1910, we zien 1. Kellergeschos, 2. Haupt-ansicht en 3. Klasse"
G.A.V. Vergunningen, T/2758-

2.

1910
Vergunning nr.133 voor het plaatsen van een waterreiniger bij het klooster Auxiliatrix in 1910.  

G.A.V. Vergunningen, B/2759-

1.

1910

Uit de notulen van de vergadering van B & W gemeente Venlo blijkt dat Maria Hildegardis een vergunning vraagt om een klooster te

bouwen op een perceel aan Gasthuis Hof sectie G nr. 83 aldus getekend, 25 februari 1910. Gemeente Venlo

1910

Zeichenung zur Kläranlage und Ableitung der Abwasser am Pensionat der Schwestern U.L. Frau zu Venlo, 7 oktober 1910. Tekening

van het rioolstelsel (gresbuizen) met de vloeivelden. Archief, Bouw & Huisvesting.

1911
Het park is aangelegd door tuinier Kortmeier uit Mülhausen MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 3.

1911

Onderwijs: Pauline Brücker geboren op 24 december 1889 te Hoenepel staat als onderwijzeres ingeschreven. Ze kwam op 12 oktober

1911 van Kalkar en vertrekt op 06 augustus 1913 naar Margraten. Anna Maria Berghaus geboren 27 november 1891 te Altenrheine

komt op 13 november 1912 van Mook en Middelaar en vertrekt op 13 augustus 1913 naar Wambach. Maria Keleberg geboren op 01

juni 1893 te Bochum komt op 23 april 1914 uit Bochum en vertrekt op 21 december 1914 naar Boochum. Wienfriede Oxford werd

geboren op 22 mei 1884 te Brinklow (Engeland) en komt op 14 april 1915 vanuit Oedt naar Venlo. Ida Thiet geboren op 4 februari 1892

te Wittmund komt op 4 november 1911 van uit Paderborn en vertrekt op 2 april 1914 naar Paderborn. Op 12 april 1914 komt ze terug

uit Padernborn en blijft nog tot en met 29 september 1914. Maria Welling geboren op 12 maart 1894 te Brakel komt op 23 april 1914

van Brakel en vertrekt op 21 oktober 1914 naar Brakel. Catharina ........geboren 5 maart 1886 te Oehbink komt op 14 september 1914

vanuit Oedt. Maria Wittsbaum geboren 15 juni 1893 te Bottrop komt op 3 februari 1916 vanuit Oedt.

Gemeente Archief Venlo, 

Bevolkingsregister 1901-1916. 

Pensionat Maria Helferin 

Kaldenkerkerweg blad 280-

302.

1911

Eerste mannelijke dienstknechten: Clemens Rühe geboren 29 juli 1881 te Oedt en komt op 16 maart 1911 als dienstknecht vanuit Oedt

en vertrekt op 27 november 1911 naar Warendorf. Christiaen van Rijl, geboren op 1 december 1873 te Meijel wordt op 30 maar 1912

als dienstknecht ingeschreven in het bevolkingsregister bij Maria Auxiliatrix Kaldenkerkerweg 350. Beiden zijn de enige mannen die

tussen 1911-1916 staan ingeschreven bij de zusters op Maria Auxiliatrix.

Gemeente Archief Venlo, 

Bevolkingsregister 1901-1916. 

Pensionat Maria Helferin 

Kaldenkerkerweg blad 295.

1911 Met de bouw van het eerste gedeelte van de boerderij op het Auxiliatrixpark werd in april 2011 gestart. Kroniek Zusters 1911.
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1911 In april 1911 werd de telefoon met het nummer 408 aangesloten. Kroniek Zusters 1911.

1911

De afstand naar de winkels is erg groot zowel voor de zusters als voor de bezoekers. Men heeft 3 kwartier nodig om naar de stad te

gaan.

1911

Huisoverste is Maria Ludgeri van 1911-1917. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1911

Op 13 maart werd door pastoor Mertens uit Tegelen de kapel ingewijd en een dag later werd de eerste heilige Mis opgedragen. Vanaf

14 maart 1911 zijn de paters Trappisten die vaak deze diensten in de kapel blijven verzorgen. MAP jaargang 11 nr. 3 blz. 14.

1911

Op 7 maart kwamen de eerste zusters het gebouw inrichten. De eerste pensionaires kwamen op 9 april, op 30 april was de eerste

schooldag. Op 28 april kwamen 19 huishoudleerlingen. Op 29 april kwamen 77 nieuwe kinderen voor de school.

MAP 1. jaargang 1971, nr. 1. 

Blz. 4-5 en de Kroniek van de 

Zusters 1911.

1911
Op 13 maart 1911 werd de kapel in het hoofdgebouw geconsacreerd.

Jaarverslag 1989 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1911

Als stichtingsdatum is 31 mei 1911 vastgelegd. Het klooster droeg eerst de naam Maria Helferin en was een kostschool voor Duitse

meisjes. Deze naam stond ook op de gevel.

1911 Op 31 mei volgde de plechtige inzegening van het gebouw en pensionaat door de hoogeerwaarde Heer deken Bauduin. 

1912

Op 29 augustus sterft de eerste zuster. Dit maakt het noodzakelijk om een kerkhof aan te leggen. De plaats was van te voren bepaald.

De hoogeerwaarde heer Deken van Venlo verrichtte, na telegrafisch verkregen toestemming van de bisschop, de inwijding van het

kerkhof. (nu dierenweide) Het gemeentebestuur verleend een vergunning voor het aanleggen van een begraafplaats. Op sectie G nr.

671, nu achter De Vorstenheuvel.
Gemeente Venlo, 30-03-1912.

1913

Ontstaan moeilijkheden met de Duitse regering. Deze eiste dat ieder leerplichtig kind, dat studeerde in het buitenland, verlof moest

hebben van de regering. Men besloot hierop een school (zesklassig) te bouwen aan de overzijde op Duits grondgebied. Met Pasen

1914 gingen de kinderen naar de Duitse school en sliepen in Nederland. In 1914 brak de 1e wereldoorlog uit. In de oorlog besloot men

in het Duits gedeelte een pensionaat te vestigen en daar ook de kinderen onder te brengen. Het hoofdgebouw stond bijna leeg. Om een

inkomsten bron te vinden werden Duitse en Nedelandse dames en zwakke kinderen opgenomen. Er werd geprobeert een Bosschool te

bouwen en een Nederlandse kostschool hetgeen tegenviel. Het aantal zusters was gestegen naar 40. In 1921 werden belangrijke

aanvragen gedaan en verkregen, een sanatorium en het beschikbaar houden van onderwijslokalen en kostscholen. Het damespension

werd gesloten. Vanaf dan wordt de nieuwe naam Maria Auxiliatrix.

1913

Uit de kroniek blijkt dat in het nieuwe schooljaar 1913, 121 jongens op school zaten. De Duitse wet had verboden om schoolplichtige

kinderen in het buitenland te laten onderwijzen.
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1913

Bij akte verleden voor notaris Brinck te Lobberich op 18 juni 1913 is door de firma Van Boom en Van Gasselt verkocht aan de

Congregatie Van Onze Lieve Vrouwe te Mülhausen twee percelen bouwterrein respectievelijk gelegen in de gemeente Leuth en

Kaldekirchen waarbij als voorwaarde is gemaakt verkopers paardentram welke langs en over die perceelen loopt, ongestoord moet

blijven bestaan, zolang blijkt dit nodig te zijn voor de in de gemeente Kaldekirchen gelegen Stoompannenfabriek Rheinische Dampf

Dachxiegelei". Kadaster nr. G 670. In 1985 wordt door notaris Bruls en Poppe een kopie van de registratie van deze akte aan MA

toegezonden. (In het archief van de paters Trappisten te Tegelen zit nog een foto van een pater bij deze tramlijn).
Notaris akte, 18-06-1913.

1915

In 1915 wordt door zuster L. Ludgeri (Joh. Bohne) namens het Pensionaat Maria Hilferin een vergunning gevraagd voor het vergroten

van het Pensionaat gelegen op G nr. 671. Het vertrek wordt tot slaapzaal ingericht en is 14,50 meter lang en 7,75 meter breed bij een

hoogte van 3,80 meter. Het dak is plat voorzien van ballustrade. De watervoorziening wordt geregeld doormiddel van een waterleiding.

Datum voltooiing is op einde juli 1915 gepland.
Vergunningsaanvraag dd 01-

06-1915.

1915

De Kapel. "Bij de molen (Onderste of Bovenste Molen?) stond een kapel, die daar in 1895 is neer gezet. Ze had als opschrift: "Auxilium

Christianorum". Graag gingen onze kinderen daar naar toe en haalden in de molen de sleutel. De vrouw van de molenaar zag graag dat

de kapel zo ijverig werd bezocht. Ze zei op zekere dag, "Zuster, als u wilt, kunt u de hele kapel krijgen". Aanstonds vonden zich vrome

weldoeners, die voor de lieve "Auxilium Christianorum" in de nabijheid van het aan haar toegewijde pensionaat een mooie plaats wilden

bereiden. Aannemer Schmitz zorgde voor het afbreken en heropbouw en stichtte het altaar. Familie Fischer uit Meiderich had reeds

eeen prachtige groep "de heilige familie van Ittenbach" cadeau gegeven, De familie Courth uit Lobberich gaf vier bonte ramen, de

pensionaires het kruis aan de buitenkant en onze schilder zorgde voor het verven en de versieringen. Niet ver van het kapelletje staat

de lighal, waar zwakke en zieke zusters gezondheid en nieuwe levenskracht opdoen. NB: In het Auxiliatrixpark stonden twee kapellen

waarvan een in de buurt van de huidige Mariagrot en bijenhut. Men noemde deze kapel ookwel baarhuisje waar de overledenen

werden opgebaard.
Uit de vertaalde kroniek van 

de zusters, jaar 1915.

1915

Vergunningsaanvraag voor het vergroten van het pensionaat Maria Auxiliatrix, verhoging van het reeds aangebouwde gedeelte sectie G

671. Het vertrek wordt ingericht tot slaapzaal en is 14,50 meter; lang en 7,75 breed de hoogte is 3,80, alles binnenwerks, de dekking is

van gewapend beton plat dak met ballustrade. (gedeelte aan de achterzijde van De Vorstenheuvel vijverzijde). Het college van B en W

geeft op 30 maart 1915 de vergunning af.
G.A.V. Vergunningen, B/2759-

2.

1915

Op het kerkhof dat in 1912 is aangelegd kreeg voor Allerzielen een groot stenen kruis, dat op op de avond van Allerheiligen, terwijl

zusters en kinderen er in processie heen trokken, in een helder kaarslicht straalde.
Uit de vertaalde kroniek van 

de zusters, jaar 1915.

1915

Tegenover de boerderij is, men bezig met het bouwen van een kippenhok voor 300 kippen. De opbrengst zal het Moederhuis ten goede

komen.
Uit de vertaalde kroniek van 

de zusters, jaar 1915.

1915

Wordt op grond in Leuth tegenover Maria Auxiliatrix (300 meter daar vandaan) een school gebouwd. Zuster Willibrordi schrijft: Sinds

1915 trokken de meisjes van Maria Auxiliatrix iedere morgen naar het nieuwe gebouw Maria Helferin net over de grens, zoals de Duitse

wet voorschreef. sinds de Kultuurkampf konden kinderen uit Pruisen alleen in het buitenland nog katholiek elementair onderwijs

ontvangen van religieuzen. Archief Mülhausen.Band A1.

1917
Huisoverste is Maria Odilia van 1917-1918. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.
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1917

om de grens te passeren was een volledig paspoort met visum nier meer voldoende, nu werd ook nog een visum dat door de

Nederlandse consul was uitgegeven gevraagd. Dit vergde veel in reizen en geld van de ouders en kinderen. Besloten werd om een

gesprek aan te gaan met de beide hoofden van de doorlaatposten. De Duitsers gingen akkoord om alles bij het oude te laten. Ook de

Nederlandse luitenant ging hiermee akkoord. Op 16 januari enkele dagen later begon het onderwijs weer en er kwamen zelfs 5

kinderen meer. Kroniek zusters onder 1917.

1917

De laatste dagen van de vakantie was het beginnen te vriezen. Deze ging over in een langdurige periode zoals wij al lang niet hadden

beleefd. De speelplaats en schoolweg waren een heerlijke ijsbaan. Toen de leerlingen van de hogere klassen op weg waren naar het

silentium klonk ineens een gil. Martha Nonnenmühlen, leerlinge van de 4e klas was gevallen en had een beenbreuk. Dr. Janknecht

legde een noodverband en na twee dagen een gipsverband. Kroniek zusters onder 1917.

1917
Eind 1916 verblijven kort 27 meisjes en jongens uit Mainz (Oostenrijk) in ons pensionaat. Kroniek zusters onder 1917.

1917

Om het smokkelen te voorkomen worden strengere regels gesteld: zonder volledig paspoort of met smokkelwaar op Nederlands

grondgebied wordt aangetroffen krijgt 3 dagen arrest voor de 1e keer, de 2e keer twee weken arrest. Voor deze mensen werd in de

buurt van ons huis een arresthuis worden ingericht. Al spoedig kwam men bij ons voor deze arrestanten eten vragen, natuurlijk tegen

vergoeding. Onze keuken kookte dus nu voor zusters, pensionaires, mannelijke en vrouwelijke dienstboden, Duitse arrestanten en

Nederlandse officieren en 's avonds deden onze brave Duitse landstormers zich te goed aan een krachtige soep.
Kroniek zusters onder 1917.

1918?

Verhandeling over de beginjaren en de oorlogsjaren van Maria Auxiliatrix te Venlo. Zonder jaartal. Archief Zusters O.L. Vrouw te 

Tegelen. Nr. 66, 2 stukken.

1919

Huisoverste is Maria Verona in 1919 Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1919

Huisoverste is Maria Xaviria in 1919 Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1919

Huisoverste is Maria Vincentine van 1919-1920. Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1920
Huisoverste is Maria Angelie van 1920-1921. Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1921

Huisoverste is Maria Armella van 1921-1924. Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1921

Register houdende verslagen van vergaderingen van de Vereniging Maria Auxiliatrix te Venlo. 1921-1923-1944. NB: Gedeeltelijk in

Duits.
Archief Zusters O.L. Vrouw te 

Tegelen. Nr. 224, 1 cahier.
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1921

Statuten van de Vereniging Maria Auxiliatrix te Venlo alsmede koninklijke beschikkingen inzake de statuten. 1921, 1927. Archief Zusters O.L. Vrouw te 

Tegelen. Nr.146, 1 omslag.

1921 Op 29 juni 1921 doen 19 kinderen de 1e Heilige Communie, waarbij deze keer 3 tweelingen en ook enkelen van extern

1921
Op 6 oktober 1921 wordt Koninklijke goedkeuring gegeven aan de Statuten Vereniging Maria Auxiliatrix.

Jaarverslag 1989 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1921

Wordt de "vereeniging: Maria Auxiliatrix (Maria de Helpster), gevestigd te Venlo opgericht. De vereeniging is aangegaan voor den tijd

van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van de dag der oprichting 1 mei 1921, met goedkeuring der leden en Koninklijke goedkeuring.

Het doel is het verschaffen van schoolonderwijs en opvoeding aan meisjes.. Haar doel wordt bereikt door het beschikbaar te houden

van de noodige onderwijslokalen en terreinen en onderwijzers, aldus getekend door de Minister van Justitie" enz......... Archief Zusters O.L. Vrouw te 

Tegelen. 06-10-1921

1922 In 1922 waren hier 40 zusters werkzaam. Kroniek zusters.

1922

Met behulp van "Herwonnen Levenskracht" werd het gebouw een sanatorium voor Nederlandse kinderen. Zusters gaan zich tevens

bezighouden met gezondheidszorg. In het voormalige meisjespensionaat beginnen zij een sanatorium voor tbc patiënten

1922

De nieuwe lighal was begin maart reeds onder dak, toen op 8 maart de onvergetelijke alles vernielende orkaan overkwam en wierp de

hal als een kaartenhuis omver. De daarachter staande dennen waren als halmen geknikt. Puin verwijderen en opnieuw beginnen, maar

wel wat steviger. Kroniek zusters.

1922

"Ongeacht de pecuniaire nood en grote schulden, met de vele giften, voor de kapel ontvangen, het sanctuarium schilderen door de

verver Krantzen uit Leuth, die zich zeer kundig en smaakvol van die taak kweet, het plafond tamelijk precies volgens het ontwerp van

een kerkschilder uit Düsseldorf. Rond Vastenavond was het werk zover gevorderd, dat wij ongestoord uitstelling van het Allerheiligste

konden hebben. In geheel duurde het tot Pasen". Kroniek zusters.

1922

In het gemeentearchief van Venlo bevinden zich drie blauwdruktekeningen met vergunningsaanvraag nr. 118 voor het bouwen van een

rustpaviljoen bij klooster Maria Auxiliatrix. Het St. Josephpaviljoen. Op sectie G 670-671. De kosten voor de bouw worden geschat op fl.

9.000,- De aanvraag is ingekomen op 12-12-1922 en verzonden op 18-12-1922. Een tekening is van een lighal schaal 1 op 100. Op

een tweede tekening staat tekst op de gevel "St. Joseph". ik herken ook de ramen niet, waarschijnlijk is dat ontwerp niet goed gekeurd.

De derde heeft het huidige St. Josephbeeld en de herkenbare (de huidige) ramen. G.A.V., 2759-3.

1922

Op 11 december 1922 wordt een vergunningsaanvraag (St. Josephpaviljoen) ondertekend voor het bouwen van een Paviljoen aan het

Pensionaat der Zusters van O.L. Vrouwe sectie G nr. 671 en 671. Stenen zijn van gebakken ringovenstenen, de hoogte is ca. 20 meter

boven het omliggend terrein. Het gebouw wordt gedekt met Mulderpannen en de lighallen met dakleer (asfaltpapier). De fecaliën gaan

naar een beerput en het hemelwater naar een verzinkput. De kosten worden geschat op fl. 9000. Het gebouw komt vermoedelijk

gereed in april 1923.
Venlo, 12 december 1922 

verleend.

1922 Tussen 1917 en 1923 krijgt men noodgeld vanwege de grote inflatie.

1923
In 1923 kwam een klein gedeelte van het St. Josephpaviljoen klaar voor 24 volwassen patiënten. MAP 1981. nr. 1 Blz. 26-27.
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1924

Registers houdende o.a. de namen van pensionairs en zusters van Maria Auxiliatrix te Venlo. Over het tijdsbestek van 1924-1960 met

enkele hiaten. NB: gedeeltelijk in Duits. Verder nog in archiefnummer 65: Lijsten van pensionairs en zusters van Maria Auxiliatrix te

Venlo. Geen jaartal. 

Archief Zusters O.L. Vrouw te 

Tegelen. Nr.64, 2 delen en 

nr.65, 2 stukken.

1924
Huisoverste is Maria Imelda van 1924-1930. Opgave archief Congregatie 

van O.L. Vrouw te Rome.

1926 In 1926 wordt een aanvraag tot vergunning nr. 79 verleend voor het uitbreiden van het rustpaviljoen. Architect is L. Noten.

1926

De eerste geneesheer-directeur was dokt. P.Veugelers hij blijft tot 1926. dokt. Stef Majoor volgt hem op. Deze wordt op zijn beurt

opgevolgd door dokter Oosterbaan die hier tot juli 1969 heeft gewerkt. Vervolgens kwam dokt. Van den Hombergh en daarna dokter De

Beer.

1926

In het gemeentearchief bevindt zich een vergunningsaanvraag nr. 79 voor het uitbreiden van een rustpaviljoen bij het klooster Maria

Auxiliatrix in 1926. Het betreft de linker hal aan het St. Josephpaviljoen.(huidig bestuursgebouw) De architect is L. Noten te Tegelen.
G.A.V., 2759-4.

1926

In 1926 wordt door Stephanus Jacobus Cornelius Majoor, arts een contract gesloten met het sanatorium Maria Auxiliatrix te Venlo,

Kaldenkerkerweg 350. Het salaris bedraagt fl. 7.200 en fl. 200,- voor eventuele reizen en telefoonkosten in het belang van het

sanitorum. Desgewenst kan hij wonen in het sanatorium. De overeenkomst wordt gesloten voor het leven tot voleinding van het 65

tigste levensjaar.

1927

In een brief aan bisschop Schrijnen, schrijven de zusters dat ze in de oorlogsjaren het Duitse pensionaat moesten opgeven en onder

grote kosten een Hollands sanatorium hadden ingericht. Op 3 april bracht uw hoogwaardige Heer van Gils uw goedkeuring over, zodat

een bijzonder huis voor volwassenen patienten en lighallen konden worden gebouwd, Röntgeafdeling, Höhensonne en Apotheek

werden tebens ingericht. Behalve de inrichting moesten wij ook om twee onaangename buren op afstand te houden twee grondstukken,

en een boerderijgebouw oprichten. Maria Auxilatrix hoort v.w. zijn ligging aan de grens bij de Duitse ordeprovincie, Het huidige

moederhuis moest de kosten dragen in totaal fl 120.000,-. In de laatste jaren bleek het noodzakelijk om het schoolgebouw uit te breiden

anders wordt het sanatorium in zijn bedrijf en ontwikkeling gestoord. Om een uitbreiding te realiseren benodigen wij voor het plan en

grondstuk ca. fl.75.000,- waar de inrichting nog bijkomt. Het Moederhuis is niet in staat om zo'n grote som bij elkaar te krijgen. De

bestaande hypotheek van fl. 68.000,- moet worden ingelost en een nieuwe van fl.300.000 moet worden opgenomen. De Paus heeft hier

reeds goedkeuring voor gegeven. De Haagsche Bankvereniging is bereid om het geld middels obligatieleningen te verzorgen. Onze

Hollandse Provincie en het Provinciaal huis in Tegelen hebben met deze aangelegenheid niets van doen. Vriendelijk wordt verzocht om

goedkeuring van de Bisschop van Roermond.

Brief generaaloverste M. 

Antonie aan Bisschop 

Schrijnen, dd. 26-01-1927.

1927

De bestaande statuten vervallen. Het doel van de vereeniging is het houden van sanatoria en het verschaffen aan kinderen van

schoolonderwijs en opvoeding. (De Kostschool doet zijn intrede).
Goedgekeurd bij Koninklijk 

besluit dd 1 april 1927.
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1927

Na Pinksteren begint men met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de school. Van het oorspronkelijk plan om een hal neer te

zetten, was men afgestapt. Het huidig schoolhuis werd verdubbeld, achter de nieuwbouw komt een dwarsvleugel voor gymnastiekzaal,

eetzalen, kapel en slaapzalen. De uitgebaggerde aarde wordt gebruikt voor het gelijk maken van het terrein. In het begin van de (grote)

vakantie wordt begonnen met de verbouwing van de school. de voorsprong aan het oostfront werd verder uitgebouwd voor tolietten en

wasgelegenheid. De grote slaapzaal Caecilia wordt veranderd in 3 kleinere slaapzalen, door een gang van elkaar gescheiden. De

zolder veranderde in een muzieketage met 13 kamertjes. De terrazzotrap werd daarom hoger opgetrokken. daarvoor was een kleine

uitbouw nodig, die als verfraaiing met een kleine koepel afsloot. de verwarmingskelder wordt groter en komt dieper te liggen en is van

een tweede cv-ketel voorzien. De nieuwe bouw was op 26-10 zover dat de vlag in de top ging.

Uit de kroniek van de zusters, 

1927 (vertaling). (Tussen Mei-

juni)

1927

Sinds 1 oktober 1927 zijn 12 "notstandarbeiter" met het effenen en omspitten van het terrein achter het schoolhuis bezig. De grote

schoorsteen werd afgebroken. Zijn stenen werden gebruikt als ondergrond bij het aanleggen van wegen. Dwars over het terrein lopen 3

brede wegen. Een weg aan deze kant van het tolhuis werd met lindebomen beplant, een andere aan de kant van de huurhuizen met

accacia's.
Uit de kroniek van de zusters, 

1927 (vertaling). 

1927

In maart 1927 werd 9 morgen heide ontgonnen. Vóór 1 september namen de zusters 18 morgen (3 morgen is een hectare) van het

verpachtte land voor eigen gebruik. Zodoende werd ons landbouwbedrijf aanmerkelijk vergroot. De veestapel werd zelfs tot het dubbele

opgevoerd.
Uit de kroniek van de zusters, 

1927 (vertaling). 

1927

Antoniusgrot. De zusters spreken in de kroniek in juni 1927, over de dag die besloten werd met een "Anthonius canta" bij de kleine

Antonius grot in de tuin. Deze kapel komt voor op foto's van de bouw van het Immaculatagebouw. Hij stond aan de voorzijde van De

Vorstenheuvel aan de rechterkant.
Uit de kroniek van de zusters, 

1927 (vertaling). (juni)

1927

Wordt op 20 juli 1927 voor het sanatorium een bosfeest gehouden. De opbrengst wordt besteed aan de nieuwe kapel. Uit de kroniek van de zusters, 

1927 (vertaling). (juni)

1927

Gedenkalbum met mooie foto's van tussen 1922-en vóór 1935. Op de kaft: "Gedenkalbum: Maria Auxiliatrix R.K. Sanatorium Venlo,

prijs fl.1,90. Foto Hoofgegebouw blz. 4. Paviljoen met lighallen (St.Joseph) blz.5 (situatie vóór 1935). Kinderen in een lighal, blz. 6.

Kinderen krijgen les in een lighal blz.7. R.K. Kleine lighal met enkele bedlegerige patiënten blz. 8. Een der kinderslaapzalen blz.9.

Meisjes bij het spelen, blz.10. Even uitrusten tijdens de waqndeling blz.11. Kijkje in een der eetzalen blz. 12 en 13. Handwerkende en

lezende meisjes (voor de lighal rechterzijde St.Josephpaviljoen) blz.14. Werkende kinderen (op de pad, nu Kastanjelaan voor het

Hoofdgebouw, De Vorstenheuvel) blz.15. Kijkje in de tuin blz.16-17. Onder de hoogtezon blz.18. Zonbestraling in een lighal blz.19. In

het laboratorium blz.20. Bij de Roentgedoorlichting blz.21. Voorbeeld Roentgenphoto blz.22-23". Zie volgende cel.

Origineel in bezit bij Joken van 

de Vossenberg, Ulingshofweg. 

(wonende in de boerderij op 

het Auxiliatrixpark.

1927

Wordt een prospectus gemaakt; "er werden diverse foto's van Maria Auxiliatrix gemaakt voor een prospectus. Men benutte ook de

gelegenheid om van de kinderen prachtige groepsfoto's te maken".
Uit de kroniek van de zusters, 

1927,(vertaling).

1927

Statuten van de Vereniging Maria Auxiliatrix te Venlo alsmede koninklijke beschikkingen inzake de statuten. 1921, 1927. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.146, 1 omslag.

1927

"Maria Auxiliatrix R.K. Sanatorium te Venlo. Reglement voor opname van patiënten: Verpleegprijzen kinderen t/m 11 jaar, fl.1,75 pd,

tussen 12 en 14 jaar fl.2,- pd en meisjes boven 15 jaar fl.2,50. Directie Zusters van O.L. Vrouwe. Geneesheer-directeur S.J.C. Majoor.

Telefoon Venlo 2615". Niet gedateerd.
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1928
De Kastanjelaan (weg tussen Jozefpaviljoen en Vorstenheuvel) is in 1928 aangelegd. MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 4.

1928

De bomen langs de Lindelaan zijn in 1928 aangeplant. Mogelijk is dit mede omdat de zusters bijen hielden, voor Lindebomen gekozen.

Maar het kan ook een verwijzing zijn naar het oude toponiem Lindeboom dat op de oude kaarten voorkomt. MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 4.

1929

Sanatorium Maria Auxiliatrix. "Toestand op 1 januari. Thans worden verpleegd 76 patiënten waarvan 12 volwassenen in het St. Joseph-

paviljoen. Doordat de Duitsche pensionairen naar het inmiddels belangrijk uitgebreidde "Maria Hilferin" op Duitsch grondgebied konden

worden overgeplaatst, kwamen er sinds augustus in Maria Auxiliatrix meerdere zalen voor patiënten vrij. De röntgeafdeling werd in de

loop van het jaar belangrijk verbeterd".
Nieuwe Venloosche Courant, 

10-01-1929.

1929
Schetsontwerp van de Boschschool van het Sanatorium 'Maria Auxiliatrix' te Venlo. Francis H.Stoks architect. 15 juni 1929. Archief, Bouw & Huisvesting.

1930
Huisoverste is Maria Castula van 1930-1937. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

Zuster Maria Imelda vertrekt naar Ruhrort en wordt op 3 september opgevolgd door zuster Maria Castula. Kroniek zusters onder 1930.

1930

Beginnen de zusters een school t.b.v. de kinderen die in het sanatorium zijn. Op 12 juli 1930 kregen ze vanuit Venlo de goedkeuring

voor de nieuwe bosschool en de toestemming voor de uitkering van de som geld, die nodig is voor aanschaf van banken en

leermiddelen. Eindelijk was het dan zover na twee jaar onderhandelen, op 18 augustus werd ze met een plechtige heilige mis t.e.v. de

Heilige Geest geopend. Daarna kwamen de kinderen, het onderwijzend personeel, zuster Maria Imelda en dr. Majoor in de klas

bijelkaar. Hoofd van de school en leider van klas 1 is Mej. Smeets, klas 2 is Mej. Cremers. De laatste zet zich al 5 jaar in voor de

kinderen. De school heeft behalve het geven van onderwijs ook nog het voordeel de sanatoriumkuur gunstig te beïnvloeden. De

kinderen hebben nu meer afleiding. Kroniek zusters onder 1930.

1930

In 1930 werden verpleegd: 61 dames, meisjes 80, jongens 71 in totaal 212. Gemiddelde verpleegtijd was 3 a 5 maanden. De zusters

hadden 56 bedden, het sanatorium 110, er waren 37 huishoudleerlingen, 1 arts, 19 dienstpersoneel, 11 kostdames, 1 priester.
Kroniek zusters onder 1930.

1930

Op 19 januari vond een verloting plaats waarvan de opbrengst zou bijdragen aan de oprichting van een Heilig Hart monument in het

park. Op 8 maart werd dit beeld ingezegend door Zeer Eerwaarde Pater Prior Aloysius Van der Laar van de Trappistenabdij. Kroniek zusters onder 1930.

1930

De inspecteur van staatstoezicht kwam op 4 november het sanatorium bezichtigen. De vriendelijke en lichte vertrekken vonden zijn

bijval. Minder begrip had hij voor het ontbreken van stromend water. Kroniek zusters onder 1930.

1930

Op 13 december bracht de schoolinspecteur Van Donk, die ons bij de onderhandelingen betreffende de school menige dienst heeft

bewezen, zijn eerste bezoek. Hij was zeer tevreden na het bijwonen van twee uur lessen. Kroniek zusters onder 1930.

1930
Sanatorium Maria Auxiliatrix. Per 1 januari 1930 worden 69 patiënten verpleegd waarvan 21 volwassenen in het Sint Joseph-paviljoen. Nieuwe Venloosche Courant, 

1930.

1931

In het filiaal "Maria Auxiliatrix" waren in 1931 aanwezig 57 zusters, 1 arts, 2 onderwijzeressen, mannelijk personeel 8 en vrouwelijk 15

personen, patiënten 237 en huishoudelijke leerlingen gemiddeld 21. Kroniek zusters onder 1931.
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1931

Begin mei wordt een begin gemaakt met het ontginnen van het bos tegenover de abdij. Pater Prior uitte de wens om een gedeelte te

laten staan. 18 Morgen akkerland zullen zo gewonnen worden en in de herfst al bezaaid worden. Een gedeelte werd door Nederlandse

en het ander door Duitse arbeiders opgedragen. Kroniek zusters onder 1931.

1931
Op 9 juli was een reünie voor oudleerlingen. Kroniek zusters onder 1931.

1931

Eerwaarde Moeder kwam van Mülhausen voor diverse dringende zaken, vooral voor een bezichtiging van de boerderij, waar

noodzakelijk gebouwd moest worden, om een nijpend plaatsgebrek te verhelpen. Kroniek zusters onder 1931.

1931

Maria Auxiliatrix. "De Gunstige invloed van het onderwijs. Per 1 januari 1931 werden 76 patiënten verpleegd waarvan 19 in het Sint

Joseph-paviljoen. In de tweede helft van augustus werd een Lagere School geopend, waardoor het mogelijk werd aan de kinderen, wier

gezondheidstoestand zulks toeliet, geregeld eenig onderwijs te geven volgens goedgekeurd leerplan. Zuster Maria Imelda, die

gedurende 6 jaar als overste de ontwikkeling en den bloei der inrichting bevorderde, werd overgeplaatst naar Ruhrort en opgevolgd

door Zr. Maria Castula".
Nieuwe Venloosche Courant, 

1931.

1932
Soli Deo. Dit is de titel van een boekje over het ontstaan van Congregatie van de O.L.Vrouwe.

Zuster Odilia, KBO St. Julia 

Tegelen.

1932

In dat jaar bouwt men de boerderij op het park verder uit. In een akte wordt melding gemaakt dat Maria Auxiliatrix eene nieuwe

boerderij op het onroerend goed is gesticht". (er stond al een gedeelte) 

MAP 1981. nr. 1 Blz. 26-27. 

En de notaris akte d.d. 29-12-

1934.

1932

Maria Auxiliatrix. "Per 1 januari 1932 werden verpleegd 87 patiënten waarvan 23 volwassenen in het St.Josefpaviljoen of als

klassepatiënten. Voor 1931 waren deze cijfers 76 en 19. Gedurende het jaar waren opgenomen, 161 patiënten, in 1930, 143, het aantal

verpleegdagen bedroeg 34.292 tegen 28.903. enz..... De stijging van het aantal patiënten is op de eerste plaats toe te schrijven aan de

vermeerderde werkzaamheid der Consultatie Bureaux van Groene- Wit-Gele-Kruis die thans over geheel Limburg en Brabant iedereen

gelegenheid geven kosteloos een specialist te consulteren, indien er verdenking op Tuberculose bestaat". Nieuwe Venloosche Courant, 

18-01-1932.

1932

Voor notaris Hippolith Marie Joseph Verheggen notaris te Blerick gemeente Maasbree, verscheen Doctor Oscar Karel Marie Hubert

Wolters, arts te Venlo, welke verkoopt aan de vereniging Maria Auxiliatrix gevestigd te Venlo, Bouwland bij de Duitse grens een zuidelijk

deel van de kadastrale percelen Venlo G. nr. 661 en 664. Ongeveer groot 63 are. Koopprijs bedraagt fl. 895,-. Notaris Verheggen, akte 13-02-

1932.

1932

Op 6 juni werd in overleg met Eerwaarde Moeder en architect Stoks de plannen uitgeschreven voor een nieuwe stal. Er kwamen 16

aannemers in Maria Auxiliatrix. De hoogste raming bedroeg fl. 34.000,- de laagste fl.23.750,-. Deze was van de gebroeders Coenders

uit Arcen. Het grondwerk wordt door ons personeel zelf uitgevoerd, evenals het water en electriciteit. Het voor de koe- en varkenstallen

benodigde ijzer, leverde de "Hedwigshütte" in Viersen voor 9.500 Mark. Nu moest de hele veestapel verhuizen in een loods. Sommige

varkens vonden hun verblijf in het kippenhok. Echter de meeste in Gods natuur. De voederkeuken was ook buiten ingericht. Het was

niet altijd makkelijk maar wij hadden Sint Josef, Sint Antonius en de kleine Heilige Theresia de zorg voor goede afloop in handen

gegeven. Kroniek zusters onder 1932.

1932

"Plan voor Landbouw dienstgebouwen voor het sanatorium Maria Auxiliatrix". Blauwdruk tekeningen 6 stuks van de boerderij op het

Auxiliatrixpark, 25 mei 1932. Deze zijn getekend door architect Fr.H. Stoks te Venlo. Handtekening van "De Bestuurderesse van Maria

Auxiliatrix Zr.M. Castula" en aannemer J. Coenders. Tekening 1. Platte grond, 2. Provisie en gierkelders, 3. Eerste verdieping en

kapplan, 4. Zijaanzichten gevels, 5. Dwarsdoorsnedes, 6. Dwarsdoorsnede gevels. In het binnenterrein staat een mestvaalt

aangegeven. Archief Bouw & Huisvesting.
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1932

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en uitvoering van: "het bouwen van Landbouw-dienstgebouwen met bijbehorende

werken" voor het sanatorium "Maria Auxiliatrix" te Venlo. In dit bestek spreekt men van bouwen en verbouwen van de boerderij. De

conclusie zou kunnen zijn dat er al een gedeelte stond in 1932. Achterin het bestek staat dat Aannemers Petrus Johannes Coenders uit

Arcen de verbouwing en bouw aanneemt voor een bedrag van fl.23.760,-. Architeckt is Fr.H.Stoks. Op 8 juni 1932 wordt dit bestek

getekend door betrokkenen. Overste is dan Zuster M.Cartula. Archief, Bouw & Huisvesting.

1932
Op 17 april werd de 1e Heilige Communie geleid door 2 Paters Trappisten, die dit op een onvergeetelijk mooie manier deden.

1932

Op 13 mei werd een beeld van de kleine Heilige Theresia ingezegend. Het was een kdeau van alle bewoners van Maria Auxiliatrix op 2

februari op het naamfeest van Zuster Maria Castula gegeven. Het zou een beeld zijn van cement dat in weer en wind kan. Het werd

gemaakt door de firma Linssen voor fl.120,-. De dichtgelegen baggerij leverde grote stevige stenen voor een verhoging en de

afgrenzing van de bospartij. Onze huispriester, Pater Schnitzler, een geleerde timmerman en late roeping, vervaardigde een

knielbankje, dhr. Leenders uit Teghelenm leverde coniferen en rozenstruiken voor de aanplanting rond het beeld. Voor de inzegening

kwamen de kinderen met brandende fakkels en bloeruikers en groepeerden zich rond de kleine Heilige. De plechtigheid was in

aanwezigheid van veel zusters. Nu wordt "St.Treesje" dikwijls door de zusters en patiënten bezocht.
Kroniek zuster onder 1932.

1932

Op 1 augustus kwam Bisschop Lemmens naar Maria Helferin waar een bijeenkomst plaats vond van de Nederlandse jeugdvereniging,

waarvan ook veel zusters uit de Nederlandse huizen deelnamen. Kroniek zuster onder 1932.

1932

Op 24 augustus ontvingen wij de mededeling dat ons huishoudpensionaat moest worden opgeheven. Dit omdat de Nederlandse

gezondheidszorg een naast elkaar bestaan van een sanatorium en pensionaat niet langer duldt. De meeste meisjes gingen naar Maria

Helferin, drie naar Geldern. (18 leerlingen in totaal) Kroniek zusters onder 1932.

1932
Zuster Maria Patriza komt na een verblijf van 1,5 jaar te overlijden. De begrafenis heeft plaats gevonden op 31 augustus. Kroniek zusters onder 1932.

1932
Op 17 oktober overleed Zuster Maria Barnaba die sinds 1 jaar op Salus was. Kroniek zusters onder 1932.

1932

Op 27 november werd onze nieuwe boerderij, die sinds 3 weken in gebruik is, ingezegend door onze huispriester Pater Schnitzler van

de Heilige Familie. Alle zusters en personeel waren aanwezig. Alles is doelmatig en werkbesparend. Bij de inzegening van de

mannenwoning struikelde de misdienaar met het wijwater, zo kwam de zegen over de boerderij in stromen. Kroniek zusters onder 1932.

1933

Kadasterkaart sectie G in 2 bladen 3e blad schaal 1 a 2500. Vernieuwd te Roermond in september 1933, J.C. van Leeuwen.

Toponiemen: Gasthuis Hof en Den Lindenboom (gelegen achterzijde huidige Bestuursgebouw). Verder staan de panden: St.

Josephpaviljoen, Hoofdgebouw Maria Auxiliatrix, de boerderij, de woning overklant Ulingshofweg en de Gasthuishof afgebeeld.

Grenspalen 455, 456 en 454. (N.B. Op een oude anschitkaart staat Café de Lindeboom. Dat heeft schijnbaar ook in de buurt an

Auxiliatrix gelegen). Archief Bouw & Huisvesting.

1933

In 1933 waren de volgende zusters op Maria Auxiliatrix werkzaam: Zr.Maria Castula, Evangelista, Ehrentrudis, Ubalda, Servaza, Josina,

Herlindis, Bertholda, Sophia, Ludwigis, Gerburgis, Firmina, Paschal, Balduine, Gratiana, Monika, Corsini, Helana, Pauliana, Belina,

Servata, Peregrina, Hildegaria, Nikana, Bernadita, Palmatia, Gavina, Pamphilia, Irmbert, Wilfried, Pulchera, Anacleta, Lutgara, Cyrene,

Bertrud, Herfrieda, Lietberta, Gerhilde, Asumpta en Proba. Op de ziekenafdeling waren werkzaam: Zr. Maria Claudia, Michaele,

Baldomera, Bertwina, Majella, Ursulina, Suitgera, Renofrieda, Godehardis, Hildegundis, Ludolfina, Eberharde, Heribert, Claudiana,

Eleonore en Bona. Kroniek zusters onder 1933.
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1933

Onderwijzeressen waren Mej. Cremers en Mej. Smeets tot 31 augustus waarna ze wordt opgevolgd door Zuster Maria Sophie. Mej.

Smeets trouwde op 1 augustus met een onderwijzer uit Weert. De weduwnaar had 6 kinderen. Kroniek zusters onder 1933.

1933
Het aantal patiënten over 1933 bedroeg 206 en de gemiddelde kuurtijd was 5 á 6 maanden. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Half januari werden de bouwactiviteiten dien in november waren afgerond weer opgepakt. Er was gebrek aan slaapruimten voor zusters

en meisjes. Daarom nam Eerwaarde Moeder het besluit om de zolder uit te bouwen. (Hoofdgebouw) Dhr. Franz Bohne uit Mülhausen

werd met het timmerwerk belast. Licht en verwarming werd door het eigen personeel aangelegd. Dhr. Coenders uit Arcen bouwde de

dakramen uit en tevens een schacht voor een lift. Deze waren wij tot op heden nog niet rijk. De lift werd geleverd door de firma Straaten

uit Den Haag. In de kelder werd een koelruimte aangelegd. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Op 2 februari ontving Zuster Maria Castula van Dr. Majoor en het personeel, bij gelegenheid van haar naamfeest een mooi groot kruis

hetwelk buiten opgesteld en aan het begin vanm het jubel jaar werd ingezegend werd door Pater Schnitzler. (Zeer waarschijnlijk het

grote kruis dat achter het Hoofdgebouw stond aan de zijde richting Mariagrot) Kroniek zusters onder 1933.

1933

De weiden tussen Maria Helferin en de abdij zullen met een ijzeren hek worden afgezet. Wegens de grenskwestie waren reeds eerder

moeilijkheden gerezen met de gemeente. Na veel overleg werd beslist dat de weg tot bij de "Gasthuishof" 8 meter breed en bij het

"Witte Huis" in een afgeronde bocht zal lopen en verder tot bij de abdij. De zwarte weg bij het sanatorium blijft ons eigendom, terwijl de

eerste weg door de gemeente wordt opgeëist. Het Witte huis - drie huizen tot een blok verenigd - ligt midden in het eigendom van de

Congregatie. Eerwaarde Moeder zou het graag kopen. De notaris Notermans is van mening dat dit een gunstig moment is omdat de

smokkelarij die in dat huis bedreven wordt tegenwoordig slecht gaat. Kroniek zusters onder 1933.

1933
Op 18 mei komt de zevenjarige Annie Bogaarts uit Blerick enkele dagen na haar 1e Heilige Communnie aan hartzwakte te overlijden.

Kroniek zusters onder 1933.

1933

De firma Hekkens uit Tegelen wil de lening die wij 17 jaar geleden afsloten (fl.15.000) opzeggen. Dit in verband met de ontwikkelingen

in Duitsland. Wij konden fl.3.000 terug betalen waarna de zorg enigszins verminderde. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Op 8 augustus is Zr. Maria Eginaldis ziek vanuit Ruhort naar Maria Auxiliatrix gekomen om rust te vinden. Ze was ongeneeslijk ziek. Ze

werd begraven op 10 augustus. Ook Zr. Maria Corsini heeft aan de rand van het graf gestaan. Nu is ze zo hersteld dat ze met de

communiteit haar zilveren professiefeest kon vieren. Kroniek zusters onder 1933.

1933
Limburgs oude boerderijen. De Gasthuishof bij Venlo. Zeer veel informatie over de oude boerderij en haar pachters.

De Nedermaas 10e jg, nr. 8 

maart 1933 blz. 153-158.

1933

Op zondag 18 juni na sacramentsdag hielden de zusters zoals elk jaar, de plechtige processie. Na de 2e zegen kwam een bui en na de

3e zegen zorgde een stortbui ervoor dat we naar binnen stormden. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Op 28 augustus brak brand uit in de herfstvakantie op een uiterste eind van het bos. Op de boerderij had men rook ontdekt, en met

vereende krachten werd geblust. Vier morgen jonge dennen ginnen verloren. De vergoeding bedroeg fl.180,--. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Het St.Josephpaviljoen was het gehele jaar goed bezet. Omdat er plaatsgebrek was werd op 8 december besloten om een flinke

vergroting te beginnen. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Nieuwe onderwijswetten maakten de benoeming van een nieuw hoofd voor onze school noodzakelijk. Daarom benoemden de Oversten

mej. H.Cremers, die reeds 8 jaar aan onze school verbonden is. Kroniek zusters onder 1933.

1933

Op 22 december kwam de Engels des doods onze lieve Zr. Maria Bonfillia die in begin december van Mülhausen kwam naar de

ziekenafdeling hier. Op 27 augustus zal de begrafenis plaats vinden. Kroniek zusters onder 1933.
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1934

Op 4 januari werd het zilveren jubilee van Zr. Maria Castula gevierd. Op 16 januari is het de beurt aan de patiënten, om de jubilaresse

hun hulde aan te bieden. Kroniek zusters onder 1934.

1934

Op 18 januari kondige de pas gewijde Abt (Dom Aloysius van den Laar) van het naburige Trappistenabdij kondigde aan, dat hij met 9

assistenten wilde komen, om in onze kapel (volgens belofte) een pontificale Heilige Mis op te dragen. Diverse Priesters uit de buurt en

vertegenwoordigers uit het moederhuis waren eveneens aanwezig. Kroniek zusters onder 1934.

1934

De plannen voor de bouwwerkzaamheden, die dit jaar verwerkelijkt zouden worden, ontmoeten steeds meer moeilijkheden, daar de

plannen telkens andere instanties moeten worden voorgelegd. Wetrd één lighal afgebroken. Nu moesten de kinderen de lighal aan de

dames afstaan, en voor de kinderen moest een andere lighal worden gebouwd. Omdat de bouw moest worden uitgesteld, moesten we

5 van onze trouwe mannelijke krachten ontslaan. Nu zijn er nog negen over. Onze trouwe oude Piet stierf na een korte pijnlijke ziekte.
Kroniek zusters onder 1934.

1934
Bij de sacramentsprocessie werd voor het eerst ons nieuwe door Zr. Maria Walburg vervaardigd baldakijn gebruikt.

Kroniek zusters onder 1934.

1934 Vooraan in het bos werd een nieuwe laan aangelegd van pijnbomen. Park en bos hebben veel aantrekkingskracht. Kroniek zusters onder 1934.

1934

Voor notaris Verheggen verscheen op 29 december 1934; (1) Zuster Cecilia Maria Donders Provinciaal Overste en Sophia Bernardina

Fransisca Herbers, procuratiehoudster, Elisabeth Westhoff kloosterzuster handelende voor het bestuur van de "School van onze Lieve

Vrouw" gevestigd te Tegelen. (2) Anna Schroers Generaal procuratiehouder, Sibilla Maria Linssen, Overste en Elisabeth Birve,

kloosterzuster allen vertegenwoordigers van "Maria Auxiliatrix/Maria Hilferin" te Venlo. Vervolgens wordt de koop van de Gasthuishof

genoemd, dat op het grondgebied een klooster met sanatorium, lighallen, paviljoen en verdere gebouwen zijn neergezet. Beide

genoemde verenigingen vallen onder de Congregatie van Onze Lieve Vrouw te Mühlhausen bij Kampen. Gebleken is dat Maria

Auxiliatrix de eigenaar is maar tenaamstelling had niet plaats gevonden middels deze akte heeft dat plaats gevonden.
Notaris akte d.d., 29-12-1934.

1935

Eind januari werd het plaatsgebrek bij de volwassenen patiënten steeds nijpender. Daarom leverde architect Stoks zijn 6e voorstel af.

Zr. Maria Castula ging ermee naar het moederhuis en daarna ging het naar inspecteur Veeger. Kroniek zusters onder 1935.

1935

Vooruitlopende op de goedkeuring van de bouwplannen werd alvast een begin gemaakt met het kappen van de bomen op het terrein

waar de nieuwbouw zal verrijzen. Zr. Maria Hildegaria en Zr. Maria Castula gingen naar Dr. Eykel en Dr. Veeger om voor de vergunning

te pleiten. De plaats werd echter niet als gunstig erkend. Dr. Veeger was van mening dat de dienstvertrekken in het midden moesten

komen en aan de weerszijden de vertrekken van het sanatorium. Kroniek zusters onder 1935.

1935

Franz Bohne onze timmerman uit Mülhausen bracht het bericht mee, dat hij in de vroege morgenuur een groot aantal auto's van de

Gestapo bij het moederhuis in Mülhausen had zien staan. Daar werd een huiszoeking gehouden. Door de vertaalster van de annalen

voegde later toe dat het hier om "deviezensmokkel" had gegaan en dat Zr. Maria Libora de volledige verantwoording op zich had

genomen. Zij werd meegenomen en later tot tuchthuis veroordeeld.had Kroniek zusters onder 1935.

1935

De Eerwaarde Moeder en Moeder Vicares kwamen vanuit Mülhausen naar Tegelen. Dit op advies van Pater Ramers die tijdelijk onze

huispriester vervangt. Op 11 april verraste ze ons met een bezoek. Zij keek naar de bouwplannen die waren afgekeurd en verving ze

door een nieuw. Met architect stoks werd het plan besproken en uiteindelijk Dr.Veeger. De zuudoostelijke ligging gaf de doorslag. Deo

gratias. Kroniek zusters onder 1935.

1935

Zr. Maria Peregrina ging voor een operatie naar het ziekenhuis in Viersen. Zij zal voor enkele maanden worden vervangen in het

Laboratorium en Röntgen door Zr. Maria Fortunatis. Kroniek zusters onder 1935.
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1935
Op 21 mei komt op de "Mariazaal" een 11-jarig meisje door een niet te stelpen neusbloeding. Ze was slechts 3 weken bij ons.

Kroniek zusters onder 1935.

1935

Op 20 juni kwam een onzer huismeisjes Christine Altkemper uit Oberhausen te overlijden. Na een operatie in het ziekenhuis te Venlo

heeft ze drie weken met de dood geworsteld. Kroniek zusters onder 1935.

1935

Op 3 juli werd Zr. Maria Ursulina in het ziekenhuis te Krefeld opgenomen voor een kleine hoofdoperatie te ondergaan.Op 5 juli kwam ze

plotseling te overlijden. Haar lijk werd begraven op het kloosterkerkhof bij het moederhuis. Kroniek zusters onder 1935.

1935

In de zomer kwamen de bouwplannen weer tot stilstand. De architect had een veel te hoge begroting opgesteld. De dakconstructie was

veel te zwaar. Het plan werd herzien. Kroniek zusters onder 1935.

1935

Begin augustus was het voorbereidend werk klaar. Op 19 augustus gaf aannemer Coenders uit arcen, die ook de boerderij gebouwd

heeft zijn begroting af en ontving de opdracht. Op 20 augustus gingen onze mannen weer aan de slag met het kappen van bomen en

het uitgravingswerk. Na 3 weken konden de betonwerkers aan de slag, alles schoot goed op. Voor de eerste sterke vorst tegen

Kerstmis was alles onder dak. De verwarming en warmwaterinstallatie werd aangelegd door de firma Hoeijmakers uit Venlo.De

leidingen voor het koud water en electriciteit werd aangelegd door onze slotenmaker Alex Mestrom en de arbeider J. konings. Franz

Böhne zorgde voor het timmermwerk. Voor de Duitse werklieden werd regelmatig een arbeidsvergunning aangevraagd. De laatste

vergunning loopt tot 31 december 1935. Voor het schilderwerk werd medio de Nederlander W. Dinnissen aangenomen.
Kroniek zusters onder 1935.

1935

Blauwdrukken uitbreiding St. Joseph-paviljoen door architect Fr.H.Stoks, 8 augustus 1935. (8 tekeningen betreft het rechtergedeelte dat

wordt aangebouwd en twee van het linker en rechter stuk (dd.15 april 1935). Archief KBO St. Julia Tegelen.

1935
Op 8 oktober huwde Dr. Majoor. Het werd een feestelijke dag. Dr. Van Maarseveen verving Dr. Majoor 4 weken tijdens de huwelijksreis.

Kroniek zusters onder 1935.

1935
De verjaardag van dr. Majoor kreeg een speciaal tintje door de aanwezigheid van Mevr. Majoor Kroniek zusters onder 1935.

1935

In het gemeentearchief te Venlo bevinden zich 4 constructietekeningen en 8 blauwdruk tekeningen van het St.Josephpaviljoen (Huidig

Bestuursgebouw). Behorende bij het besluit van de gemeenteraad van 30-08-1935. G.A.V. Vergunningen, 7252 A.

1935

Afschrift van een akte d.d. 05-09-1935 voor kandidaat notaris Beckers te Blerick gemeente Maasbree, is verschenen de heer Johannes

..........., aannemer te Arcen, in eigendom over te dragen aan Maria Auxiliatrix te Venlo. Bouwterrein aan de Kaldenkerkerweg nabij de

Duitse grens  met een breedte vam 8 meter uitmakende van G. 740, groot 10 aren en 64 centiaren.
Akte opgemaakt d.d. 31-08-

1935.

1935

In het gemeentearchief bevinden zich 3 constructietekeningen van het St.Josephpaviljoen ingekomen 14-11-1935 en verzonden op 15-

11-1935. G.A.V. Vergunningen, T/7252 

1935

In het gemeentearchief bevindt zich een vergunningsaanvraag nr. 121 voor het uitbreiden van het rustpaviljoen, het stenen gedeelte

rechts vanuit de entree dat is aangebouwd in 1935. Dit gaf plaats voor 60 personen. G.A.V. Vergunningen, 7252-V.

1935 Uitbreiding St.Josephpaviljoen is besproken in de B & W vergadering van de gemeente Venlo op 30 augustus 1935. Gemeente Venlo

1935

Op 30 december kwam de vlag met denneboompje op de nok van het dak. Dat betekende een erxtraatje voor allen. De samenwerking

tussen de aannemers en arbeiders dient uitdrukkelijk te worden vermeld. Kroniek zusters onder 1935.

1936

De belangrijkste en betekenisrijkste gebeurtenis in dit jaar is toch de overhandiging van de heilige Regel die pas door de heilige Stoel

geapprobeerd is. Iedere zuster ontving een exemplaar. Kroniek zusters onder 1936.
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1936

De eerste dagen van januari 1936 begonnen arbeiders met het leggen van de dakpannen van het St. Josephpaviljoen. Om geen

verspilling te hebben ging Zuster Maria Castula door het hoofdgebouw op zoek naar passende meubels voor in het nieuwe gebouw.

Alle ijzeren ledikanten gingen naar het paviljoen en werden geruild door houten vervangen. Op 20 juni was de dag van de verhuizing.

De nieuwe keuken kon pas 3 juli in gebruik worden genomen. Toen begon het werk in het hoofdgebouw. In de ruimte van de oude

keuken werd een badkamer ingericht. Van de vroegere recreatiekamer werd een gedeelte genomen voor de gang. Het ander gedeelte

werd onderzoekskamer. In de ruimte voor de hal kwam terrazzo. Zij werd, door een muur in tweeën gedeeld, in gang en garderobe

veranderd. De vertrekken boven de keuken, die voor de patiënten niet in aanmerking komen, werden door het moederhuis ingericht.

Door de nieuwbouw en de restauratie van het oude paviljoen heeft de arts meer mogelijkheden, om de patiënten volgens leeftijd en

aard der ziekte te verdelen over de diverse zalen.
Kroniek zusters onder 1936.

1936

25 Jaar geleden werd het huis gesticht en wel op 31 mei. Eerwaarde Moeder kwam van Tegelen met enkele zusters. Ook van

Mülhaesen en Maria Helferin kwamen zusters en zelfs van Münster kwam Zr. Maria Ludgeri, de eerste Overste van Maria Auxiliatrix.
Kroniek zusters onder 1936.

In de maandenfebruari en maart hadden wij veel gevallen van griep onder de zusters. Bij Zr.Maria Evangelista verergerde de hartkwaal,

ze werd bediend in april door pastoor Nooy. Zr. Maria Lydiane werd in september bediend. In dezelfde maand kreeg Zr. Maria Paschal

haar bediening. Kroniek zusters onder 1936.

1936
Op 18 februari werd Lieneke vde Beuken 11 jaar oud gelegen op de "Mariazaal" werd bediend. Op 24 februari stierf ze. 

Kroniek zusters onder 1936.

1936
Op 9 mei overleed op de "Mariazaal" de 12-jarige M. vd. Laar aan meningitis. Ze was pas sinds 27 april op Maria Auxiliatrix. Kroniek zusters onder 1936.

1936

Op 19 februari bracht de schoolinspectie van Dhr. Widdershoven een inspectiebezoek. De inspectie van klassen en zalen gaven veel

begrip voor onze moeilijke onderwijs- en opvoedingstaak. Kroniek zusters onder 1936.

1936

Dr. Majoor maakte op 22 februari een begin met de eerste pneumothorax, blijkbaar met succes. Want met de kleine Jan van Dijk gaat

het stukken beter. Helaas lukte het daarna niet bij alle patiënten. Dr. Majoor vroeg telkens Dr. Van Maarsseveen om assistentie. Bij

onze twee zusters M.Augustinus en Lydiane werd in november pneumothorax aangelegd. In september werd bij twee patiënten

geprobeerd genezing door middel van goudspuiten te bewerkstelligen. Kroniek zusters onder 1936.

1936
Op het feest van Petrus en Paulus ontvingen twee jongens op de "St.Janzaal" de eerste Heilige Communie

Kroniek zusters onder 1936.

1936
18 Personen van de cursus Wijkverpleging bezichtigen ons huis. Na de rondgang werd hun een lunch aangeboden.

Kroniek zusters onder 1936.

Op 28 februari behaalde Zr.M.Lietberta en op 11 november Zr. Maria Cyrene, hun diploma A ziekenverpleging.
Kroniek zusters onder 1936.

Zr. Maria Bergitta en Martina begonnen op 15 november hun 3-jarige studie in het ziekenhuis te Venlo.
Kroniek zusters onder 1936.
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1936

Twee keer werd toestemming gevraagd voor een kapel in het St. Josephpaviljoen. Dankzij een ondersteunende brief van Pater

Schnitzler waarin deze banadrukte dat de kleine kapel voor longpatiënten die anders maanden of jaren geen H. Mis konden bezoeken,

stemde de bisschop toe. Meester Fritz van Mülhausen zorgde voor het schilderen van de kleine kapel in het nieuwe paviljoen. Meester

Bohne zorgde voor het altaar. De banken kwamen deels uit de groter Kapel, deels uit het Antoniuskapelletje. Pater Schnitzler ging naar

Steyl en bracht de altaarsteen met bijbehorende altaarsteen, waarop de consecrator het volgende betuigt: "Krachtens pauselijke

machtiging heb ik, Heinrich Meyer, procoreur voor de missies van het gezelschap van het goddelijk Woord, dit droogaltaar

geconsacreerd en daarin ingesloten relikwieën van de hier genoemde heiligen: H. Gereon en gezellen, H. Jucundinus, H. Jucundus, H.

Modestinus Gezellen van de H. Victor, H. Christtina, H. Fortuna, H. Grata, H. Vincentis en H. Ursala en gezellinnen".
Kroniek zusters onder 1936.

1936

De grote kapel in het hoofdgebouw ontving op 9 november 1936 een opknapbeurt. Het werk werd opgedragen aan meester Fritz met

zijn gezellen. Omdat het Allerheiligste niet in de kapel kon blijven, vroegen wij toestemming van de Vicaris Generaal, om de eetzaal als

noodkapel te mogen inrichten. Omdat echter hierboven een slaapkamer is en geen dubbele vloer, mocht dit niet.Zo werd de

gymnastiekzaal ervoor genomen.. Op de tweede woensdag van de advent konden we onze mooi opgeknapte kapel met grotevreugde

weer in gebruik nemen. Kroniek zusters onder 1936.

1936

Gelijktijdig met de nieuwbouw kwam ook de weg naar de grens klaar. Reeds vorig jaar aiugustus lieten wij door aannemer Coenders

een 8 meter brede strook land kopen van Dr. Wolters. Vele karren puin, zand en as werden door ons mannelijk personeel erheen

gereden. Bij de grens werd hij door een houten poort afgesloten. onze tuinmans plantte Amerikaanse eiken langs deze weg.
Kroniek zusters onder 1936.

1936

Op 1 juli werd de gouden bruiloft van het echtpaar Stroeken gevierd. Pastoor van de Venne van de "Lieve-Vrouwe-parochie met zijn

beide kapelaans celibreerde een H.Mis met 3 Heren. De kapel was propvol van de feestgasten uit de buurt. Na de H.Mis werd door

allen een ontbijt in de grote versierde eetzaal genuttigd. Kroniek zusters onder 1936.

1936

Op dezelfde dag dat het echtpaar Stroeken 50-jaar was gehuwd, werd het huwelijk van onze bedrijfsleider van de boerderij, Karl

Flesken voltrokken. Karl had zich niet gehouden aan de Duitse Deviezen voorschriften en geprobeerd, 350 Mark in bankbiljetten over

de grens te brengen. Hierbij werd hij ontdekt en in Krefeld gearresteerd. Kroniek zusters onder 1936.

1936 In mei 1936 trouwde onze tuinman, Rudolf Westhölter en in september onze slotenmaker, Alex Mesterom. Kroniek zusters onder 1936.

1936

Balans boek 1936 t/m 1953 van Maria Auxiliatrix. Schrift met interessante gegevens over de waarde van de gebouwen, opbrengsten en

schulden.
Archief Raad van Bestuur, De 

Zorggroep.

1936

Waarde in 1936: Grondstukken fl.160.620,- Gebouwen fl.263.000,- Inventaris fl.37.000,- Levende inventaris fl.9.300,- Machines en

gereedschap fl.5.025,- Opstand fl.10.693,67, Waren fl.15.418,38, Kassa fl.553,39 Spaarkas fl.733,78 Obligaties fl.4.000,-. Is in totaal

fl.506.344,22.
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1936

Op 17 december zegende Z.E.H. pastoor van de Venne de nieuwbouw van het St.Joseph-paviljoen in.

Kroniek zusters onder 1936 en 

in het Jaarverslag 1989 

Stichting Maria Auxiliatrix, 

blz.4.

1936

Winst en verliesrekening in 1936: Onderhoud gebouwen fl.380,20 Installaties fl.226,46 Inventaris fl.1.362,98 Loon fl.12.680,14

Koloniaal fl.12.524,45 Licht en verwarming fl.3.948,51 Schoolbenodigdheden fl.452,63 Lab en Röntgekamer fl.815,88 Park en

economie fl.1428,62 Bibliotheek en Kapel fl.412,36 Reiskosten fl.422,30 Brandverzekering fl.302,05 Rente fl 16.888,32 Belasting fl.

975,91  Diversen fl.1.332,01  Bankverlies fl.4.755,- Winst fl.15.628,77. Is in totaal fl.74.536,68. 
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.
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1936

Obligatie fl.285.000,- Leningen fl.75.900,- Krediet fl.13.974,18 Zuiver vermogen op 1 januari 1936 is fl. 115.841,27 Winst per 31

december 1936 is fl.15.628,77. Is in totaal fl.506.344,22.
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1936

Sanatorium in 1936: verpleeggeld fl.66.643,07 Röntge opnamen fl. 900 Zuschufs fl.605,91 Idem fl.620,-. Is in totaal voor het

Sanatorium fl.68.768,98.
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1936

School in 1936: Loon fl.1.372,28 Vergoeding exc. Artikel 101 fl. 241,50  Huur fl.147,61. Is in totaal fl.1.761,39. Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1936

Ekonomie in 1936: Pacht Stroeken fl 1.100 Jachtpacht fl.60 Vergoeding rogge fl.258,93 Vee verkocht fl.329 Hout fl.71,15. Is in Totaal

fl.1.829,08.
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1936

Rente: fl.310,61 Giften fl.1.268,95. In totaal fl.1.579,56. Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 1.

1937
Huisoverste is Maria Sophie van 1937-1941. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1937 In 1937 bedroeg het aantal patiënten gemiddeld 100-110, tegen 80-90 in het afgelopen jaar. Kroniek zuster onder 1937.

1937 Op 7 januari was Zuster Maria Bertwina 25 jaar in het klooster. Kroniek zuster onder 1937.

1937

Op 24 maart werden de bomen van ons bos voor de Trappistenabdij voor fl. 1.000,- verkocht. Ons mannelijk personeel zorgde voor het

uitrooien van de wortels. Het land werd ontgonnen en bezaaid met winterzaad. De houtverkoop in november in het oude weeshuisbos,

bracht fl.4.000,- op. Kroniek zusters onder 1937.

1937
Na 5 maanden werd onze bedrijfsleider Karl Peskens uit de gevangenis van Kleef ontslagen. Kroniek zusters onder 1937.

1937

Betsie Zeeman, een patiënte van de "Mariazaal" had het grote geluk om op 27 april in de Katholieke Kerk te worden opgenomen. Ze

was reeds 3 jaar op het sanatorium. Zuster Maria Sophie onderrichtte haar in het geloof, Dr. Majoor en Mej. Cremers water peter en

meter. Kroniek zusters onder 1937.

1937

De vroegere eetzaal van de nederlandse dames werd conferentiezaal voor de hogere Oversten. De twee aangrenzende kamers

werden voor Eerw. Moeder en moeder Vicares ingericht. In deze 3 vertrekken, alsook in de loggerkamers en in de zonne kamer werd

stromend water aangelegd. Timmerman Bohne vervaardigde een grote deur in de kapellegang. Kroniek zusters onder 1937.

1937 In de school waren actief, Mej. H.Cremers (hoofd) en Zuster Maria Sophie. Kroniek zusters onder 1937.

1937
Op 30 augustus overleed Zuster Maria Augustina op 32-jarige leeftijd. Ze werd op 1 september begraven. Kroniek zusters onder 1937.

1937

Op 11 augustus brachten de vakantiezusters van Tegelen ons een bezoek. Na de koffietafel volgde een wandeling naar de afbeelding

van O.L. Vrouw van Kevelaer in het bos en een bezichtiging van de boerderij en het St. Josephpaviljoen. Kroniek zusters onder 1937.

1937

De tuinman kon 4 a 500 kilo appels binnenhalen. De aardappeloogst was zeer tevredenstellend. Hoewel de mannen zonder

bedrijfsleider moesten stellen, was toch in het voorjaar alles goed in de aarde gekomen. Kroniek zusters onder 1937.

1937

Op 24 oktober bezweek 5-jarige F.Faesen aan meningitis. Hij was sedert enkele maanden toevertrouwd aan Zuster Maria Irmbert. Het

lijkje werd in de Antoniuskapelletje opgebaard. Kroniek zusters onder 1937.

1937
Op 9 juni werd Zuster Maria Angelië begraven op het kerkhof op Auxiliatrix. Ze was reeds enige tijd ziek opgenomen in Klein Salus.

Kroniek zusters onder 1937.
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1938

Dr. Majoor kreeg Dr. Mulder als assistent. Ondanks diphteriegevallen onder de kinderen hield zich het aantal patiënten gemiddeld op

110 tot 120. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Het zilveren jubilé van Zr. Maria Gerburgis en Maria Renovata op 5 januari bracht ons een dag blijheid en bezinning. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 13 januari beëndigde Zuster Maria Herfrieda haar opleiding met het behalen van het diploma A ziekenverpleging.

Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 31 januari werd de stilte plotseling verstoord door het lossen van vreugdeschoten, het huilen van sirenen, het luiden van de klokken,

vlaggen werden zichtbaar.Er was een prinsesje geboren. Ook op Maria Auxliatrix was het nu feest. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 10 februari overleed onze biechtvader pastoor van Nooy. De hele gemeente Kaldenkerken nam innig deel aan het overlijden van

haar trouwe parochieherder. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Wegens ziekte van Mej. Cremers werd deze in februari tot na de paasvakantie vervangen door Mej. Haenraets.

Kroniek zusters onder 1938.

1938
Pater Prior van de Dominicanen werd benoemd tot onze nieuwe biechtvader op 8 maart.

Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 10 maart om 6 uur vroeg in de morgen stierf de 13-jarige Piet Lucassen, leerling van het Bisschoppelijk convict in Weert, die pas 4

weken hier was. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Eind maart werd op de boerderij begonnen met de bouw van een paardenstal. Tegelijkertijd werd op de Lindenlaan in de buurt van

"Gasthuishof" de groene poort gezet. Hierdoor werd de weg geheel onttrokken aan het openbaar verkeer. Aan de oost- en zuidkant van

de boerderij werd een muur geplaatst. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 11 april werd voor het laboratorium een broedkast aangeschaft. De zusters begonnen met het kweken van bacteriën. Ook kwamen

er marmotjes voor het doen van dierproeven. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 19 april paasdinsdag trouwde onze pachter Piet Stroeken. Bij deze gelegenheid bleek weer de vriendschappelijke relatie tussen

pachter en zusters. Voor kado's onzerzijds tracteerden zij ons met gekookte ham, koek en krentemik. Voor bijna alle hogere feesten

ontvangen wij van de familie Stroeken bloemen voor de kapel als blijk van dankbaarheid voor de verpleging van de oude vader tijdens

zijn laatste ziekte door de zusters. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Moeder Maria Seraphin van Mülhausen hield 14 dagen bij ons vakantie. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 10 mei overleed Zr. Maria Hildegundis. Zij was in 1924 naar Maria Auxiliatrix gekomen als zieke. Op 20 april 1937 werd ze dioor een

lichte beroerte getroffen. Op het feest van onze zalige Moeder Julia, begeleidden we haar naar haar laatste rustplaats.
Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 17 mei kwam de commissaris van Limburg, vergezeld van zijn secretaris en burgemeester Berger van Venlo, vereerde ons huis met

zijn bezoek.. In de school werd hij door de kinderen met het lied en gedicht begroet. Na wat uitleg van Dr. Majoor gingen de heren naar

de zalen en het St. Josephpaviljoen. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 14 mei overleed onze Zr. Maria Renovata. In het Antoniuskapelletje werd de overledene opgebaard, totdat de lijkenwagen haar naar

het provinciehuis in Tegelen bracht. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 23 mei trokken de zusters en het personeel met de Priester tijdens de drie biddagen al biddend met de rozenkrans door het veld en

bos. Kroniek zusters onder 1938.
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1938

Op 5 juni op pinksteravond stierf in het St. Josephpaviljoen de 18-jarige Fien Dassen. Het meisje kwam uit een zeer treurige

gezinssituatie en was sinds 1935 hier, nadat zij reeds als jong kind hier was ter verpleging. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 28 juni stierf de 2-jarige Netteke vd Broek waar diphterie was geconstateerd in het ziekenhuis van Venlo. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Onze trouwe knecht Nelissen, die leed aan een maagkwaal, had weer een zware aanval. De dokter vond opereren noodzakelijk. De

goede oude man had geen hoop op genezing. "Ik zie Maria Auxiliatrix niet meer terug. Gedurende de 11 dagen van zijn verblijf in het

ziekenhuis was hij telkens bijzonder blij over de bezoeken van de zusters. Zijn medewerkers moesten hem precies berichten over het

dagelijkse leven en werk op de boerderij. Na zeer moeilijke lijdensdagen overleed hij op 14 juli. Sinds september 1922 had hij met veel

vlijt en toewijding op onze boerderij gewerkt. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 10 juli werd bij de kleine meisjes en jongens verschillende gevallen van diphterie geconstateerd. Wij richten de klassen in als

isoleerkamers. Zr. Maria Irmbert verzorgde 9 meisjes en Zr. Maria Herfrieda 7 jongens. Kroniek zusters onder 1938.

1938 Omdat het aantal patienten steeds groeiede werd Dr. Mulder als assistent van Dr. Majoor aangesteld. Kroniek zusters onder 1938.

1938 Zuster Maria Cyrene begint op 1 augustus haar 3 maanden durend werk in het consultatiebureau te Venlo. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 19 augustus werd op de Mariazaal een tussenwand geplaatst, om de kinderen beter naar leeftijd en ziekte te kunnen plaatsen.

Kroniek zusters onder 1938.

1938

Harry Willems, 10 jaar, kwam op 3 augustus met 2 broertjes naar Maria Auxiliatrix. Hij had regelmatig verstikkingsaanvallen. In het

ziekenhuis kon ook een operatie zijn leven niet redden, op 21 augustus overleed hij. Dit was erg hard voor de moeder die pas haar man

had verloren aan longtuberculose. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 28 augustus overleed Fransje Keyzers, een tenger meisje van 8 jaar. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 5 september kwam Dr. Mgr. Gils en inspecteur G. Widdershoven een bezoek brengen aan de klassen en zalen en bezichtigden het

sanatorium en het nieuwe paviljoen. Vanwege het 40-jarig regegeringsjubileum van Koningin Wilhelmina werd aan de kinderen 3 dagen

schoolvrij gegeven. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Het jubileum werd op 6 september in geheel Maria Auxilatrix gevierd met tal van versieringen aan zalen en lighallen. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Twee grote verhuiswagens brachten op 7 september van het moederhuis de meubels voor de nieuwe huizen in Asrnhem en Nijmegen.

Twee douanebeambten kwamen naar hier en de inspectie verliep gunstig. De meubels werden eerst in de gymnastiekzaal afgezet,

totdat voor het verdere transport alles geregeld is. Omdat in het nieuwe paviljoen nog diverse noodzakelijke meubels ontbraken, mocht

de inrichting voor een herenkamer hier blijven. Kroniek zusters onder 1938.

1938

Na moeilijke weken van isolering en aparte verzorging dachten we de diphterie reeds te hebben overwonnen. Echter deden zich weer

nieuwe gevallen aan. Nu werden deze kinderen op 16 september op de 2 kamers nr. 19 gelegd. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 5 oktober deed M. Bazelmans, een klein meisje van de Mariazaal, haar 1e Communie. Zr. Maria Sophie had haar voorbereid. 

Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 7 oktober slaagden Zr. Maria Cyrene en Maria Lietberta voor tuberculosebestrijding en kinderhygiëne. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Pater P. Schmitz SVD gaf een driedaagse retraite aan onze huismeisjes op 6 november.

Kroniek zusters onder 1938.

1938

Om verder besmettind met diphterie te voorkomen werden alle kinderen bebeden de 10 jaar geënt met Anaro. Tevoren werd wel de

goedkeuring vande ouders gevraagd. Kroniek zusters onder 1938.
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1938

Op 29 november werd de wasmachine gerepareerd. Drie weken had zich de vuile was opgehoopt. Toen de koperenmantel gereed was

werd de machine 's nachts nog opgesteld en aansluitend om 3 uur begonnen de zusters met de grote was. Kroniek zusters onder 1938.

1938
Op 5 december werd Sinterklaas niet in de gymnastiekzaal maar ontvangen maar in de zalen.

Kroniek zusters onder 1938.

1938

Op 17 december in de nacht van vrijdag op zaterdag zette een grote kou in, die tot Kertsmis aanhield. Sinds 1929 hadden we zo'n kou

niet meer gehad. De patiënten konden wegens de kou buiten geen ligkuur houden. Kroniek zusters onder 1938.

1939
Dr. L. Janknecht legt zijn dokterspraktijk neer in Venlo.

Venloosch weekblad 08-03-

1939.

1939

Ondanks het oorlogsgevaar zetten we de mooie werkzaamheid in het sanatorium voort. Dit jaar hadden we nog 23 aanmeldingen méér

dan in het afgelopen jaar. Voor het eerst werd bij 3 patiënten de thoraxplastic toegepast. De operatie werd in het Venlose ziekenhuis

verricht door Dr. van Beek en Dr. Landman. Wij hadden een overvloedige oogst aan graan, fruit en aardappelen. Zo waren we voor de

winter en het voorjaar goed voorzien. De vrees voor de oorlog vereiste de inrichting van schuilkelders en andere

veiligheidsmaatregelen. Verscherpte grensbepalingen legden ons menig offer op. De contacten met het moederhuis en met de familie

van de zusters werd zeer bemoeilijkt. Sedert half september was voor de overschrijding van de grens een Nederlands en een Duits

paspoort vereist. Het Nederlands visum alleen al kost 6 gulden. Kroniek zusters onder 1939.

1939

De buitengewone kou in januari richtte bijzonder veel schade aan in het park. In het st. Josephpaviljoenbeschadigde de vorst diverse

waterleidingen. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 21 januari overleed de jonge Maria Geurts van het St. Josephpaviljoen. Ze was in 1936 naar Maria Auxiliatrix gekomen Haar

longziekte verergerde en ze stierf op zaterdag tegen 18.00 uur op de achterkamer in de oude bouw. In het Antoniuskapelletje werd ze

opgebaard. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 25 januari ontving de 8-jarige Theresia Gubbels van de "Mariazaal" haar 1e Heilige Communie. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 28 januari werd de hoge opzet op het altaar, dieniet meer paste in het pasgeverfde kapel verwijderd. Nu moest er voor de grote

blauwe achtergrond een altaarkruis komen. Pater Schnitzler vervaardigde met veel geduld, liefde en handigheid uit het zachte hout van

een appelboom een kruis. Het stelt Christus voor als Triomfator. Op een van de zaterdagmorgen zegende de Pater het kruis plechtig in.

De Pater, een late roeping, heeft eerst het ambacht van timmerman uitgeoefend. Hij vervaardigde de kast in de sacristie, een

boekenstandaard voor beide kapellen en diverse kleinigheden ter verfraaing. Bijzonder gelukt zijn de 2 bedennrijders. De zusters

kunnen de bedden op hun gemak naar de veranda rijden. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 2 febuari slaagden de zusters Maria Burghilde en Maria Vincentia voor hun diploma A Ziekenverpleging.

Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 10 februari stierf in de vroegte de Heilige Vader Pius XI. Eerst maakte ons het gelui van de doodsklokken op het droevig bericht

attent. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 2 maart werd rond 18.00 uur bekend dat Kardinaal-staatssecretaris Eugenio Pacelli tot Paus was gekozen. Hij noemt zich Pius XII.

Kroniek zusters onder 1939.

1939
Dokter Majoor neemt van 6 t/m 11 maart deel aan een artsencongres in Berlijn. Kroniek zusters onder 1939.
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1939

De Bisschop had bij de Trappistenabdij een priesterwijding. Onze patiënten hadden dit nieuws gelezen in de krant. Omdat ze graag zijn

persoonlijke zegen ontvingen, schreven ze heimlijk een brief aan de Bisschop. Deze brief gaven ze aan de Trappist die 's morgens in

het St. Josephpaviljoen de Heilige Mis verzorgde. Hij gaf de brief aan de Bisschop. 's Middags kwam het bericht dat Vader Bisschop om

half drie een bezoek kwam brengen. Nog voor de aangegeven tijd kwam de wagen al aanrijden. Zuster Maria Sophië en Maria Castula

begroeten de Bisschop en Vader Abt. Samen gingen ze naar de kapel. Daar vertelde de Bisschop in zijn gemoedelijke aard over de 200

kloosters in zijn bisdom. Daarna werd een bezoek gebracht aan de patiënten. De meeste voldoening bracht het bezoek bij de zieke

dames in het St. Josephpaviljoen. Hier werd gevraagd naar de schrijfster van het briefje. Vader Bisschop onderhield zich zeer liedevol

met haar en meende dat zij wel een paar extra koekjes mocht hebben.
Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 27 maart 1939 deelt de regeringspresident mede "an die Frau Leiterin der privaten kath. Höheren Mädchenschule Maria Helferin"

van Duitsland dat de school Maria Helferin te Leuth dicht gaat. Tussen 1939 en 1945 diende het gebouw voor verschillende zaken

o.a.militaire.
Uit, 75 jarig bestaan Maria 

Helferin.

1939

Aan de Duitse huismeisjes werden geen passen meer verstrekt. Het duurde een hele poos voordat de ontbrekende vrouwelijke

krachten door Nederlandse weisjes werden vervangen. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 2 mei werd de 25-jaria Maria Verheijen uit Sevenum door de dood gehaald in het St.Joseppaviljoen. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 15 mei vierde wij het naamsfeest van Zr.Maria Sophië. Na een bisprocessie door de dauwnatte natuur in bos, tuin en veld, volgde

de gebruikelijke felicitaties in gedicht, lied en proza en het feestontbijt. 's Middags kwamen de zusters van Maria Helferin en

Kaldenkirchen. Na de tafel liepen we met onze feestelinge naar het bos en lieten haar de nieuwe veldkappelltjes zien. In het eerste bos

vonden we onder het beschermend dak van een boom het beeld van O.L.Vrouwe van Genooi. Twee banken boden aan de oude en

zieke zusters gelegenheid om uit te rusten. Na een korte groet aan Maria gingen wij naar het Berkenbosje. Een mooie indruk maakte

het versierde beeld van Sterre der Zee in haar kapelletje onder de wijdverspreide takken van een berk. Deze knusse plekken werden

vaak het doel bij de knusse boswandelingen. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Eind mei werden de laatste poorten gezet en gesloten aan de wegen naar Tegelen en de Trappisten. Sindsdien is ons terrein rond de

boerderij en in de buurt van het sanatorium geheel gesloten en voor onbevoegden niet meer toegankelijk. Kroniek zusters onder 1939.

1939
In juni steeg het aantal patiënten van 120 naar 140. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 8 juni hielden wij de Sacramentsprocessie. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op zondagavond 25 juni overleed Zr.Maria Evangelista. In haar vrije tijd hield ze zich bezig met filet- en haakwerk. Ze werd begraven op 

ons kerkhof. Kroniek zusters onder 1939.

1939

De keukenzusters deden in juli veel moeite om de grote hoeveelheden manden, bonen, bessen, erwten uit de tuin in de glazen te

verwerken. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 4 augustus kon onze jonge Zr. Maria Emelina wegens ziekte niet naar het moederhuis voor aflegging van haar tijdelijke geloften.

Met goedvinden van de Oversten, hield zijn in haar ziekenkamer een driedaagse retaite. Vrijdag legde zij in de handen van Moeder

Aloysa haar tweejarige gelofte af. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 5 augustus ging al om 8 uur het bericht rond dat er een prinsesje was geboren, spoedig wapperden binnen en buiten de vlaggen en

wimpels. Ondanks de druke oogst vierde ook het personeel deze blijde gebeurtenis. Kroniek zusters onder 1939.
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1939

Het Doopsel, 1e Heilige Biecht en 1e Heilige Communie op één dag is zeldzaam. Aan patiëntje Corry de Plaa van de Mariazaal kwam

dit geluk ten deel. De vader verbleef in het sanatorium te Horn. De zieke Corry werd door kapelaan Geusgens en Zr. Maria Sopië

voorbereid. Kroniek zusters onder 1939.

1939

De laatste dagen van deze maand augustus werden de wolken aan de politieke horizon steeds dreigender. De berichten via radio,

kranten en brieven en bezoek laten de patiënten en zusters meeleven. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Dokter Mulder en onze paardenknecht Harry Peeters worden onder de wapens geroepen na verklaring van algemene mobilisatie.

Kroniek zusters onder 1939.

1939

De goede graanoogst was binnen. Nu gaf de goede God ook nog een zeer goede fruit- en aardappeloogst. Wij hadden meer dan 5000

kg fruit. Op één middag rappten vlijtige handen 10 karren vol prima aardappelen. Een gedeelte werd als veevoer gebruikt, omdat wij

volgens wettelijke bepalingen maandelijks een gedeelte van het graan afstaan voor volksvoeding Kroniek zusters onder 1939.

1939

Vanwege het uitbreken van de oorlog moesten de laatse 3 Duitse leermeisjes in september plotseling vertrekken. We begonnen met

het inrichten van de schuilkelders. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 12 september werd het jubileum van de oude Zr. Maria Claudia gevierd. Omdat ze niet benmeden in de refter kon zijn werd op

Salus ruimte geschapen voor alle meevierenden. Daarvoor werden de ligstoelen in de lighal weggebracht en de tussendeur naar de

refter wijd opgengezet. Zo ontstond een grote versierde eetzaal. Het zusterkoor zorgde voor de stemming. Op deze dag werden ook de

grensbepalingen zeer verscherpt. Hierdoor kon niemand van het Moederhuis en Maria Helferin bij dit feest aanwezig zijn.
Kroniek zusters onder 1939.

1939

Dokter Mulder had gesolliciteerd in het O.L.Vrouwe-gasthuis in Amsterdam. Half december ontving hij het bericht dat hij was

aangenomen. Vanwege zijn oproep voor Militaire dienst kon dit niet doorgaan. In oktober kwam hij op zijn verlofdagen hier nog helpen.
Kroniek zusters onder 1939.

1939

De taken van het laboratorium waren de laatste jaren veel omvangrijker geworden. Zo werden ca. 200 maagspoelingen verricht.

Ongeveer een derde van de kweken van de nuchtere maaginhoud bracht een positieve uitslag. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Omdat de oude verwarmingsketel versleten was leverde de firma Hoeymakers ons in oktober voor 5000 gulden een nieuwe ketel voor

de stoombereiding in de wasserij. Kroniek zusters onder 1939.

1939

Op 11 november was het verkeer met de stad verbroken, zaterdagavond konden we niet meer telefoneren, de bus reed niet meer tot

aan de grens, op de Kaldenkerweg was de barricade, waar anders nog een auto door kon was nu gesloten. Kroniek zusters onder 1939.

1939 Op 5 december bracht St. Niclaas ons een bezoek. Kroniek zusters onder 1939.

1939
Op 6 december werd aan Zr. Maria Reginalda een nieuw visum uitgereikt voor het passeren van de grens. Kroniek zusters onder 1939.

1939 Vanaf 6 september werden de distributiekaarten uitgegeven. Kroniek zusters onder 1939.

1939 Sedert half december woedde onder de jongere patiëntjes erg de groep. Kroniek zusters onder 1939.

1940

Op 8 juni 1940 begint Wiel Hermkens als electriciën bij de zusters op Auxiliatrix. Waarschijnlijk is toen ook Graad van Soest begonnen.

Beiden hebben namelijk het 25-jarig dienstjubileum samen gevierd. (Toos heeft daar nog een foto van) Wiel en zijn gezin hebben o.a.

het hoofdgebouw, aan de bevrijdingsweg en in een woning bij de Munt waar de zusters een bedrijfswoning hadden. Toos Stroeken-Hermkens, 

"Gasthuishof" Ulingshof 28.
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1940

Dr. Mulder is tot januari maandelijks 2 dagen komen helpen. Omdat we door de tijdsomstandigheden niet minder maar patiënten

kregen werd Dr. Mojoor overbelast. Op 3 januari waren het er 127. voor april kwamen 20 nieuwe aanmeldingen. Zo kwam van half april

tot half oktober elke vrijdag van 9 tot 11 de districtsarts van Limburg, Dr. van Maarsseveen helpen. Als specialisten werden de in Venlo

wonende voor operaties Dr. van Beek, als tandarts Dr. Rockx. en als neus-keel- en oogarts Dr. Marres. Als helpsters van de artsen

waren werkzaam Zr. Maria Hildegaria als secretaresse van Dr. Majoor, Zr. Maria Peregrina en als assistente voor de chemotherapie Zr.

Maria Ludwin als Laborante. Als assistent van Dr. Majoor werd Dr. Langezaal aangesteld. Kroniek zusters onder 1940.

1940

De firma Enraf uit Delft leverde in mei ter vervanging van het oude röntgentoestel een nieuw. De oude werd door hun meegenomen. Er

kunnen nu voor al het medische onderzoek doorlichtingen en foto's worden gemaakt. De verduistering van de röntgekamer (van 1922)

was versleten, de firma Tessel te Nijmegen leverde een nieuwe en meer doelmatige. Kroniek zusters onder 1940.

1940 Vanwege het veelvuldig gebruik van het pneumothorxapparaat werd nog een tweede van het type Erka aangeschaft. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Voor boed en urinesuiker en haemoglobinebepaling werd in december de haemoglucophot "Citron-Kenitz" gekocht en voor de bepaling

van het ureumgehalte in bloedserum en urine de urometer van Ambard en Hallion. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Zr. Maria Justitia onderging in maart 2 x een operatie, de eerste eind maart, de tweede op 5 november. Nauwelijks had de arts zijn werk

gedaan toen om 12 uur het hart het begaf. Op 8 november hebben wij haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Voor het eerst werd in ons sanatorium een zuster uit een andere congregatie opgenomen Zr. Raphael van O.L. Vrouw van de

apostelen, moederhuis Lyon. Ze komt uit Sittard, waar het enige huis is van de Nederlandse orde. Kroniek zusters onder 1940.

1940
In het kleine huis "Onze Vader" hebben de zusters een kleuterschool en een naaischool. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 29 juni stierf de moeder van onze pachter Stroeken. Zr.Maria Herfrieda had haar verpleegd en Pater Schnitzler bracht haar

regelmatig de Heilige Communie. Ter herinnering en als dank stuurden haar kinderen op Maria Hemelvaart nog een laatste mooie

bloemruiker. Kroniek zusters onder 1940.

1940
Op 2 mei brak diphterie uit in het kindersanatorium en verliet ons weer op 5 december. Zr. Maria Lydiane verzorgde de 10 patiëntjes.

Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 14 april werd de Kaldenkerweg versperd. Daarom bracht de expeditie van de NS geen waren meer naar het Sanatorium. Het

voertuig van de boerderij moet nu veelveeldig naar de stad voor de wekelijkse behoefte. Op 8 mei werden alle verbindingen van het

spoor en PTT versperd. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 9 en 10 mei trekkende Duitsers binnen. De volgende dag 20 patiënten naar huis. Een munitiecolonne rukt het voorste bos binnen

naar de kant van de grens toe. Voor 70 man inkwartiering. Allen ontvingen een slaapplaats. Op de avond van 11 mei vertrokken ze

onverwachts. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 12 mei was het eerste luchtalarm. Rond ons huis worden lichtkogels gezet. De stralen van het zoeklichten zijn een tijdlang ook op

ons gericht. De afweerkanonnen dreunen, bommen vallen in de nabijheid. Een blindganger valt in het aardappelveld.Twee van onze

arbeiders hadden hem gevonden. Na enkele dagen werd hij door deskundige gedemonteerd. De zusters en patiënten brengen een deel

van de nacht in de gymnastiekzaal door. Kroniek zusters onder 1940.

1940 Op 16 mei stopt de bus die elk uur rijgelegenheid biedt, tussen Venlo en de grens. Kroniek zusters onder 1940.

1940
De zusters worden op 11 juni voor het eerst geënt tegen tyfus, later nog tweemaal. Kroniek zusters onder 1940.

1940
Op 22 juni worden aan het Rode Kruis 6 volledige bedden met beddenwas ter beschikking gesteld. Kroniek zusters onder 1940.
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1940

Op 23 juli worden huislachtingen verboden. Op 1 augustus kregen wij uit Den Haag verlof voor de huisslachting van varkens tot 22

augustus. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 26 juli worden voor vet en boter distributiekaarten uitgegeven. Er volgen nog kaarten voor rijst, havermout, gort en macaroni. In

september werden de telefoontarieven verhoogd. Op 16 september kwamen kaarten voor het vlees en op 3 november voor eieren.
Kroniek zusters onder 1940.

1940

Er heerst groot gebrek aan water in huis, omdat de motoren het niet doen. Na drie dagen zoeken, blijkt een kabel bij de Bovenste

Molen stuk te zijn. Kroniek zusters onder 1940.

1940 Op 10 oktober kwamen 4 soldaten en 7 paarden op de boerderij. Voor de soldaten werd een kamer ontruimd. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Sinds half november is het weer zeer moeilijk om aan een auto te komen voor vervoer van zieken. Bijna alle auto's zijn in beslag

genomen voor het aanleggen van het vliegveld, dat zich van Kaldekerken tot Herongen en van Venlo tot Kempen uitstrekt. De bus van

Krefeld en München-Gladbach mogen nu doorrijden tot in Venlo drie keer per dag. Kroniek zusters onder 1940.

1940

In november wordt verboden om aardappelen, rogge, haver en tarwe als veevoer te gebruiken, maar voor voedselvoorziening van de

bevolking. Onze werklui bouwen zelf twee silo's ommvoor de winter eiwithoudend voer voor het vee te bewaren. De graanoogst was

heel goed. Dit was zeker te danken aan het feit dat wij nieuw goed zaaikoren hadden gekocht. Zes bijenvolken leverden 57 kilo honing

tegenover 35 kilo vorig jaar. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 15 november werden wij door een orkaan geteisterd. Er was veel schade aan de lihallen, ramen en dakpannen. In het bos knakten

8 grote eiken en werden tussen de 500-600 dennen ontwordteld of afgebroken. Tot overmaat stierf het sterkste werkpaard aan

hartzwakte. Op het eind van het jaar gaan de prijzen voor een koe naar fl.500,00 en een paard naar fl. 800 á fl. 900,00. Tot half januari

moeten wij van onze 20 stuks rundvee er vier afleveren. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Op 14 december zaterdagavond zochten 5 mensen uit Noord-Brabant, die de volgende dagen op het vliegveld moeten werken hier een

onderkomen. Ze kregen twee kamers op de boerderij. Overdag werken zij op het vliegveld, nemen boterhammen voor de hele dag

mee, 's avonds nemen zij hier hun hoofdmaaltijd. Kroniek zusters onder 1940.

1940 Ondanks de oorlogsomstandigheden werden op bescheiden wijze de belangrijkste katholieke feesten gevierd. Kroniek zusters onder 1940.

1940

Personeel boerderij en park. Er bestaat een foto van drie personeelsleden: Wiel Hermkens, Graad van Soest en NN bij de trap aan de

rechterzijde van het hoofdgebouw. De opschrift achterzijde is februari 1940.
Toos Stroeken-Hermkens, 

"Gasthuishof" Ulingshof 28.

1940

Volgens de overlevering heeft Wiel Hermkens een Rode Kruis vlag op het dak van het Hoofdgebouw geplaatst. Zoals dat gebruikelijk

was bij ziekenhuizen en zorggerelateerde gebouwen. De vijand respecteerde deze gebouwen vanuit de lucht.
Toos Stroeken-Hermkens, 

"Gasthuishof" Ulingshof 28.

1941

Huisoverste is Maria Castula van 1941-1947. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.
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1941

In 1941 werkten Dr. Majoor en assistent was Dr. Langezaal (tot 15 februari 1941) daarna Dr. Teunissen (vanaf 16 september 1941).

Het aantal patiënten was 128 op 31 december 1941. Op het St. Joseph-paviljoen 43 dames, op de Mariazaal 28 grote meisjes, Sint

Antoniuszaal 15 grote jongens, Sint Janzaal 23 kleine jongens en op de Sint Theresiazaal 19 kleine meisjes. Het totaal aan

verpleegdagen bedroeg 34.822. Tevens was er een afdeling voor 15 zieke zusters. Aantal bedden voor de zusters bedroeg 69, voor de

patiënten 144, voor het mannelijk personeel 10 en het vrouwelijk personeel 20. Twee priesters hadden 2 bedden net als de artsen. Dan

nog 7 bedden voor de dames. Op 31 december waren hier 41 zusters werkzaam, 34 geprofesten en 7 nieuw geprofesten, op Klein

Salus waren 15 zusters geprofesten en 1 nieuw geprofeste.

1941 Aan de school was hoofd Mej Cremers en onderwijzeres Mej. Neijsen.

1941

Sedert het begin van de oorlog leefden wij in een voordurende zorg wegens de nabijheid van het zeer uitgestrekte vliegveld. In begin

leek ons deze zorg ongegrond, echter langzaam begon een druk luchtverkeer.

1941

Op 9 januari gingen om 20.30 uur de sirenes te huilen, de afweergeschutten bulderden, de vliegtuigen dreunden. Om twee uur werd

weer afgeblazen en konden wij gaan rusten.

1941

Eind januari moester de zusters in Tegelen tweederde van hun huis voor militaire doeleinden ontruimen. Zuster Maria Sophië en

Castula gingen naar Tegelen om de zusters met raad en daad bij te staan.

1941

Op 9 februari op een zondagmiddag tegen 12 uur kwamen een luitenant van de SS, een kapitein van de weermacht en een sergeant

het schokkende nieuws brengen; Ons huis moest 's avonds om 6 uur ontruimd zijn . Na een bezichtiging was men ervan overtuigd dat

dit niet ging lukken. Tot dinsdagavond 6 uur kregen wij uitstel. Het bestuur werd bijelkaar geroepen en burgemeester Berger. Dr. Majoor

en de burgemeester zouden naar de plaatselijke commandant gaan. De inbeslagname werd uitgesteld maar er werd wel een wacht

rondom het huis. De volgende dag werden de waardevolle spullen, documenten en enkele bedden naar Tegelen gebracht.

1941

De overste ging op reis om een onderkomen te zoeken voor de zieke zusters. Zo kwamen ze trecht in een klein huis van O.L.Vrouw.

Omdat ze als eerste om het huisje hadden gevraagd werd het door de burgemeester aan de zusters toegewezen.

1941

Männer-Flugfeld" fl.486,00. In het Balansboek 1936-1953 staat onder de "Verlust- und Gewinrechnung per 31 december 1941" dat de

de zusters voor de (Mannen van het vliegveld) fl. 486,00 ontvangen. Dit zal waarschijnlijk een onkostenvergoeding zijn voor het verblijf

en eten van de bouwers van het vliegveld in Venlo. Balansboek 1936 t/m 1953.

1941

In 1941 is een tijdlang door de directie van het sanatorium Hornerheide aan M.A. gastvrij onderdag geboden, toen begin februari het

gebouw te Venlo geheel moest worden ontruimd.
Verslag, 25-01-1951. Zilveren 

jubileum Mr. Majoor.

1941

Het hoofdgebouw en St. Jozefpaviljoen hebben in het spervuur van de Amerikaanse en Duitse troepen gelegen. In 1941 werd het

hoofdgebouw op last van de Duitsers worden ontruimd. De patiënten en zusters bleven 3 maanden weg. Het gebouw werd niet bezet

door de Duitsers, In 1944 hebben ze in het St. Jozefpaviljoen laten ontruimen en trokken met de SS erin. Later heeft dit paviljoen nog

dienst gedaan als lazaret voor Duitse militairen. Na de oorlog vertrokken de Duitsers, maar werd dit gebouw nog niet vrijgegeven. Na

dat jaar werd het opgeknapt en bevolkt met kinderen die later naar het Immaculata-paviljoen gingen.
MAP nr. 1 1971. Blz. 6-7.
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1942

Brief over kleidelving. Dr.L.G. Kortenhorst uit Den Haag schrijft namens Kurstjens een brief over een perceel heidegrond.De N.V. Jos.

Kurstjens Dakpannenfabriek te Tegelen heeft lang met de overste van Maria Auxiliatrix/Maria Hilferin onderhandeld over de aankoop

van een perceel heidegrond, dat aan het sanatorium toebehoord, teneinde om klei als grondstof voor haar fabricage te delven.

Bedoelde fabriek zou ook genoegen nemen met het delvingsrecht, waarbij de grond eigendom blijft van het sanatorium. Het bedoelde

stuk ligt midden in de percelen die eigendom zijn van de fabriek.
Brief d.d. 30-12-1942.

1943

Reactie van de zuster Maria Garcia, zr. Van O.L.Vrouw. Zij reageert per brief op 13 januari 1943 naar de bisschop van Roermond over

voorgaande brief van Kortenhorst d.d. 30 december 1942. Het gaat niet om heidegrond maar een stuk jonge cultuur, 5-6 jarige dennen,

perceel ligt ook niet midden in de overige percelen van de dakpannenfabriek.De overste meende omliggende bossen te moeten

sparen, het kleidelven verlaagd de waterstand. De overlast van de baggermolen is voor een sanatorium erg groot. "Wij verzetten ons er

vanzelfsprekend zoveel als ons mogelyk is, er tegen, om dit geraas niet dichter by de sanatorium gebouwen te krygen".
Brief, d.d. 13-01-1943.

1943

De heer Majoor en Zr. Maria Castula zijn iets duidelijker naar de bisschop. De geneesheer-directeur heeft aan de zusters advies

gegeven om niet accoord te gaan. Het bewuste perceel is geen heide maar bosgrond. Het perceel ligt niet tussen eigendom van de

dakpannenfabriek, de overste meent de omliggende bossen te moeten sparen, het kleidelven verlaagd de waterstand. De overlast van

de baggermolen is voor een sanatorium erg groot. "Wij verzetten ons er vanzelfsprekend ons mogelyk is er tegen, om dit geraas dichter

by de sanatorium gebouwen te krygen". Brief, d.d. 29-01-1943.

1943

De secretaris van het Bisdom Roermond schrijft een brief naar de Heer Kortenhoeven in Den Haag, over de reacties in voorgaande

brieven. Brief, d.d. 03-02-1943.

1943

Fonds. S.A.N.T.O.S. uit Den Haag. (Steun aan Nederlandse Tuberculose onbemiddelde standgenoten) vraagt aan de eerwaarde

overste van Maria Auxiliatrix of er een fonds is verbonden, voor als bijdragende instanties zich terugtrekken van het sanatorium.
Brief d.d. 12-04-1943.

1943

Abt Armandus Prick vertelt: "in de jaren '43-'44 waren twee paters van de Trappisten regelmatig van de Trappisten bij de zusters in het

hoofdgebouw. Ze gingen daar slapen als de zusters bang waren. In het klooster waren enkele paters uit de Abdij van Echt, die tijdelijk

gesloten was. Toen op een moment op de voordeur van het hoofdgebouw werd gebonst door Duitsers, maakte de paters de deur niet

open. Vervolgens schoten de Duitsers door de deurheen. Hierbij werd een pater in het been gewond.
Abt Armandus Prick, 03-02-

2011.

1945

Brief in het Engels van Mary Marcellino d.d. 27 oktober 1945 aan dear Mother Mary Angela. Met een beschrijving van de

gebeurtenissen in de oorlog. Brief d.d. 27-10-1945.
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1945

Na de oorlog hebben de evacué's die onderdak hebben gehad op Maria Auxiliatrix uit dankbaarheid de kapel gebouwd in het bos. Het

Amerikaanse leger heeft het veld tussen onze bossen, die aan de Lindenlaan grenzen tot een kerkhof voor Amerikaanse en Engelse

soldaten verkoren. Alle bezwaren van de dokters en de zusters, dat door door zulk een aanleg het sanatorium zeer benadeeld zou

worden, maakten geen indruk op de bewuste officieren. Toen namen wij onze toevlucht tot O.L.V. Sterre der Zee, wier beeltenis tegen

een boom in het bos hing en beloofden te harer ere een kapel te bouwen, indien het kerkhof hier niet kwam. Na drie weken hoorde men

dat het kerkhof naar Margraten ging. In 1946 maakte Trappist Pater Hilarion de plannen voor de kapel, eind september begon de bouw.

De Sterre der Zee werd hier al jaren vereerd. Het beeldje kreeg een plaats in de kapel. In 1947 slaagde kunstenaar Thijssen uit

Roermond erin een waardig beeld uit Witte Steen te vervaardigen. Pater Bordes S.V.D., Pater Hilarion en de Heer Coenders die het

kapelletje bouwden, plaatsen samen met dr. Majoor het beeld op zijn plaats. enz. In 1948 wacht de kapel nog op het door de Trappisten

beoofde gebrandschilderde ramen. In februari kwam dit af. Op 31 mei had de inzegening plaats. In 1978 was de beschadiging zo groot

dat vervanging noodzakelijk was. Op 4 juli 1979 werd in een grote processie een mooi houten beeld geplaatst achter een ijzer hek. Het

oorspronkelijk beeld hangt nu aan de binnenzijde van de kapel.
MAP jg 12  maart 1982. Blz. 6.

1946
Dokter Quanjer staat op enkele foto's afgebeeld tussen de kinderen van het sanatorium.  (1946-1949)

Fotoalbum archief De 

Zorggroep.

1946

Statutenwijziging. Zr. Maria Garcia provinciciaal Overste van O.L.Vrouw aan de Venloseweg te Tegelen, schrijft naar de zeereerwaarde

heer W.P.H. Delhoofen secretaris van het bisdom Roernmond. Vanwege de belasting is de voorgenomen statutenwijziging van 1 april

1946 wat voorbarig! Brief d.d. 04-04-1946.

1946

Op 9 september 1946 treffen we de eerste brief aan over een grondruil tussen Hub Kurstjens, directeur der N.V. Jos Kurstjens te

Tegelen en Van Gasselt. De grond voor de grens van het eigendom van het sanatorium Maria Auxiliatrix zal over een breedte van 70

meter worden geruild tegen een gelijk oppervlak sanatorium grond. Het sanatorium zal de delvingsrechten van klei verkopen aan de

N.V. Kurstjens van het stuk grond dat ten noorden van de rechte lijn die getrokken wordt van oost naar west in het verlengde van de

rechte lijn die loopt op 70 meter afstand van de eigendommen van het sanatorium. Dit dossier loopt tot en met 1993.
Archief Bouw & Huisvesting.

1946
Inzegening St. Joseph-beeld bij het St.Joseph-paviljoen.

Jaarverslag 1989 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1947 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Donatilla (opvolgster van Zr. Maria Castula), 08-06-1949 - 29-08-1950.

1948 Jac Giessen komt op de boerderij. Hij zou blijven tot 1954. Lé Giesen, 31-01-2011.

1949

Bouwvergunning voor het verbouwen van het hoofdgebouw Sanatorium Maria Auxiliatrix. Kaldenkerkerweg 350 kadastraal bekend op

G 671. Aannemer is Jos Gerats & zn. Te Blerick. De kostenraming bedraagt fl.17.780,--. (Het aanbouwen van een trappenhuis van

metselwerk en beton.) De voorgenomen verbouwing is dringend noodzakelijk voor de veiligheid van de patiënten in geval van brand en

als zodanig door de Brandweer Commanadant zeer bijzonder aanbevolen. De vergunning nr. 182 werd op 21 juli 1949 verleend. Het

betreft de trappenhuis tegen de zijgevel (vijverkant) deze wordt verhoogd van laag 2 naar laag 4 gebracht. G.A.V. Bouwvergunning 

aanvraag d.d. 17 juni 1949.
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1950

Notulen van de vergaderingen van het ADVIESCOLLEGE van het VERPLEEGHUIS "Maria Auxiliatrix" van 23 november 1950 t/m 31

december 1967. Ingaande 1 januari 1968 werd dit adviescollege opgeheven. Zijn leden maakten deel uit van het bestuur van de

inmiddels bij notariële akte van 18 mei 1967 opgerichte Stichtinmg "Maria Auxiliatrix". Deze stichting nam per 1 januari 1968 de

eigendommen, het beheer en de exploitatie van het verpleeghuis over. In de notulen van het eerste overleg worden genoemd:

Provinciaal Overste MoederZuster Maria Alfonsina, Zuster Maria Zelia, Overste van Maria Auxiliatrix, Zuster Maria Marcellina, en zuster

Maria Hildegaris, econoom, de heren Deken Strijkers, Dr. Veeger, de heer Bux, Mr. Haffmans, Dr. Bak, Ir. Kluiters, de heer Schreurs,

Mr. Tummers, Dr. Majoor, directeur van het sanatorium. "Op verzoek van de voorzitter geeft de geneesheer-directeur een korte schets

van de geschiedenis van het sanatorium: in 1911 gesticht als kostschool, 1923 herstellingsoord, in 1945 uitsluitend kinderen, In 1930

schoolonderricht begonnen, thans 6 onderwijzeressen. Leeftijd patientjes 2 - 12 jaar. Bezetting oorspronkelijk 60-100 thans 218

(hoofdgebouw 127 en in het paviljoen 91)". Tot zover de korte schets. In dit boek staan memorabele zaken in.

Boek in groene kaft met 217 

genummerde bladzijden. 

Archief Raad van Bestuur.

1950

Huisoverste is Zuster Maria Celia van 1950-1956. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1950 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Donatilla (opvolgster van Zr. Maria Castula) 29-08-1950 - 21-08-1956.

1950 Venlo en Kaldenkerken twisten eeuwenlang om de "Gasthuishof". Artikel met mooie foto van de boerderij en schuur. D.v.N.L., 13-10-1950.

1950 In de winter van 1950-'51 begint men aan de restauratie van De Gasthuishof.

1950

Bouwvergunning aanvraag nr.25 "verbouwen van boerderij Gasthuishof sectie G 604" werk is begroot op fl. 13.000,- aangevraagd 19-

01-1950 en vergunning verleend op 9 maart 1950. Archief, Bouw & Huisvesting.

1950

De gemeente deelt mede dat voor de restauratie van de Gasthuishof, 10% in de restauratiekosten tot een maximum van fl. 2400 wordt

verleend aan de Zusters van O.L.V. Vereniging Maria Auxiliatrix. Archief Bouw & Huisvesting.

1950

De Zusters dienen een verzoekschrift in bij het Ministerie om susidie voor restauratie van de Gasthuishof, geschatte bouwkosten

fl.35.200. Bijlage: 3 foto's, 1 doktersverklaring (de woning is vochtig), tekeningen, bestek en begroting. Brief. d.d. 01-03-1950.

1950 De gemeente Venlo geeft goedkeuring om verbouw van de boerderij Gasthuishof, voor de geschatte verbouw van fl.26.000, Brief d.d. 20-03-1950.

1950

Aannemers bedrijf Janssen & De Jong sturen een rekening d.d. 05-07-1950 voor de aanleg van de toegangsweg aan het sanatorium

Maria Auxiliatrix: Toegangsweg aanneemson, fl. 6.650,-. Reparatie betonplaten fl. 520,-. Wandelpad van asfalt fl. 975,-. Eikenlaan

ploegen en walsen fl. 700,-. Weg langs het bos walsen fl.350,-. Houten hek fl. 187,80. Totaal fl. 9.382,80. Archief Bouw & Huisvesting.

1950

Schrift met als titel; "Adviescommissie". Met daarin aantekeningen, datums van vergaderingen, en aanwezigen van vergaderingen. De

presentielijst begint op 12-12-1950 en sluit op het derde kwartaal 1982.
Archiefkast RvB, De 

Zorggroep.

1950

In 1950 zijn, 6 onderwijzeressen verbonden aan Maria Auxiliatrixschool. De leeftijd van de patiëntjes is 2 tot 12 jaar. De bezetting is

oorspronkelijk 60-100, thans 218 (in het hoofdgebouw 127 en het paviljoen 91 patiënten).
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.4.

1950

In het archief van de Zusters van Onze Lieve Vrouw te Tegelen bevinden zich artikelen uit dagbladen over Maria Auxiliatrix te Venlo.

Met fotokopien uit; 1950, 1955, 1986, 1989. NB: Gedeeltelijk Duits.
Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.187, 1 omslag.

1950

In de vergadering van 12 december 1950 heeft het bestuur besloten de drietal huisjes vlakbij de grens "Hoek van Holland" te kopen. De

heer Haffmans zal namens het bestuur zich op de aankoop richten.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.4.

1950

Kadasterkaart sectie G Venlo (groot gebied) geschat ca. 1950? Met daarop de Gasthuishof, de boerderij, Vorstenheuvel. Op de zijkant

is de (oude) Witte Steen ingetekend over de weg (Lindelaan) Archief, Bouw & Huisvesting.
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1951

Feest op Maria Auxiliatrix. "Dr.S. Majoor 25 jaar directeur. Op 1 januari 1926 volgde zijn benoeming tot geneesheer-directeur van het

sanatorium Maria Auxiliatrix als opvolger van dr. P.P. Veugelers. Onder zijn leiding breidde het sanatorium zich constant uit, hetgeen

blijkt uit het aantal patiënten, dat er toen en thans verpleegd worden. Aanvankelijk begonnen met ongeveer 50 patiënten, zijn er thans

220, waarvan 135 onderwijs ontvangen. Sedert 15 augustus 1930, is een erkende L.O. school verbonden aan het sanatorium, thans

met 6 leerkrachten. Sedert 1 januari 1950 bestaat er ook de mogelijkheid voor het ontvangen van B.L.O. onderwijs. Hoewel dr. S.J.C.

Majoor een drukke werkkring heeft in het sanatorium, deed het ziekenhuis Z.N.L. destijds niet tevergeefs een beroep op hem, om

gedurende vele jaren tijdelijk als controlerend geneesheer op te treden. Onder zijn collega's is hij buitengewoon gezien en geniet hij het

volste vertrouwen, hetgeen blijkt uit het feit, dat hij jarenlang voorzitter is geweest van de afdeling Noord-Limburg van de Koninklijke

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Ook richtte zijn belangstelling zich buiten de medische sfeer, hetgeen

blijkt uit zijn benoeming tot voorzitter van academische kring te Venlo, die na de oorlog werd opgericht en welke zich verheugen mag in

een steeds uitbreidende belangstelling. Bovendien is hij bestuurslid van de Venlose Oratorium-vereniging".
Verslag, 23-01-1951.

1951

Druk bezoek op dr. Majoors zilveren feest. Het feestprogramma: Plechtige Heilige Mis opgedragen door pastoor H.Seelen geassisteerd

door de paters Bordes en Stockman S.V.D.. Om 12.00 uur aanvang receptie, voordrachten patiënten welke werden bijgewoond door de

Abt van het Trappistenklooster Dom. A.v.d.Laar.Daarna een dankwoord van de heer Majoor.Tevens gaf hij aan, het voornemen tot

uitbreiding van enige R.K. Kindersanatorium door een nieuw paviljoen te bouwen. Dit is noodzakelijk vanwege het groot aantal

aanvragen.(Dit zou het Immaculatapaviljoen worden) Verslag, 26-01-1951.

1951

Dr.Majoor in het zilver. "Dit zij de jubilaris toegewenst". 25 Jaar terug is hij gekomen van Dekkerswald te Groesbeek. In 1926 waren

ongeveer 50 patiënten en thans 215-220 patiënten. Verslag, 25-01-1951.

1951

Geneesheer-directeur Majoor viert zijn 25-jarig ambtsjubileum in januari 1951.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.4-5.

1951

In de vergadering van 27 februari 1951 werd besloten om Dr. Van Maarseveen (tuberculose arts in Venlo) te benaderen voor de

vacature in het adviescollege (zetel van de overleden Dr. Bak). In de vergadering van 27 maart 1951 neemt hij zitting in het bestuur en

wordt benoemd tot voorzitter.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.5.

1951

Dokter Quanjer wordt herdacht in de vergadering van 3 augustus 1951, hij is enige jaren als assistent in dienst van het sanatorium

geweest.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.8.

1951

Medicus Dr. L.A. Veeger, lid van de Adviescollege wordt herdacht in de vergadering van 3 augustus 1951.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.8.

1951

Besloten wordt om architect ir. Peutz te benaderen voor het ontwerp van een nieuw sanatorium. Vergadering adviescollege, 3 augustus

1951.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.7
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1951

Aankoop huis. Voor J.E.H.M.Jaspar notaris te Tegelen is op 2 november 1951 verschenen, (1) mevrouw Delatowski met haar man

Th.H.Mulders, (2) zuster Anna Johanna Völker, namens kloostergemeenschap Maria Auxiliatrix, (1) heeft verkocht aan (2) het huis met

bergplaats, erf tuin aan de Kaldenkerkerweg nummer 312, kadastraal bekend onder G 720 groot 43 aren voor de prijs van fl.8.500,00.

Het perceel G 720, adres Kaldenkerkerweg 312 werd gewijzigd in adres Ulingshof 23 en sectie G. 915. Bewoner was de heer Giesen,

bedrijfsleider van Maria Auxiliatrix. Dit huis stond in de scherpe bocht Ulingshofweg. (de zogenaamde "Hoek van Holland"). 

Notarisakte afschrift van 

Jaspar, 02-11-1951. En twee 

kaartjes van het kadaster.

1951

Aannemer Jos Gerats & Zoon gaat de schuur bij Gasthuishof verbouwen. De gemeente verstrekt hiervoor op 18 juni 1951 een

vergunning geschatte kosten fl. 8.500. Diverse brieven.

1951

Met hulp van Drs. Vermeulen van Sanatorium de Klokkenberg is een nieuwe administratie ingericht. Hiertoe diende een openingsbalans

te worden vastgesteld. Uitgegaan is van de vroegere boekhouding en de waarde der activia en passivia zijn als totaliteiten volkomen

overgenomen, zodat er geen herkapitalisatie heeft plaats gevonden. Alle activa zijn tegen historische waarde opgenomen. wel zijn de

hoofdbestanddelen binnen dit kader gespecificeerd bv, hoofdgebouw, paviljoen enz. en ook zijn aparte rekeningen geopend voor de

technische installaties.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.8.

1951

Lei Giessen woonde in de Hoek van Holland hier van 1951 tot aan zijn huwelijk in 1961 (nu Hout-Blerick). In deze hoek lagen drie

gebouwen. In het lage pand had zijn oma een winkel gehad. Volgens de overlevering is daar Peter Hubertus Leon Giessen in 1902

geboren. Volgens de overlevering is hij geboren op de Gasthuishof. Echer het hele gebied noemde men vroeger zo. Lé Giessen, 31-01-2011.

1952

In de vergadering van het adviescollege van 27 mei 1952 wordt gesproken over een vacature van de assistent-geneesheer. Het blijkt

lastig te zijn om een inwonend assistent-geneesheer als opvolger van de heer G.Meeussen, die 1 augustus de dienst verlaat, te krijgen.

Het voorstel wordt gedaan om een volslagen longarts als 1ste geneesheer of chef de clinique aan te stellen. de salariëring van deze

funtionaris zal fl. 9.000 tot fl. 11.000 bedragen. Gewezen wordt op de moeilijkheid om assistenten te krijgen, door het ontbreken van

opleidingsbevoegdheid tot longarts. Deze wordt niet gegeven aan kindersanatoria. Advertenties voor longarts zijn reeds geplaatst. In de

vergadering van 2 september 1952 schrijft men dat men door gebrek aan nederlandse kandidaten Mej. Kurda uit Duitsland wordt

aangesteld voor 1 jaar. Verder nog de vermelding dat de de laborante ontslag heeft genomen omdat ze te weinig verdiende.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 9.

1952

Vaststelling van de statuten op 10-09-1951 voor de Nederlandse Provincie en haar onderhorige kloostergemeenschappen waaronder

ook Maria Auxiliatrix. Voor notaris H.M.J.Verheggen notaris te Venlo. wordt in deze akte ook het recht van de firma Boom en Van

Gastel te Kaldenkerken heeft, genoemd. Zie hiervoor ook akte 29-12-1934.

Archiefkast RvB De 

Zorggroep. Boekje statuten en 

de notariaskte van Verheggen.

1952

In de vergadering van het adviescollege van 22 september 1952 wordt gesproken over een benodigd kapitaal voor een nieuw

sanatorium met 80 bedden en twee klaslokalen, fl. 815.000,-.Toename vaste- en overige kosten fl. 84.200 per jaar.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 12.

1952

Architect Spoelstra van de LLTB schrijft aan de Zusters dat de verbouwing van de hoeve Gasthuishof geheel hersteld is en fl.40.320,28

heeft gekost. Brief d..d. 04-12-1953.
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1952

Bij een voorgenomen grondruil, blijkt op een perceel (G 682) nog een oud recht te rusten van de firma Van de Boom en Van Gasselt.

Het recht van gebruik wordt niet meer uitgeoefend. De heer Van de Boom zal gevraagd worden om afstand te doen van dit recht. Ruim

25 jaar geleden is de fabriek in Kaldenkerken opgeheven en het smalspoor (liep voor kleitransport van Tegelen naar Kaldenkerken)

door de firma opgeruimd. Voor het gebruik van de weg ontving Maria Auxiliatrix een vergoeding. Deze is ruim 20 jaar niet meer betaald.
Archief Bouw & Huisvesting.

1953

Jaarverslagen van Maria Auxiliatrix te Venlo over 1952 en 1957. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.222, 2 stukken.

1953

De Provincie keurt na de geziene verantwoording van de verbouwplannen "restauratie van de Gasthuishof" goed. Subsidie Rijk fl.7.015,

Provincie, fl.2.100.
Brief Provincie Limburg d.d. 09-

01-1953.

1953

Zr. Maria Celia vraagt aan de bisschop van Roermond ontheffing op de regel om een 14-jarige jongen langer te laten blijven en tevens

om meerdere kinderen uit een gezin op te nemen. Met pen geschreven: Verlof gegeven 17 maart 1953.

Archiefkast RvB De 

Zorggroep. Brief dd. 10-03-

1953.

1953

De verpleegprijs op Maria Auxiliatrix is per dag per kind fl.5.95, per volwassenen fl. 6.45. Daarmee is ze de goedkoopste van collega

instellingen: Hornerheide, Dekkerswald, Hoog Blaricum, Zonlichtheide, St.Jozefsheil Bakel, Kalorama Beek, Berg en Bosch,

Klokkenberg en Heliomare. (vergadering adviescollege d.d. 2 april 1953).

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz.22.

1953

Scholen. Brief d.d. 06-04-1985 van de heer W.A.A. Westerhuis aan de onderwijsinspectie: over de lagere school welke aan het

vroegere sanatorium was verbonden, werd volgens de annalen in 1950 omgezet in een BLO school en in 1963 in een mytylschool. De

beschikkingen zijn nergens te vinden?
Archiefkast RvB De 

Zorggroep.

1953

Artikelen en verslag van het bezoek van de Sterre der Zee aan Maria Auxiliatrix in Venlo. 1953. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.195, 1 omslag.

1953

Sterre der Zee" in Maria Auxiliatrix. Artikel uit het Dagblad, staat geen datum bij is vast gehecht aan een artikel over Sterre der Zee in

parochieblad Het Klokje.
Het klokje St.Martinus. No.26, 

28 juni 1953.

1953

Voor notaris J.E.H.M.Jaspar wordt op 13 juli 1953 van de naamloze Vennootschap "Landexploitatie-Maatschappij De Bovenste Molen"

de statuten vastgesteld op 03-05-1926. Vertegenwoordigd door de Heer H.W.J.Kurstjens die verkoopt aan Anna Johanna Völker

kloosterzuster Maria Celia wonende op Maria Auxiliatrix, Kaldenkerweg 350 te Venlo, het perceel aan de Lindeboom, sectie G 796 groot 

63 are en 45 centiare. (afkomstig uit oud nr. 577), perceel aan de Lindeboom G 796 groot een hectare, 79 are en 20 cenriaren. De

verkoopprijs bedraagt fl.7.833,50. De Naamloze Venootschap had van de Zusters, het recht van delving van klei welke zich bevindt in

beide percelen. (reeds eerder vastgelegd in twee akten opgemaakt d.d. 14-12-1949 en op 30-12-1951). daarvan doen ze nu afstand. 
Archiefkast RvB De 

Zorggroep. Notaris akte, 

notaris Jaspar, 13-07-1953.

1953

Voor notaris J.E.H.M.Jaspar wordt op 13 juli 1953 opgemaakt een afschrift van een kleidelvingscontract tussen de

Kloostergemeenschap Maria Auxiliatrix en Jos. Kurtjens Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken N.V..
Archiefkast RvB De 

Zorggroep. Notaris akte, 

notaris Jaspar, 13-07-1953.

1953

Bouwvergunningsaanvraag 1953-211 voor "het bouwen van ziekenpaviljoen 1.775 m
2

op sectie G2 no. 98-99-671. Aanvraag dd 13 juli

1953 ondertekend door Zr.M.Celia (Völker) Kaldenkerkerweg nr.350. Architekt ir.F.P.J. Peutz b.i. aannemer nog niet bekend.

Vergunning is verleend op 03-08-1953.
Archiefkast RvB De 

Zorggroep.
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1953

In het aantekenschrift (Adviescommissie) staat dat de heer Peutz mondeling de opdracht heeft gegeven aan de aannemer Jos Gerats

te Blerick voor het bouwen van een paviljoen voor jongeren. Aanbieding 24-09-1953. fl.457.960,-.

Archiefkast RvB De 

Zorggroep.Vergadering  d.d. 

30-09-1953.

1953

Brief van het kadaster gericht aan de heer Th.L.Giesen, bedrijfsleider Boerderij Sanatorium Maria Auxiliatrix te Venlo, dd 05-09-1953.

Het gaat over een perceel grond sectie G 89 groot 3 ha, 98 a en 75 ca. Dit zou op naam staan van Maria Auxiliatrix en niet op naam

van de Duitse gebruiker. Tevens bijgevoegd met alle kadastrale percelen op twee vellen 1. 83 ha, 72 a, 70 ca. vel 2. 4 ha. 49 a en 90

ca.. Archief, Bouw & Huisvesting.

1953

Aantekening uit een vergadering: "Omdat de plannen onvolledig waren worden de werkzaamheden op 28 november van aannemer

Gerats stopgezet. In de constructie was iets veranderd en er waren geen sparingen en gaten bekend".

Archiefkast RvB De 

Zorggroep.Vergadering  d.d. 

30-11-1953.

1953

Aannemer Jos Gerats heeft de bouw vanwege fouten in de betonconstructie in het Immaculatagebouw stil gelegd. Vergadering

Adviescollege 30-11-1953. 
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 24.

1953

Bespreking in het Adviescollege van 19 december 1953 m.b.t. de overdracht van een perceel bouwgrond tegenover het klooster Maria

Helferin. Op dit terrein aansluitend aan het douanegebouw en ook op de toegangsweg tot het sanatrorium is het oog gevallen van

Dienst in Invoerechten en Accijnzen. Dit om te komen tot een uitertst noodzakelijk gevonden verbetering aan het grenskontoor. het in-

en uitgaand verkeer is van dien aard gevonden, dat hierin noodzakelijk verbetering moet worden gebracht. Het Bestuur van het

sanatorium heeft als een compensatie gevraagd een andere toegangsweg, die loopt vanaf de Kaldenkerkerweg, langs een afstand

bediende overweg en uitkomt op de zgn Lindelaan. De gemeente Venlo heeft een projectie voor deze weg gemaakt voor in eerste

instantie 3 meter en op verzoek van de Zusters voor 3,5 meter. De kosten voor de onteigeningen op grondgebied buiten het sanatorium

noodzakelijk, worden geschat op fl. 21.735,- en op het terrein van het sanatorium voor het weggedeelte geschat op fl.6.300,-.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 25.

1953

Bouwvergunningaanvraag 1953-309 voor een "Lighal patiënten" op sectie G2 no. 681. Aanvraag dd 13 juli 1953 is ondertekend door

Zr.M.Celia SND Overste, Kaldenkerkerweg nr.350. Architekt ir.F.P.J. Peutz b.i. Vergunning verleend 18-01-1954.Geen architect,

vervaardiging door eigen personeel. Zit een platte grond bij waaruit blijkt dat de lighal gebouwd is aan de linker zijde van de

Vorstenheuvel. Gezien vanaf de entree van de Vorstenheuvel. Daar ligt perceel G 681. 
Archiefkast RvB De 

Zorggroep.

1953

Balans per 31 december 1953: Grond fl. 146.700,49 Gebouwen fl. 301.710,74 Technische installaties fl.44.519,25 Inventaris

148.489,79 Belegde fondsen fl. 169.179,69 Liquide middelen fl.106.630,93 Debiteuren fl.39,251,86 Voorraden fl.23.500 Ziekenfonds

fl.3.625  Doorlopende posten fl.582,82. In totaal fl. 984.090, 57.
Balans boek 1936 t/m 1953 

van Maria Auxiliatrix, blz. 37.

1954

De Mariakapel in het bos. Artikel met foto in de Credo. Diocesaan weekblad voor het Bisdom Roermond. De Heer Coenders uit Arcen

bouwde met pater Hilarion van de Trappisten de kapel. Beeldhouwer Thijssen uit Roermond vervaardigde het Maria beeld en pater

Victor van de Trappisten vervaardigde de gebrandschilderde ramen.

Archiefkast RvB De 

Zorggroep. Credo, jg.6. nr. 8. 

19-02-1954.

1954

Salaris van dokter Majoor is fl.16.896,- en fl.150,- vakantietoeslag per jaar. Tevens een vergoeding van fl.800,- per jaar wegens reis-

en representstiekosten, tevens wordt 10 jaar fl.3000,- betaald voor een pensioenregeling. De gevraagde salaris verhoging wordt

omgezet in een salaris van fl.18.000,- en de fl.800,- vervalt daarmee. Aldus het besluit van het Adviescollege van dd 7 april 1954.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 38.
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1954
De Provincie Limburg maakt de laatste fl. 300,-  over, zijnde het restant van de subsidiekosten voor de restauratie van de Gasthuishof. Brief Provincie d.d. 26-07-

1954.

1954
De gemeente Venlo verstrekt fl.2.400,- subsidie voor de restauratiekosten van de Gasthuishof.

Brief gemeente Venlo d.d. 11-

08-1954.

1954

Bouwvergunningaanvraag 1954-839 voor een transformator ruimte, pompgebouw en noodstroomagregaat gebouw. Op sectie G nr.

671.  Architect Peutz, aannemer Jos Gerats te Blerick. Vergunning verleend op 29-11-1954.
Archiefkast RvB De 

Zorggroep.

1955

Wordt een nieuw paviljoen geopend voor verpleging van kinderen en Jongens. “Door deze kronkelige, breede oprijlaan, bereikt men het

hoofdgebouw van het sanatorium, een in neo-gotische stijl opgetrokken huis. Het sanatorium, zoals het daar nu midden in het bos staat

en waarin men uitsluitend kinderen en ongehuwde vrouwen verpleegd (capaciteit 170 patienten) bestaat uit drie gebouwen; het even zo-

even genoemde hoofdgebouw (1911) en twee bijgebouwen het St. Josephpaviljoen (1935) en het paviljoen “Maria Immaculata” (1955),

de nieuwe afdeling werd op 25 oktober door de commissaris van de koningin in Limburg geopend”.
Technische Gids, 07-01-1956

1955

Het sanatorium Maria Auxiliatrix wordt lid van de Vereniging voor Katholieke Ziekenhuizen en van de K.N.C.V. Besluiit vergadering

Adviescollege dd 24 mei 1955.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 51.

1955

Overzichtstekening van het Park met gebouwen en wegen: Situatie omgeving Grenskantoor Keulse Barriére Venlo. 04-05-1955.

Daarop staan nieuwe wegen (en veranderingen) in kleur aangegeven. Archief, Bouw & Huisvesting.

1955

Kaartje met de grenspalen 455 en 456, is afgegeven door het kadaster op 29 september 1955. Op enkele percelen hebben de

nummers, sectie G 739 en G 752, aan de Kaldenkerweg. (De Kaldenkerkerweg richting ingang park) Op de hoek van de Ulingshofweg -

Maria Hilf, staat de grenspaal 455.
Archief, Bouw & Huisvesting.

1955

In de vergadering van het Adviescollege d.d. 6 september 1955, wordt melding gemaakt van het feit dat het nieuwe gebouw Immaculata 

in gebruik is genomen.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 53.

1955

"Vader-Bisschop tussen de patientjes Nieuw kinder-paviljoen te Venlo. Feest in Maria-Auxiliatrix. Venlo 25 october- De honderd

patientjes van het Venlose sanatorium M.A., die tot voor kort op de tweede etage van het hoofdgebouw gehuisvest waren, zijn natuurlijk

het meest in hun schik met de gebruikneming van het nieuwe paviljoen.Tot heden voldeed de inrichting van de zalen, waarin ze heel de

dag moesten doorbrengen geenzins aan de redelijke eisen; nu zijn ze ondergebracht in kleine zaaltjes waarin licht en lucht volop

toegang hebben en waar in de verpleging aan de modernste eisen kan voldoen. Hoge gasten in kinderpaviljoen. Dinsdag zijn vele hoge

gasten hun opwachting komen maken bij het bestuur van dit sanatorium bij de zusters van O.L. Vrouw die hier sedert 1923 de

verpleging verzorgden. Dr. Maarsseveen, in zijn functie van voorzitter van het College van Advies, zette uiteen, dat de nieuwbouw

noodzakelijk was uit medische en hygiënische overwegingen; de bouw van het paviljoen betekent geen vergroing van de

verplegingscapaciteit, maar slechts een vervanging van wat noodzakelijk vervangen moest worden. dat deze vervanging een

aanzienlijke verbetering was, bleek uit de uiteenzetting van de geneesheer-directeur dr. Majoor; de inrichting van het nieuwe paviljoen

waarborgt de best mogelijke verpleging. De Mr.Dr. Van Rooij verichtte de opening" enz.
Verslag 26-10-1955.
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1955

"Bisschop en Gouverneur op bezoek. Feest op Maria Auxilatrix………………………….. Vandaag opening van het nieuw

paviljoen……………………" Heel lang verslag, met de geschiedenis en ontstaan van M.A. wellicht uit het dagblad overgenomen. Verslag, 25-10-1955.

1955 Sanatorium "Maria Auxiliatrix" kreeg nieuw kinderpaviljoen. Dinsdag 25 oktober was de opening. Met drie foto's. Dv.N.L, 00-10-1955.

1955

Venlo opent nieuw kinderpaviljoen. De Commissaris der Koningin verricht vandaag de opening. Groot artikel met brede foto van de

gevel van het Immucalatagebouw. Dv.N.L, 25-10-1955.

1955

Bestek en voorwaarden voor de nieuwbouw van het Sanatorium Maria Auxiliatrix te Venlo. Architekt ir. F.P.J. Peutz architect te Heerlen.

Bestek 222. (betreft de oude De Witte Steen) Archief, Bouw & Huisvesting.

1956 Huisoverste is Maria Bertrandis van 1956-1959.
Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1956 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Bertrandis  21-08-1956 - 29-08-1959.

1956

In de vergadering van het adviescollege 10 januari 1956 wordt melding gemaakt door de heer Haffmans dat het nieuwe gedeelte van de

nieuwe weg (Lindelaan) 1 april gereed zal zijn, aldus de toezegging van het college van B & W van Venlo. De weg waaraan het

sanatorium is gelegen zal sanatoriumsweg worden genoemd. Uit de vergadering van 20 maart 1956 blijkt dat de verharding van de

Lindenlaan en de daaraan sluitende Sanatoriumweg is uitgevoerd.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 55.

1956

De zusters verplegen tuberculose sinds 1922, daarvoor wijdde men zich aan de opvoeding van jonge Duitse meisjes. De

grensverhoudingen waren toen anders. In Venlo werden meer Duitse dan Hollandse munten ontvangen. De oorlog van 14-18 bracht

daar verandering in. Omdat zo dicht aan de grens handhaving van een pensioen bijna niet mogelijk was, werd gezocht naar een andere

doelgroep. Met succes schakelde men over op tbc-patiënten eerst onder leiding van dokter P.P. Veugelers en daarna in 1926 onder

dokter S.J. C. Majoor. De naam “Maria Helferin” veranderde naar “Maria Auxiliatrix”. Onder directie van dokter Majoor breidde het

sanatorium voortdurend uit. In de jaren dertig bleek dat het oude pensionaatgebouw de patiënten slechts met moeite kon herbergen.

Het St-Josephpaviljoen werd toen gebouwd en in 1935 geopend. Technische Gids, 07-01-1957
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1956

Na enkele jaren zijn weer uitbreidingen in het zicht, echter de tweede wereldoorlog stak een stokje voor de plannen. In de oorlog zijn ze

geëvacueerd geweest, hebben bombardementen gehad, werden paviljoens gebruikt als garage en als veestal. Na de bevrijding werd

op verzoek van de toenmalige inspecteur van de volksgezondheid in Limburg dr. L. Veeger, uitsluitend kinderen opgenomen. Na de

oorlog kwamen metname vanuit het westen veel kinderen die in het laatste oorlogsjaar tbc hadden opgelopen. Het grootste aantal

opgenomen patiënten bedroeg 215. Net na de tweede wereldoorlog werden plannen beraamd om de huisvesting van de patiënten in

het oude gebouw te verbeteren. Was het in 1911 voor die tijd een uiterst moderne meisjeskostschool en kon het in 1923 nog uitstekend

dienen als sanatorium, de eisen van 1955 waren anders. Daarom pleegde men in 1955 nieuwbouw. De hoofdbouw kreeg de

bestemming voor verschillende takken van dienst, zoals keuken, wasserij, administratie en economie, laboratorium, röntgenafdeling,

vertrekken van de geneesheer-directeur en zijn staf. De reden van nieuwbouw van het “Maria Immaculata” gebouw was niet

ruimtegebruik, maar een gebrekkige huisvesting. Toen de bouwplannen werden aangekondigd besloot de inspecteur dat er een

adviescollege zou worden ingesteld. Begin december 1950 vergaderde dit college onder voorzitterschap van Dr. Bak, de leider van het

Maastrichtse consultatiebureau voor tuberculose. Snel na zijn benoeming overleed hij en zijn opvolger werd G.C.M. van Maarsseveen

van consultatiebureau voor tuberculose uit Venlo. De plannen werden goedgekeurd. Op 30 september 1953 werd het werk door de

Heerlense ir. F.P.J. Peutz opgedragen aan de firma Jos Gerats & Zoon aannemer te Blerick. In het pand zijn voor de ziekenzalen een

125 meter lang terras gemaakt en heeft een lichte V vorm gekregen om geen perron idee te geven. Radiatoren zijn in houten kasten

weggewerkt. In de badkamer en dienkeukens zijn tegels aangebracht. Naast verpleegruimten zijn aan de zuidzijde enkele klaslokalen

en verblijven voor het onderwijzend personeel. Aan het sanatorium is een school verbonden. Aan de patientjes die lichamelijk en

geestelijk in staat zijn wordt onderwijs gegeven. Aan de noordzijde zijn dienstvertrekken als; dienkeukens, röntgenkamers, badkamers,

onderzoekruimten, toiletten, ingebouwde kruiken moeders een isoleervertrek voor moeilijke of ernstige zieken. Tevens zijn hier eet- en

speelvertrekken. Het voedsel wordt in het hoofdgebouw bereid en in de dienstkeukens verdeeld. De CV en warmwaterketels stonden in

het hoofdgebouw. Tevens werd een Strüver diesel noodstroomaggregaat.

1956

In de vergadering van het adviescollege 20 maart 1956 wordt melding gemaakt van de schenking van twee toestellen; een van de

Radio-actie van de AVRO en een van de Limburgse Groene Kruis commissie ter bestrijding van TBC.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 57.

1956

De bezetting schommelt tussen de 140-145. Momenteel zijn opgenomen 96 kinderen tot 12 jaar, 19 kinderen van 12 t/m 15 jaar en 30

patienten van 16 jaar en ouder, in totaal 145 patienten. Het verpleegtarief is met ingang van 1 juni 1956 verhoogd: fl.9,60 voor patienten

van 13 jaar en ouder (voorheen fl. 8.40 voor patienten 16 jaar en ouder. fl. 8.70 voor patienten van jonger dan 13 jaar, voorheen fl. 7.70

voor patienten beneden 16 jaar.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 60.

1956

Het hoofdgebouw heeft vrijgekomen ruimten. Een gedeelte is aangewezen als slot voor de zusters, een gedeelte zal worden

aangewend voor verbetering van de huisvesting van de verpleeghulpen, waaronder ook het inrichten van een recreatiegelegenheid

eetzaal en leslokaal, de resterende vertrekken denkt men te gebruiken voor opname van bejaarden en niet voor verpleging van

herstellende ziekenhuis-patienten omdat de ligging aan de noordzijde daarvoor minder geschikt is. Men zou 10 zitslaapkamers voor

bejaarden kunnen inrichten. Een tekening is reeds gemaakt door architect Stoks en de Bruyn.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 62.
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1956

Men wil de oude lighal tegen het St. Josephpaviljoen slopen en de patienten tijdelijk in de lighal in de bossen onder brengen. Dokter

Majoor wil de lighal zo dicht bij het nieuwe Immaculatpaviljoen niet missen. De mogelijkheid om ligtenten te huren van Groene Kruis

wordt besproken. Vergadering Adviescollege d.d. 26 juni 1956.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 63.

1956

De opbrenst voor de pensionkamer in het hoofdgebouw dient fl.6,50 op te brengen en voor 2 personen fl.12,00, realisatie verbouwing

middels lening van de zusters fl.15.000, verkoop bomen fl.13.000, uit de subsidie landverbetering fl.3.000. Indien het sanatorium terug

loopt, kan deze tak, dat als experiment wordt gezien, uitbreiding krijgen en t.z.t in het St.Josephpaviljoen verder worden uitgebouwd. uit

de vergadering van het Adviescollege d.d. 18 december 1956. 

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 67.

1957

Vanwege teruglopende aantal patiënten werd de St.Josephafdeling in het Immaculata-paviljoen half september ontruimd. De patienten

gingen naar de Jan- en Theresia afdeling. Jaarverslag 1957.

1957

Voor notaris J.E.M.Jaspar, te Tegelen wordt op 16 september 1957 een overdracht tussen R.K. Sanatorium "Mari Auxiliatrix" en de

inspecteur van de Domeinen vastgelegd. Het betreft een terrein gelegen aan de Keulse Barriére sectie G nr. 831 groot 63 aren en 15

centiaren.
Akte notaris Jaspar, d.d.16-09-

1957.

1957

De vroegere Theresiazaal in het hoofdgebouw werd verbouwd en daarna in gebruik genomen als eetzaal voor de verpleeghulpen. Op

de eerste verdieping van dit gebouw zijn enkele vroeger door de patienten gebruikte zalen verbouwd en voor verschillende doeleinden

ingericht. De fietsenkelder werd uitgebreid en beter ingericht. De bliksembeveiliging op het dak werd vernieuwd. De vroegere Don

Boscozaal op de 2e verdieping werd o.l.v. architecten Stoks en De Bruijn geheel verbouwd en in moderne stijl omgeschapen in een

afdeling voor pension-gasten. De conversatiekamer vormt het middelpunt. Daarom heen groeperen zich 4 een- 4 tweepersoonskamers

met sanitair. De rustafdeling is bestemd als vakantie herstellingsoord. Half juli konden wij de eerste gasten begroeten. De redacties van

het Dagblad en de Nieuwe Limburger hebben hierover bericht.
Jaarverslag 1957.

1957

Pension voor rustbehoevenden in Maria Auxiliatrix. Huiselijkheid en natuurschoon. 25 oktober, Sedert kort is Venlo verrijkt met een

pension voor rustbehoevenden.Daar is spciaal voor dat doel een gedeelte van het hoofdgebouw ingericht en daar kunnen de gasten

heerlijk wandelen door de uitgestrekte bossen die in eigen bezit zijn. De pensionprijs is in verhouding met wat de gasten hier geboden

krijgen, matig te noemen. Men heeft zes eenpersoonskamers, vier tweepersoons, een recreatiezaal, douche, kuip- en zitbaden, alles

modern en gerieflijk als in een eerste klasse hotel. D.v.N.L, oktober 1957.

1957

De heer Drs. A. Tummers stelt zich op 31 december 1957 niet meer verkiesbaar voor het Adviescollege.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 68.

1957

Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd op 4 november 1957 zal het dienstverband met de tegenwoordige geneesheer-directeur

dhr. S.J.C. Majoor op diens datum beïndigen. Het ontslag gaat in op 1 januari 1958. Bij voorlopige aanwezigheid zal dr. Oosterbaan een

van zijn assistenten ter beschikking stellen. In de vergadering van 25 juni 1957 wordt de opvolging Dr. Oosterbaan wordt aangesteld tot

medisch directeur van het sanatorium. Het jaarsalaris is fl.4,- per patiënt. Mej. Kurda zal als assistente onder zijn leiding gaan werken.

Haar arbeidsovereenkomst wordt aangepast ingaand op 1 januari 1958, bruto maand salaris fl. 480,00 plus kost en inwoning ad fl 65,-

of totaal fl.545,- te verhogen naar fl.700,- per maand, reiskostenvergoeding op fl.75,-.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 69.
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1957

De pensionkamers in het hoofdgebouw zijn gereed, ze worden gebruikt als tijdelijk rustoord voor ontslagen ziekenhuispatiënten. Ze

kunnen daar nog 6 á 8 weken nakuren. Op 15 juli zijn de kamers in gebruik genomen. Als pensionprijs heeft het bestuur besloten fl.10,-

per dag vast gesteld.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 73. 

vergadering van 25 juni 1957.

1957

Notitie over de overdracht van een stuk grond bij de inrichting van een nieuwe toegangsweg tot Maria Auxiliatrix te Venlo. Geen jaar

genoemd. Adviescollege vergadering 14 mei 1957. Op 15 september is de akte gepasseerd met het Rijk ter zake de grondruil,

wegverbetering enz. verband houdende met de bouw van het nieuwe douane- kantoor, bekrachtigd is. Uit de vergadering van 24

september 1957.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz 67 

en 74.

1957

Afwerking nieuwbouw Jongenspaviljoen Immaculata. Het betonnen gebouw heeft nog ernstige gebreken, lekkages van de

dakconcentraties, scheuren van de vloeren en het afbladeren van het plafond-schilderwerk in alle vertrekken behalve de hal. De

adviseur van het bestuur Ir. Kluiters zal de architekt Ir.Peutz op de hoogte brengen. Uit de vergadering van 24 september 1957.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 74.

1957

Dokter Majoor geneesheer-directeur zal per 1 januari 1958 worden opgevolgd door Dr. Oosterbaan. Middels een klein persbericht zal

hieraan ruchtbaarheid worden gegeven. De heer Majoor zal na deze datum de functie van medisch secretaris aannemen. Hiervoor zal

hij een kantoor krijgen in het hoofdgebouw.Tevens zal een taxi ter beschikking worden gesteld om hem van zijn woonhuis naar het

sanatorium te brengen. Dokter Majoor voelt niet voor een officieel afscheid. Uit de vergadering van 24 september 1957.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 74.

1957

Toegangsweg (gedeelte Lindenlaan). In augustus is door de dienst van invoer rechten en accijnzen gevraagd 't terrein te mogen kopen

tegenover Maria Helferin en gebruik te mogen maken van onze weg naar 't Sanatorium. Besloten werd om hiermee in te stemmen

indien de genoemde dienst er toe kan besluiten ons een nieuwe toegang tot het Sanatorium aan te leggen vanaf de Kaldenkerwerweg

langs café "De Hoop" en langs de thans bestaande spoorwegovergang. Er vindt een transactie plaats waarbij Maria Auxiliatrix en de

gemeente grond aan elkaar overdragen.

1957

De nieuwe toegangsweg- door de gemeente Sanatoriumweg genoemd- werd begin februari verhard en geheel afgewerkt. (gedeelte

Lindenlaan tot voor het oud pand Immaculatagebouw) Technische Gids, 07-01-1957

1957

Bouwvergunning nr. 6-1957 aangevraagd voor het verbouwen van de tweede etage van het hoofdgebouw, architekct Fr. Stoks en H. de

Bruyn. Aannemer Jos Gerats te Blerick. Vergunning verleend op 25 februari 1957. G.A.V.

1957

"Het Gemeente Bestuur deelt mede dat ze van Gedeputeerde Staten dezer provincie is medegedeeld dat uit hunnentwege ingesteld

onderzoek naar de onderhoudstoestand van met provinciaal gerestaureerde monumentale gebouwen is gebleken dat bij de restauratie

van de u toebehorende Gasthuishof, delen van de kapconstructie, die door de houtworm waren aangetast, niet zijn vervangen. Om

kostbare herstellingen te voorkomen dient u de nodige maatregelen te treffen. B & W van gemeente Venlo".

Brief gemeente Venlo d.d. 27-

07-1957 aan de Eerwaarde 

Zusters van O.L.V. Maria 

Auxiliatrix Kaldenkerkerweg 

350.

1957

De bezetting is zodanig teruggelopen dat op het ogenblik in beide paviljoens nog slechts 101 patiënten verblijven. Dr. Oosterbaan heeft

onderzocht dat de daling landelijk is. De mogelijkheid van opname van spastische kinderen, reumapatiënten, bejaardenhuis of

verpleeghuis wordt overwogen. Voor het laatste zou het St.Josephpaviljoen geschikt zijn. Ook de mogelijkheid van rusthuis voor zusters

wordt voorgesteld door Provinciaal Overste Zuster Maria Alfonsia. Uit de vergadering van 17 december 1957.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 78.
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1957

De heer drs. A.A.V. Tummers neemt afscheid als lid tevens secretaris van het Adviescollege. Hij dankt het bestuur voor in hem

gestelde vertrouwen. Uit de vergadering van 17 december 1957.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 80.

1957

Wordt een persbijeenkomst ingesteld over de geopende pensionkamers in het hoofdgebouw. Uit de vergadering van 24 september

1957. Deze is gehouden op 22 oktober 1957.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 75 

en 77.

1957

"Huiselijk en natuurschoon Pension voor rustbehoevenden in Maria Auxiliatrix. Sedert kort is Venlo verrijkt met een pension voor

rustbehoevenden. Het betreft hier geen blijvend thuis voor bejaarden; ook chronisch zieken kunnen hier terecht. Wel zoals gemeld,

oververmoeiden of herstellenden die een rustkuur willen ondergaan. Het verblijf hier kan niet langer dan een paar maanden duren; dan

moeten de gasten weer plaats maken voor anderen.

Modern ingericht. De zusters hebben een gedeelte van de tweede etage van het hoofdgebouw een grondige verbouwing en

modernisering doen ondergaan. Tot voor twee jaar was hier een zaal van het sanatorium gevestigd. Toen de patientjes naar het nieuwe

paviljoen werden ondergebracht, heeft men de ruimte in het hoofdgebouw benut om een pension voor tijdelijk rustbehoevenden in te

richten". Verslag, 26-10-1957.

1957

Grond nabij de Ulingshofweg. Het Zedelijk Lichaam "De Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve

Vrouw" gevestigd te Tegelen en het Zedelijk Lichaam of de vereniging "Maria Auxiliatrix" verklaren dat ingevolge akte van nieuwe

tenaamstelling van onroerend goed d.d. 04 januari 1952 verleden voor J.E.H.M. Jaspar, notaris te Tegelen het perceel destijds

kadastraal bekend gemeente Venlo sectie G nr. 662 groot 4,80 are (Gasthuisweg, Tramweg) waarvan de firma Van de Boom en Van

Gasselt te Kaldenkerken het recht van gebruik heeft - is gesteld ten name van de ondergetekende. Dat deze tenaamstelling ten

onrechte is geschied en op een abuis berust. Deze akte is ter correctie en de situatie blijft zoals deze is. enz.............
Notaris Jaspar, 12-06-1957.

1957

Op 31 december 1957 gaat i.v.m. het bereiken van de 65-jarige leeftijd Dr. S.J.C. Majoor als als Geneesheer-Directeur, Maria Auxiliatrix 

verlaten. Jaarverslag 1957

1958

Wordt op 26 maart 1958 de firma Flos aansprakelijk gesteld "dat de verf op de plafonds en balken in het nieuwe paviljoen van het

Sanatorium Maria Auxiliatrix te Venlo niet behoorlijk houdt". D.v.N.L., 06-09-1958?

1958

Gezien de sterke daling van de bezetting valt het exploitatietekort van fl. 21.583,53 nog mee. De begroting deed fl.74.600 verwachten.

Uit de vergadering van 11 maart 1958.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 81.

1958

Wordt besloten om reclame te maken voor de pensionkamers in het hoofdgebouw. Uit de vergadering van 11 maart 1958.
Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 82.
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1958

Besloten wordt om de t.b.c. patiënten van het St. Josephpaviljoen over te brengen in het Immaculatpaviljoen. Met pasen 1958 is dat

gerealiseerd. Ook is besloten om het leegkomend gebouw in te richten tot verpleeghuis. Uit de vergadering van 11 maart 1958. De

heren G. van Maarseveen, Kluiters en Oosterbaan hebben een bespreking gehouden met Dr. W.H. van Haaften, voorzitter van de

federatie van verpleeginrichtingen. Het gebouw blijkt zeer geschikt. Het gebouw dient een lift en liftkoker te krijgen, sluiten van de serre,

verbeteren van het sanitair en de verwarming, bekleden van de vloer en het inrichten van enkele kamers, voor zover de aanwezige

meubilering daarin niet voldoende voorziet. Wanneer de grote recreatieruimte wordt ondergebracht in het nabij de ingang gelegen

zaaltje en niet apart aangebouwd, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, dan biedt het paviljoen voldoende ruimte voor verpleging van

42 bejaarden met tevens recreatieruimten, isoleerkamertjes, therapieruimte, badafdeling enz. Volgens Dr. Oosterbaan zou de

verpleegprijs fl.11,75 per dag moeten gaan bedragen. Uit de vergadering van 22 april 1958 blijkt dat J.N. Oosterbaan op 20 mei 1958

schriftelijke toestemming vraagt aan bij de Inspecteur Volksgezondheid voor Limburg.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. blz. 82 

en 85.

1958 Dr. S. Majoor is begin september overleden te Venlo. Hij was oud-directeur van sanatorium Maria Auxiliatrix. Met foto. D.v.N.L., 06-09-1958?

1958
In 1958 wordt het Sint Jozefpaviljoen verbouwd om geschikt te maken voor verpleeghuisbewoners. Map jg 12. maart 1982 nr. 1.

1959 MA wordt een erkend verpleeghuis en neemt de eerste bejaarden op voor verpleging

1959

In het jaarverslag van 1969 wordt melding gemaakt dat men in 1959 van tbc-verpleging overstapt naar verpleging van gehandicapten.
Jaarverslag 1969.

1959

Overste van Maria Auxiliatrix is Zr. Maria Zelia  29-08-1959 - 01-09-1965. Jaarverslag 1969 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1959

"Verpleeghuis St.Jozef te Venlo. Binnenkort opening. Venlo 16 januari. Eind februari of begin maart wordt te Venlo in gebruik genomen

het verpleeghuis St.Jozef, dat thans ingericht wordt op het honderd h.a. grote terrein van Maria Auxiliatrix aan de Kaldenkerkerweg. De

inrichting is bestemd voor zieken- zowel vrouwen als mannen, bejaarden als jongeren- voor wie verpleging thuis niet wel mogelijk is en

voor wie ziekenhuisverpleging niet of niet langer nodig is. Men heeft plaats voor 50 patiënten. De verpleging op de drie afdelingen

geschiedt door de zusters van O.L.Vrouwe. De T.B.C. patiënten zijn thans alle ondergebracht in het in 1955 nieuw gebouwde en in

gebruik genomen paviljoen "Immaculata". Dit is thans zo ingericht dat hierin zowel kinderen als volwassenen verpleegd kunnen worden.

Waren er in de eerste jaren na de bevrijding nog 200 patientjes beneden de 16 jaar, (met lange wachtlijst) thans zijn er nog 40

kinderen. D.v.N.L., 17-01-1959.

1959

Het Provinciaal Bestuur van Limburg heeft door de Provinciale Waterstaatsdienst een onderzoek laten doen naar de

onderhoudstoestand van met provinciaal subsidie geresatureerde monumentale gebouwen. Ons is gebleken dat het houtwerk en de

ijzeren scharnieren van het bij de boerderij Gasthuishof behorende jachthuis dienen te worden geschilderd, terwijl het pannendak van

de hoeve moet worden nagezien, aldus de griffier in een brief aan de Zusters.
Brief Provincie Limburg d.d.20-

04-1959.

1959

Brief van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. Het betreft de verbouwing van de Gasthuishof. Archief, Bouw & Huisvesting. 

Brief, dd. 30-06-1959

1960
Landweer. Von Landwehr bis zur Reichsgrenze! Informatie over Landweren. (deze loopt dwars door het Auxiliatrixpark)

Die Heimat, heft 10, oktober 

1960 blz. 5 en 6.
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1960

Wordt een nieuw pachtcontract opgemaakt met P.J.H. Stroeken bij notaris Seelen te Tegelen voor de pacht van een perceel

tuindersland gelegen nabij de grens sectie G 88 ingaande 1960 en eindigende op 30 november 1985. Pachtprijs bedraagt fl.150,- per

heactare. Akte notaris Seelen, 1960.

1960

De gemeente Venlo geeft op 16 september 1960 goedkeuring voor de verbouwing van de schuur van de boerderij (Gasthuishof).

Geschatte bouwkosten fl.44.300. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan zich vinden in de verbouwing. Brief september 1960, archief 

De Zorggroep.

1961

Aannemer Ch.W. Teluy is de Gasthuishof aan het verbouwen en doet dat volgens de architecht Th.Spoelstra van het bouwbureau van

de L.L.T.B. niet zoals het hoort. De aannemingskosten bedragen fl. 28.300 te betalen in vijf termijnen.
Brieven archief Bouw en 

Huisvesting.

1961

Maria Auxilitatrix start op 11 april 1961 met de opleiding ziekenverzorgende om in de behoefte te voorzien van deskundig geschoold

personeel. In 1986 zijn 25 jaar later, 633 gediplomeerden afgeleverd.
MAP jaargang nr. 16 nr. 3 blz. 

15.

1962

Verzoek van de gemeente Venlo (omdat destijds een behoorlijk bedrag is bij gedragen aan de restauratiekosten voor de Gasthuishof)

om hof ook te laten verzekeren tegen brand en storm.
Brief gemeente Venlo d.d., 19-

11-1962.

1963 Sanatorium voor tbc patienten wordt gesloten

1963

Bouwvergunning aanvraag voor het veranderen van het "Jachthuis" tot woning aan de Ulingshofweg 30 sectie G 833 (adres van Maria

Auxiliatrix is dan Kaldenkerkerweg 350) aanvraag ingediend op 21-02-1963. Bouwkosten begroot op fl.9.750,-. Vergunning wordt

verleend op, 21-02-1963. Archief, Bouw & Huisvesting.

1963 Tussen 1963 en 1971 wordt de boerderij, bakkerij verkocht en opgeheven

1963

Brengt aannemer J.Coenders uit Arcen een offerte uit voor de aanbouw van de zogenaamde herenkamer voor fl.10.982,00. De

gemeente Venlo geeft op op 21-02-1963 goedkeuring voor de verbouw van het Jagershuis bij de Gasthuishof. Offerte Coenders.

1963

In 1963 wordt een folder uitgegeven met als titel: Kies een mooi beroep, wordt ziekenverzorgster in het landelijk erkend

opleidingsdcentrum "Maria Auxiliatrix" Venlo. Met een viertal foto's. Folder Opleidingscentrum

1963

"Vijftig zieken reisden kriskras door Europa. Lofwaardige traditie. Kermis op Auxiliatrix. Venlo-1 september. Ruim vijftig minder-valide

patiënten, meest ouderen van dagen, die momenteel in het sanatorium worden verpleegd, hebben dezer dagen in de tuin voor het

hoofdgebouw een "reis-langs-grote--Europese steden" gemaakt. De kermis op Maria Auxiliatrix is zo langzamerhand een traditie

geworden. D.v.N.L., augustus 1963.

1963 Wordt het boekje "De Mytylschool" uitgegeven. Uitgave Maria Auxiliatrix.

1964
De pachtprijs voor de landerijen en boerderij Gasthuishof bedraagt voor 1964, fl. 4.750,-.

Zuster Celia in een brief aan 

pachter Stroeken.
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1965

Exploitatie (eigen) boerderij behorende bij Maria Auxiliatrix. Het verpleeghuis exploiteert een boerderij van ca. 30 ha. groot. Deze is

uitsluitend gelegen in de levering van producten aan het verpleegtehuis tegen aantrekkelijke prijzen, d.w.z. dat de prijzen waarvoor het

verpleeghuis de producten koopt, onder de prijs van de grossier moeten liggen. Men twijfelt aan de rentabiliteit van de boerderij. Trend

is dat boerderijen bij kloosters en inrichtingen worden gesloten. Ze heeft zeven medewerkers. De exploitatie van de boerderij is in: In

1960 winst fl.16.898,16. In 1961 winst fl.16.348,27. In 1962 winst fl.6.837,26. In 1963 winst fl.1.945,57. In 1964 winst fl.1.416,71. De

boerderij leverde 51.563 liter melk, werd voor een bedrag van fl. 28.409 aan vlees (rundvee, varkens en kippen) geslacht indien men dit

had afgenomen bij een grossier had men slechts fl.1.420 meer betaald. In 1963 is door de boerderij voor een tottaal van fl. 72.390 aan

het verpleeghuis geleverd. Indien de producten bij een grossier zou worden afgenomen zou dat bedrag met fl. 11.000 stijgen. Bij

aankoop zal minder nodig blijken te zijn en de variatie wellicht toenemen. Aldus een rapport van econoom, Henk de Beukelaer.

Notitie opgesteld door 

econoom Henk de Beukelaer 

van Maria Auxiliatrix, maart 

1964.

1964
In 1986 gaat Henk Scultz weg. Hij kwam op 16 april 1964 als eerste full-time therapeut. Hij werkte met 80 volwassenen en 60 kinderen.

MAP 75 jaar 1986 blz. 18.

1964
Streekschool in Venlo voor invalide kinderen. Maria Auxiliatrix breidt uit. Met diverse foto's.

Carillon.Weekend-editie 

D.v.N.L. 4 juli 1964.

1964

Voormalig sanatorium kreeg andere goede bestemming. Maria Auxiliatrix streeft ernaar om in de nabije toekomst ook de verzorging

van de lichamelijk gehandicapte kinderen die extern zijn, op zich te nemen, Momenteel verblijven intern al 30 invalide kinderen, welk

aantal tot 40 kan worden opgevoerd. De bedoeling is dat de afdeling uitgroeit tot een streekschool voor gebrekkige kinderen. Er is een

regeling in de maak om de kinderen te vervoeren. Het wordt dan een school met mytylonderwijs. Grote beschrijving van de gebouwen.

Helaas geen jaartal.
Carillon.Weekend-editie 

D.v.N.L. 4 juli 1964.

1964

Bouwvergunning verleend op 02-11-1964 (RG 288268. no.448) voor het veranderen van een gebouw dienende tot verpleging. (mogelijk

de lighalfunctie van het Immaculata gebouw overkappen) G2 833. MAP 75 jaar 1986 blz. 18.

1965
De LLTB brengt een advies uit over de toekomstige bodemexploitie van Stichting Maria Auxiliatrix i.z. de boerderij op het park.

Roermond, 19-01-1965

1965

"In Maria Auxiliatrix kunnen meisjes ziekenverzorgster worden. Erkend opleidingscentrum in Venlo. Op 1 mei begint weer een cursus

ziekenverzorgster. Maria Auxliatrix heeft nu 7 gediplomeerde ziekenverzorgsters in dienst, er zijn 13 eerste jaars leerlingen en 8 tweede

jaars, terwijl zich voor de nieuwe cursus tot dusver 12 meisjes hebben aangemeld. De opleiding van ziekenverzorgster verschilt nogal

van die tot verpleegster. Een foto met 15 ziekenverzorgsters op een lange rij en een foto van een zuster die een kind in bed het been

verzorgd". D.v.N.L., 23-03-1965.

1965

Pro.Ecclesia voor mej. Cremers Venlo. Veertig jaar onderwijzeres. "Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de hal van het Maria

Immucalata-paviljoen van het herstellingsoord Maria Auxiliatrix te Venlo heeft recor Van der Heijden, dinsdagmorgen de pauselijke

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt aan mej. H. Cremers, die haar veertigjarig onderwijsjubileum vierde.Tijdens het

opspelden ging er een luid hoera op van de 40 lichamelijk gebrekkige kinderen. Vervolgens brachten Moeder-overste zr. M. Celia en

Mr. E.Haffmans hulde aan de onderwijzeres van de sanatoriumschool. D.v.N.L., 30-06-1965.

1965

Zondag naar Maria Auxiliatrix. Zondagmiddag wordt een bescheiden kermis gehouden voor een weldadig doel. Een bus naar Maria

Auxiliatrix vertrekt zondag vanaf het station om half drie. D.v.N.L., 16-07-1965.

1965

Vergunningsaanvraag no. 23-1965, architect Peutz op sectie G2 nr.833. Het adres is Kaldenkerweg 350. Wordt een beton- en

staalconstructie in genoemd enz. Riolering. Vergunning verleend op 12-08-1965.
Archief RvB De Zorggroep. 12-

08-1965.
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1965

Gehandicapte jeugd was te gast in de kazerne. Mooi initiatief te Venlo. Venlo, 2 december. Niet minder dan 75 patiënten (waarvan de

meesten in rolstoelen of loopfiets) van Maria Auxiliatrix waren te gast in de kazerne, waar hen in de kantine een onvergetelijke middag

is bezorgd. De aanwezigen werden verwelkomd door majoor P. Willems. Het mannenkoor van het 2e Depot Infanterie o.l.v. dirigent Jan 
D.v.N.L., 03-12-1965.

1965

Paarden en wagentjes voor gehandicapte kinderen. Dankzij "Vrienden van Maria Auxiliatrix". De leerlingen van de school voor

gehandicapte hadden aan Sinterklaas een pony met wagentje gevraagd. En de Sint kwam maar niet met een maar twee pony's en twee

wagentjes. Zelden is een Sinterklaascadeau met zoveel enthousiasme ontvangen. Met foto van Sinterklaas met de pony en de

kinderen. D.v.N.L., 04-12-1965.

1965

Bouwplannen voor; Herstellinsoord "Maria Auxiliatrix" te Venlo Flat voor 16 verpleegsters en 64 ziekenverzorgsters totaal 80 bedden, 4

verdiepingen. Was gepland (vanuit de entree gezien) links achter de Vorstenheuvel ter hoogte van de oude Witte Steen. Tekening Ben

Hendrix architekt Venlo,  december 1965. werk no.541, schetsplan 4. (is nooit doorgegaan)
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1965

Bouwtekeningen van de verbouwing van de oude De Witte Steen aangereikt door Ir.F.P.J.Peutz B.I. architect-Stedebouwkundige

(Heerlen). Datum tekening 1964. Bestek 222 tekeningen 1-6.
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1965 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Koenrada  01-09-1965 - 23-09-1972.

1966

Volleerde Willy Caron zingt met Limburgse Jagers en Soldatenkoor. Weldadigheidsconcert in Venlo. De baten zijn voor de kinderen van

Auxiliatrix. Enkele dagen later bleek dat het weldadigheidsconcert fl. 2.000,- had opgebracht. D.v.N.L., 17-01-1966.

1966

Uitbreiding Verpleeghuis Maria Auxiliatrix te Venlo Verdieping en Zuid gevel. (rechterzijde St.Jozefpaviljoen. Architectenbureau Ben

Hendrix te Venlo, januari 1966. Blad 10-11. Niet doorgegaan?
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1966 Zwembad aktie van Venlo en omgeving. Bundel van kranten artikelen vanaf 17 januari 1966 t/m in 1967 (ca. 75 artikelen). Bundel 1966.

1966

Carnaval, blijmoedig zelfkritiek van een besloten gemeenschap. Venlo, Vastenavond 1966. Pagina groot artikel met 7 foto's van de

carnaval op Maria Auxiliatrix.
Carillon, weekend-editie 

D.v.N.L., 19-02-1966.

1966

"Venlose Militairen bij gehandicapte jeugd. Caron zong, ballons knapten. Venlo 21 maart. Zaterdagmorgen had Moeder-overste vele

gasten te ontvangen. Ze kwamen fl.3200,- brengen. De gasten waren leden van het korps Limburgse Jagers. D.v.N.L., 00-03-1966.

1966

Opleiding ziekenverzorgster op wettelijke basis. Maria Auxiliatrix krijgt een verpleegstersflat. Op 1 mei en straks ook op 1 september

begint in verpleegtehuis Maria Auxiliatrix in Venlo weer de nieuwe cursus voor ziekenverzorgster. D.v.N.L., 05-04-1966.

1966

De beatband The Thunder Birds die zaterdag middag optrad in de hal van het Don Bosco-paviljoen bij Maria Auxiliatrix. Het was een

van de hoogtepunten van het Zonnebloem-jaarfeest, dat zaterdag op Maria Auxiliatrix werd gevierd. D.v.N.L., 02-06-1966.

1966

Brief aan de gemeenteraad van Venlo: Van het bestuur van de Maria Auxiliatrixschool wordt gevraagd om meubilair en twee

schrijfmachines ivm toename aantal leerlingen is het aanschaffen noodzakelijk.
Archief, Bouw & Huisvesting. 

Brief, dd. 13-07-1966.

1966

Brengt "Captain Casey and the members of the Seventh Army Soldiers Chorus (Provisional) APO 09102" een bezoek aan Maria

Auxiliatrix. Op 25 november 1967 sturen ze vanuit Amerika een fotoalbum over dit bezoek. Daarin staan veel foto's van het koor en de

koorleden met de kinderen in De Witte Steen. Zr. M.Ludwin stuurt een dankbrief naar het koor. Archief RvB De Zorggroep. 

1966

Vanavond concert in Venlo. Gistermiddag arriveerde in de kazerne in Venlo het in Duitsland gestationeerde koor van het Amerikaanse

leger. Bij de begroeting speelde o.a. het fanfarekorps van de Limburgse Jagers. Majoor Willems sprak een woord van welkom tot de

gasten. Korte tijd na de aankomst gingen ongeveer veertig Amerikaanse soldaten-zangers naar Maria Auxiliatrix. In totaal gaven ze

twee concerten waarvan de opbrengst naar de zwembad-actie gaat.. D.v.N.L., 15-11-1966.

1966 Vermaard Amerikaans soldatenkoor geeft twee weldadigheidsconcerten. Maandag in Venray en dinsdag in Venlo. D.v.N.L., 12-11-1966.
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1966

Programma bij gelegenheid van het bezoek van de patiënten en verplegend personeel van Maria Auxiliatrix op woensdag 23 november

1966 in de Frederik-Hendrik kazerne te Venlo. Programma.

1966
Kadasterkaart gedeelte van het park met de Gasthuishof,  15 december 1966 en 23 oktober 1974 en 23 maart 1976. Meerdere kaarten.

Archief Bouw & Huisvesting

1966

Uitstapje kindeen Maria Auxiliatrix. De kinderen brachten op maandagmorgen een bezoek aan V & D in Venlo. Na het winkelen werd er

limonade en gebak gereserveerd in de Lunchroom. D.v.N.L.,16-12-1966.

1966

Nog maar een ton voor het zwembad. Iets missen voor de kinderen die zoveel moeten missen. Venlo, 9 december- Truus (14) en Ine

(10) kunnen nauwelijks lopen, maar in het water van het vlinderbad spartelen ze naar hartelust en voeren ze op aanwijzing van de

heilgymnaste zelfs de moeilijkste bewegingen uit. De kinderen komen hooguit twee keer in de week in het vlinderbad. Momenteel heeft

Maria Auxiliatrix 52 kinderen. Voor de verpleegsters is het een zwaar karwei. In een zwembad zou het heel wat makkelijker zijn. Groot

artikel met vier foto's. D.v.N.L., 09-12-1966.

1966 Zwembad Auxiliatrix: actie gaat van start. Met beginkapitaal van ruim 20 mille. De schenkers staan benoemd. D.v.N.L., 31-12-1966.

1967

Overzichtskaart vervaardigd door Staatsbosbeheer, opname 1967. "Verpleeghuis "Maria Auxiliatrix" blijvende Technische toelichting

beheerskaart 1967. Mooi ingekleurde geplastificeerde kaart. Alle gebouwen, wegen en bossen zijn ingekleurd. Archief Bouw & Huisvesting

1967
Verzoek tot uitbreiding van het verpleeghuis met 80 bedden aan de gemeente Venlo. Niet getekende brief.

Archief Bouw & Huisvesting, 

17-01-1967.

1967 Vier Carnaval, maar denk aan het zwembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 22.677,68. Met foto van het vlinderbad. D.v.N.L., 07-01-1967.

1967
Invaliden beginnen actie voor zwembad. De 25.000 bijna bereikt. De stand is fl. 25.567,68. Met een foto van spelende kinderen.

D.v.N.L., 14-01-1967.

1967 Mooi succes van kasteelfeest Well. De opbrengst is bestemd vootr het zwembad van Auxiliatrix. D.v.N.L., 16-01-1967.

1967

Zwembad Auxiliatrix. Storende fout in het artikel van afgelopen zaterdag. De teller staat op fl. 24.567,68 en is dus nog niet over de

25.000 gestegen. D.v.N.L., 16-01-1967.

1967

Venlo. Afdeling Venlo St. Liduina bijeen. De leden besluiten om fraai bewerkte sleutelhangers te gaan verkopen a. fl. 2.50 per stuk. De

opbrengst gaat naar de actie Zwembad. D.v.N.L., 17-01-1967.

1967

Prinsebal in Concertgebouw. Vastelaovend in Venlo. Volgende week Prins naar bejaarden en Auxiliatrix. Met een foto van vorig jaar

toen Prins Jan III een bezoek bracht aan de bejaarden. D.v.N.L., 19-01-1967.

1967 Van vier op acht streepjes in de ton. Actie zwembad Auxiliatrix. De stand is fl.42.414,43. Met foto van een jongetje in bed. D.v.N.L., 21-01-1967.

1967

De actie/zwembad Auxiliatrix had dringend behoefte aan een permanent secretariaat en enige inwoners van het bejaardencentrum

Meeuwbeemd verklaarden zich bereid dit op zich te nemen. Het zijn de dames W.A.M. Deberrand en C.M.F. van Dijck en de heer G.

van Hoeijen. Zijn zijn dezer dagen geìnstalleerd door majoor P.Willems, voorzitter van het comité Zwembad........... Met een foto waar 6

mensen op staan. D.v.N.L., 25-01-1967.

1967 Ziekenzon-trio weer in touw. Venlo 2 februari- De mooiste momenten van carnaval worden vastgelegd. D.v.N.L., 00-02-1967.

1967 Bromfietsenloterij van start. Actie Zwembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 54.791,31. Mooie foto spelende kinderen. D.v.N.L., 04-02-1967.

1967 Vasten: iets afstaan voor anderen. Actie zwembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 56.887,30. Foto spelende kinderen. D.v.N.L., 11-02-1967.

1967 Drie series loten reeds geplaatst. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 65.344,41. Met twee foto's van de trekking. D.v.N.L., 25-02-1967.

1967

De vijftigduizend gepasseerd. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl.50.010,93. Met foto van carnaval, prins Jos I bracht een

bezoek aan Auxiliatrix. D.v.N.L., 28-02-1967.
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1967

Carnaval: wij zitten allemaal in hetzelfde maatschappelijk schuitje. In de dimensie van het ongerijmde. En we worden allemaal van tijd

tot tijd allemaal zeeziek. Pagina groot artikel met 6 leuke foto´s van de carnaval o.a. op Auxiliatrix. D.v.N.L.,04-02-1967.

1967

Het Adviescollege van het verpleeghuis "Maria Auxiliatrix" te Venlo keurt in de vergadering van 17 februari de aanschaf van een

verbrandingsoven goed t.w.v. fl.2.000,-.

Vastgesteld in de vergadering 

van genoemd college dd 28-02-

1967.

1967

Het Adviescollege van het verpleeghuis "Maria Auxiliatrix" te Venlo keurt in de vergadering van 17 februari het advies gegeven door de

directie om de eigen bakkerij te sluiten goed te keuren.

Vastgesteld in de vergadering 

van genoemd college dd 28-02-

1967.

1967

Het Adviescollege van het verpleeghuis "Maria Auxiliatrix" te Venlo keurt in de vergadering van 17 februari kan zich in beginsel

verenigen met het voorstelom in plaats van een manege een klein dierenparkje aan te leggen.  

Vastgesteld in de vergadering 

van genoemd college dd 28-02-

1967.

1967 Loterij voor zwembad Auxiliatrix. D.v.N.L., 01-03-1967.

1967 Deze week weer vijfduizend gulden. Actie zembad Maria Auxiliatrix. De teller staat op fl. 76.353,84. Foto van een etend kind. D.v.N.L., 11-03-1967.

1967

Voor het zwembad. Ingezonden brief van Hay vd Ven St. Ignatiusstraat 13 te Venlo. Over een bezoek ndat hij aan Auxiliatrix bracht en

een gepland optreden met Sempre Avanti. D.v.N.L., 14-03-1967.

1967

Tachtig mille: het bad komt in zicht. Zwembad actie Auxiliatrix. De teller staat op fl.80.237,87. Mooie foto van een zuster bij het bed

buiten bij Immaculata. D.v.N.L., 18-03-1967.

1967

Kasteleins, kerkzangers en instuivers kwamen in het geweer.Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 85.237,87. Mooie foto van

kinderen op een loopbrancard. D.v.N.L., 25-03-1967.

1967

Moeder kocht winnend lot van dochter. Actie zembad Auxiliatrix. Met mooie foto van een zuster met twee kinderen in het park. De teller

staat op fl.71.200,60. D.v.N.L.,04-03-1967.

1967 Zes series van bromfietsenloterij reeds getrokken. Actie zembad Auxiliatrix. D.v.N.L.,10-03-1967.

1967 Poster tot uitnodiging van de feesten op 4 en 5 mei in het Auxiliatrixterrein. D.v.N.L., 00-04-1967.

1967 Dames uit Arcen kienden 1000 gulden bij elkaar. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 90.933,13. D.v.N.L., 08-04-1967.

1967 Concert voor het Zwembad. In de Velonazaal. D.v.N.L., 10-04-1967.

1967 Voetballers kring Venlo in touw. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl.93.014,26. D.v.N.L., 15-04-1967.

1967

Ons zwembad. Els Buckinx, leerling van Maria Auxiliatrix werd door de actie zwembad geïnspireerd tot het volgende versje: Ons

zwembad ………… D.v.N.L., 17-04-1967.

1967 Kinderen helpen kinderen. i.k.v. actie zwembad. D.v.N.L., 19-04-1967.

1967 Kinderen helpen kinderen. i.k.v. actie zwembad. De teller staat op fl.95.542,41. D.v.N.L., 22-04-1967.

1967 Instuifjeugd treedt aan voor de gehandicapte kinderen. Actie zembad Maria Auxiliatrix.De teller staat op fl.96.157,67. D.v.N.L., 29-04-1967.

1967 Brandweerdemonstratie in Venlo. Kort daarvoor trokken kinderen in een optocht waarvan de opbrengst naar Auxiliatrix ging. D.v.N.L., 02-05-1967.

1967

Instuifjeugd van Venlo en Blerick zet zich in voor het zwembad. Twee non-stop-avonden deze week. Pagina groot artikel met 12 foto's

van artiesten. (4 en 5 mei). D.v.N.L., 02-05-1967.

1967 Jeugd zette zich in voor de jeugd. Actie zembad Maria Auxiliatrix. De teller staat op fl. 99.497,97. D.v.N.L., 06-05-1967.

1967

ISA maakt ton vol voor Zwembad. Met de netto opbrengst van de twee topavonden die Instuif Sempre Avanti organiseerde, is de ton

gepasseerd. Ruim 2200 gulden kan het bestuur overdragen. Pagina groot artikel met 8 foto's. D.v.N.L., 09-05-1967.

1967 Actie Tegelen-Belfeld neemt hoge vlucht.  Zembad Maria-Auxiliatrix. De teller staat op fl.106.188,59. D.v.N.L., 13-05-1967.

1967 Tegelen en Horst gaven de doorslag. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl.108.188,59. D.v.N.L., 20-05-1967.
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1967

Venlo krijgt bowlingcentrum. Vierde stad in Nederland. "De zwei Brüder von Venlo", Gerrit en Geurt Snetselaar hebben de Palermobar

aangekocht. Daar willen ze een Amerikaans kegelpaleis inrichten. De ofgficiële opening zal bovendien in het teken staan van de actie

voor het zwembad van Maria Auxiliatrix. Zuster Ludwin zal het eerste game op de banen werpen en voor elk van de driehonderd punten

die zij maximaal kan vergaren, zal zij van de gebroeders een bedrag van honderd gulden ontvangen als bijdrage in de bouw van het

zwembad. Twee foto's, een staat Geurt Snetselaar met zijn vader in de tijd dat hij in Maria Auxiliatrix verpleegd werd.
D.v.N.L., 27-05-1967.

1967 Nog twee streepjes en de ton loopt over. Actie zembad Auxiliatrix.De teller staat op fl. 110.159,06. D.v.N.L., 27-05-1967.

1967
Wandelen ten bate van het "Zwembad Auxiliatrix". Met de Limburgse Jagers op mars. (op 11 juni) Prijsuitreiking op Auxiliatrix.

D.v.N.L., 30-05-1967.

1967 Non-stop-avond goed bezocht. Zeker 1200 belangstellenden. D.v.N.L.,05-05-1967.

1967

Heden de achtiende mei negentienhonderd zeven en zestig verschenen voor mij, enz. enz. De Statuten van "Stichting Maria Auxiliatrix"

worden opgemaakt op 18-05-1967. Officieel document

1967

Stichtingsakte: Een kopie en een afschrift; der akte van Oprichting van de Stichting "Stichting Maria Auxiliatrix" gevestigd te Venlo de

18 mei 1967 verleden voor J.E.H.M. Jaspar notaris te Tegelen.
Zuster Odilia, KBO St. Julia 

Tegelen.

1967

Het dankwoordje van Els (namens de kinderen van Auxiliatrix) aan de Limburgse Jagers bij hun laatste bezoek aan Maria Auxiliatrix op

15 juni 1967. De Limburgse Jagers worden bedankt dat zij de actie zwembad aan het rollen hebben gebracht. Brief,d.d.06-1967.

1967 Taptoe Limburgse Jagers een succes. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 113.139,48. D.v.N.L., 03-06-1967.

1967 Instuif tuinfeest gecombineerd met jaarlijks slotbal. Instuif Sempre Avanti feest in de tuinen van Auxiliatrix. D.v.N.L., 09-06-1967.

1967 Stadscollecte en stadsconcours. De teller staat op fl. 114.426,23. D.v.N.L., 10-06-1967.

1967 Met de Limburgse Jagers op mars. Voor het zwembad Auxiliatrix. D.v.N.L., 10-06-1967.

1967 Collecte voor het zwembad Auxiliatrix.Zal deze ton vanavond overlopen?..... D.v.N.L., 12-06-1967.

1967

De ton loopt over. Zwembad Auxiliatrix. Een huis-aan-huiscollecte, in Venmlo en Blerick bracht fl. 66005,93 op. Daarmee is de teller

boven fl.120.000 komen staan. D.v.N.L., 13-06-1967.

1967 Duivenmelkers helpen Maria Auxiliatrix. Extra-vlucht vanaf Bourges. D.v.N.L., 16-06-1967.

1967 Bromfietsenloterij Auxiliatrix. D.v.N.L., 16-06-1967.

1967 In de buurt van de 125.000. Actie zwembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 122.393,13. D.v.N.L., 17-06-1967.

1967

Bowling-Venlo opent in het teken van actie Zwembad Auxiliatrix. De bowling-Venlo zal worden geopend door zuster Ludwin van het

revalidatiecentrum Maria Auxiliatrix. Zuster Ludwin trainde in Rheydt. Met vier mooie foto's van Zuster Lidwin. D.v.N.L., 17-06-1967.

1967

Zuster Ludwin scoorde 8100 gulden voor het zwembad. Opening Bowling Venlo. Met twee mooie foto's van zuster Ludwin met een

bowlingbal. D.v.N.L., 21-06-1967.

1967 De teller staat op fl.133.137,92. D.v.N.L., 24-06-1967.

1967 Duiven vliegen voor Maria Auxiliatrix. D.v.N.L., 30-06-1967.

1967

Overzichtstekening van het Park waarop de bestaande en toekomstige gebouwen zijn weergegeven. Ingenieurs en architektenbureau

Ir. A. Swinkels enz. dd 05-06-1967.
Zuster Odilia, KBO St. Julia 

Tegelen.

1967 Dames voetballen in Horst. Actie zwembad Auxiliatrix. Diverse acties waarbij de opbrengst naar het zwembad gaat. D.v.N.L., 01-07-1967.

1967

Zonnenbloemfeest in Auxiliatrix. Ziekenomroep actief. Het jaarlijkse "Zonnenbloemfeest" begint vandaag met 'n Heilge Mis. De welfare

heeft kapelaan Leo Brueren weten te strikken. Na twee uur start de Ziekenomroep met een non-stop radioprogramma.
D.v.N.L., 01-07-1967.
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1967

Zwembad Maria Auxiliatrix. Tegelen. Op inititiatief van Karel Wetzels leider van het orkest, wordt in Tegelen in de Haandert een Bonte

Avond gehouden voor het zwembad. D.v.N.L., 06-07-1967.

1967 Actie leefde in de harten van duizenden. Zwembad Maria Auxiliatrix. De teller staat op fl. 135.839,82. D.v.N.L., 08-07-1967.

1967

Duiven vlogen ruim fl. 3000 bijeen voor Maria Auxiliatrix.Het liefdadigheidsconcours vanaf Bourges, is een groot succes geworden. De

2000 loten zijn nagenoeg allemaal verkocht en zal er een bedrag van ruim 3000 gulden ter beschikking worden gesteld.
D.v.N.L., 25-07-1967.

1967

Fanfarekorps Limburgse Jagers moet gaan sluimeren. Leger verliest belang rijke goodwill-bron. Groot artikel waaruit vooral de

verbijstering spreekt over het voornemen om het korps op te heffen. Met een foto van de kapelmeester. D.v.N.L., 05-08-1967.

1967
Limburgse Jagers. Ingezonden brief van Zuster M.L. De opheffing heeft grote opheffing teweeggebracht bij de kinderen van Auxiliatrix.

D.v.N.L., 07-08-1967.

1967

Limburgse Jagers kunnen het bijna niet geloven. Nieuwe dure Gala-uniformen kosten 20.000 gulden, maar de band moet verdwijnen.

Met een foto van het koprs. D.v.N.L., 08-08-1967.

1967
Limburgse Jagers. Ingezonden brief ondertekend door 2000 Venlose Jongeren. Onbegrijpelijk….Belachelijk… Ik sta sprakeloos….

D.v.N.L., 09-08-1967.

1967 Limburgse Jagers. Ingezonden brief van Jean Kierkels te 's-Gravenhage. Wordt Maria Auxiliatrix nadrukkelijk in genoemd. D.v.N.L., 10-08-1967.

1967 Limburgse Jagers. Ingezonden brief van Th.V.M. en Baerke. D.v.N.L., 11-08-1967.

1967 Drie instuiven geven tuinfeest op Maria Auxiliatrix. Morgen, zaterdag 12 augustus. Met 4 foto's van optredende artiesten. D.v.N.L., 11-08-1967.

1967

Weer fl. 3000,- voor zwembad. De heer Backus, voorzitter van de Noordlimburgse Unie heeft donderdagavond op Maria Auxiliatrix een

bedrag van fl. 3.083,- overhandigd aan de heer Van Eijck, voorzitter van het actie-comité Tegelen-Belfeld. Het geld is bestemd voor de

bouw van het zwembad en bijelkaar gebracht door de 956 leden van postduivenvereniging. D.v.N.L., 12-08-1967.

1967

Tuinfeest op auxiliatrix. Het slotbal van de drie instuiven van Venlo, zaterdag in de vorm van een tuinfeest op Maria Auxiliatrix

gehouden, is in alle opzichten een succes geworden. (met twee foto's over elkaarheen geplakt, De Limburgse Jagers en luisterende

kinderen in rolstoelen. D.v.N.L., 14-08-1967.

1967 Limburgse Jagers. Ingezonden brief van L.Receveur. D.v.N.L., 28-08-1967.

1967

Heel Venlo op de been. Tussen de vijftien tot twintigduizend mensen kwamen in Venlo op de been om te protesteren tegen de

opheffing van het korps Limburgse Jagers. Met foto's van o.a. de kinderen van Auxiliatrix in een kar getrokken door een pony. (8 foto's)
D.v.N.L., 28-08-1967.

1967

De gezamelijke Venlose Instuiven. Nodigen u hierbij uit op het door hun georganiseerde Tuinfeest ten bate van het zwembad van Maria

Auxiliatrix. Dit Tuinfeest wordt gehouden op 12 augustus 1967 in de tuin van Maria Auxiliatrix. Hoogachtend, Instuif Copacabana, Instuif

IL '56 en Stichting Instuif Sempre Avanti. Motto: De Jeugd voor het zwembad. Uitnodigingskaart.

1967

Nrd-Limburg bracht bijna 140.000 gulden bijeen. Actie zwembad Auxiliatrix. Overdracht resultaat actie zwembad: foto boven Majoor

Willems werpt een blik terug, links mevrouw de Gou, rechts de heer W. van Eijck overhandigen de cheques aan moeder Reinilda.
D.v.N.L., 07-09-1967.

1967

Ballet op Auxiliatrix. Honderd leerlingen van de Balletstudio Tegelen waren woensdagmiddag naar het verpleeghuis Maria Auxiliatrix

gejkomen om de kinderen, de oudere patiënten en de verpleegsters aldaar een dansuitvoering aan te bieden. Met twee foto's.
D.v.N.L., 23-11-1967.

1967 Regelement. Rechtsposititie personeel. Informatieboekje in blauw. 00-11-1967.
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1967

Notariakte J.E.H.M. Jaspar, notaris te Tegelen: Daarin wordt door het Provincie van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw te

Tegelen de bezittingen overdragen aan de "Stichting Maria Auxiliatrix" te Venlo. De koopsom fl.850.000,-- blijft de stichting aan de

kloostergemeenschap casu quo de Nederlandse Provincie schuldig Notarias akte, 08-12-1967.

1967 Met 61 mille over de helft. Actie zembad Auxiliatrix. De teller staat op fl. 61.798,11. D.v.N.L., 18-02-1967.

1967 Toekomstplannen van de zusters mbt MA kosten geld. Daarom wordt 19.05.67 ha in een afzonderlijke stichting ondergebracht

1968

Ingaand 1 januari 1968 werd het Adviescollege opgeheven. De leden maakten deel uit van het bestuur van de inmiddels (bij noteriële

akte van 18 mei 1967) opgerichte Stichting Maria Auxiliatrix. Deze stichting nam per 1 januari 1968 de eigendommen, het beheer en de

exploitatie van het verpleeghuis over.

Notulenboek Adviescollege 

van verpleeghuis M.A. 23-11-

1950 t/m 31-12-1967. Eerste 

blad.

1968 In 1968 wordt een prachtige volkswagenbusje aangeboden. Op de kop draagt de wagen het logo van Maria Auxiliatrix. Fotoalbum De Zorggroep.

1968

Tekening van het park met daarop de Gasthuishof, Vorstenheuvel, St.Josephpaviljoen, kerkhof e.a.. is ingekleurd met gebieden waar

men plannen heeft voor vestiging van o.a.; "LOM school, BLO school, Therapie, Internaat, Psychisch gestoorde bejaarden, personele

huisvesting, economie" en ontsluitingswegen. 27-09-1968. tekening 1-2.
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1986

Olietransportleiding. G.Ch.M. van Maarsseveen, arts en voorzitter, J.J.M.S. Schreurs secretaris voor de Stichting Maria Auxiliatrix

leggen vast in en een akte van de Dienst van de Domeinen dat over Venlo, G nr. 798, 796, 833 gedeeltelijk, 104, en 875 gedeeltelijk

volgens een tracé ter lengte van 982 meter een olietransportleiding van de Staat loopt over genoemde eigendommen van Maria

Auxiliatrix. Als tegenprestatie wordt fl.1,75 per strekkende meter geboden. In totaal fl.1.718,50. Overeenkomst is getekend op 12 juni

1968.

Archief RvB De Zorggroep. 

Dienst der Domeinen, 12-06-

1968

1968

Op 18 december 1968 wordt voor notaris M.H.H.M. Meewis notaris te Venlo, een akte opgemaakt waarbij afspraken worden gemaakt

tussen de Staat der Nederlanden en meerdere partijen waaronder het stichtingsbestuur van MA over de aanleg van een transportleiding

tbv voor transport van olie (een vestiging van een beperkt zakelijk recht) Archief RvB De Zorggroep.

1968

In een raadsbesluit van mei 1953 is een grondruil transactie vastgelegd door de gemeemte Venlo en Maria Auxiliatrix. Het betreft grond

voor wegen en paden. Het plan was om een akte op te stellen voor de notaris Receveur (nu Bruls) echter dat schijnt niet te hebben

plaats gevonden. Tevens wordt in deze brief gesproken over de rioleringsproblematiek. Van de gemeente hoeft voorlopig geen

oplossing worden verwacht. Aldus schrijver A.M.A. van Gool, 18-07-1968. Archief RvB De Zorggroep.

1968

Maria Auxiliatrix school: Het bestuur verzoekt aan het Ministerie goedkeuring te verlenen aan de stichting van twee afdelingen, als

bedoeld in artikel 69, tweede lid van het "Besluit Buitengewoon Onderwijs 1967" ten behoeve van de onder haar bestuur staande Maria

Auxiliatrixschool, school voor buitengewoon onderwijs voor lichamelijke gebrekkigen. Brief dd, 25-11-1968.
Archief RvB De Zorggroep.

1968

Op 20 september 1968 wordt vastgelegd voor notaris Bruls te Venlo: de aankoop door de gemeente van 7.750 vierkante meter weg,

aangekocht van Maria Auxiliatrix. De gemeente ontvangt het weggedeelte dat wij nu als Ulingshofweg kennen Het betreft het gedeelte

vanaf de ingang (richting VH en WS) tot en met tegen de muur van de Trappisten. Op het Maria Auxiliatrix terrein koopt de stichting

Maria Auxiliatrix 10.550 vierkante meter grond aan van de gemeente. Dit betreft een 6 tal wegen en of paden dwars door het terrein. De

gronden worden tegenelkaar weg gestreept waarbij Maria Auxiliatrix nog fl. 280 betaald aan de gemeente Venlo.  Afschrift uit kadasterregister. 

Archief RvB De Zorggroep.
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1968

De Provincie van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw te Tegelen heeft per 1 januari 1968 het verpleeghuis overgedragen

aan de "Stichting Maria Auxiliatrix" te Venlo Namens het Provinciaal Bestuur: Moeder Maria Rainelda Provinciaal Overste en zuster M.

Alcuïna, Provinciaal assistente. Het bestuur van de Stichting Maria Auxiliatrix bestaat uit: G.C.M. van Maarsseveen voorzitter, J.J.M.S.

Schreurs secretaris, Mr. E.M.O. Haffmans penningmeester, Moeder Maria Rainelda lid, Zuster Maria Alcuïna, lid en Zuster Maria

Hubertien, lid. Dagelijkse leiding ligt bij: IJ.N. Oosterbaan geneesheer directeur, Zuster Maria Ludwin, hoofd verpleegdienst en Henk

(H.A.C.) de Beukelaer, econoom. Notarisakte, 08-12-1967.

1969
Heintje komt op bezoek in april 1969 bij de Ziekenomroep. (foto in het archief)

1969

Op 1 mei 1969 is benoemd tot Geneesheer-Directeur de heer H. van den Hombergh, arts. De heer Van den Hombergh zal op 12 mei

door het bestuur worden geinstalleerd. Op 31 mei 1969 is collega dokter Oosterbaan met pensioen gegaan.

1969

Op de Maria Auxiliatrixschool te Venlo (Open vanaf 25-08-1969) zitten per 31-10-1969; 7 jongens, 9 meisjes ("Bijzondere afdeling voor

lichamelijke gebrekkige kinderen, die tevens zwakzinnig zijn").

1969

Verzoek van de gemeente Venlo aan de Staatssecretaris van Onderwijs en wetenschappen om aan het bestuur " van de Stichting

Maria Auxiliatrix te Venlo, zijnde het bestuur van de Maria Auxiliatrix school voor lichamelijk kinderen, van 25 november 1968 houdende

verzoek, om een vergunning aan deze "bijzondere school voor buitengewoon onderwijs" om een bijzondere afdeling voor meervoudig

gebrekkige kinderen te verbinden. De goedkeuring komt af en gaat in op 1 augustus 1969. 

Archief RvB De Zorggroep. 

Brief dd 28 mei 1969. 

Vergunning KBO/BUO-

386511/30486. 

1969

Op 1 november begonnen 12 dames en voor het eerst in de geschiedenis van Maria Auxiliatrix, twee heren met de cursus

ziekenverzorging, schrijft Zr. Maria Ludwin, Hoofd Opleiding.
Jaarverslag 1969, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13. 

1969

Jaarverslag 1969 Stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante informatie over de stichting in 1969. Onder de stichting vallen: een

verpleeghuis, een verzorgingshuis en een school voor lichamelijk gehandicapten.
Jaarverslag 1969, Stichting 

Maria Auxiliatrix. 

1969

Overzicht patiënten-mutaties 1969. Aanwezig per 1 januari, 40 mannen, 49 vrouwen, 34 kinderen, totaal 123 patiënten. Per 31

december waren nog 126 patiënten aanwezig.
Jaarverslag 1969, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.6. 

1969

Zr. Maria Felixina neemt afscheid van de kinderafdeling en werd hoofd van de herenpaviljoen, Don Bosco. Zr. Maria Dijkman werd tot

hoofd van de kinderafdeling benoemd.
Jaarverslag 1969, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.9. 

1969

De school telt over 1969: 48 jongens, 18 meisjes in totaal 66. (m.i.v. 31 december, 71). Leerlingen intern 24 jongens, 13 meisjes in

totaal 37.(m.i.v. 31 december, 38) Personeel per 01-01-1969-9 leerkrachten, per 31 december 14.
Jaarverslag 1969, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16. 

1969

Brief van kapelmeester Bouguenon (Limburgse Jagers) aan de Zusters van Maria Auxiliatrix. Hij bedankt de zusters voor de steun die

hij mocht ontvangen bij het verlaten van de militaire dienst. Zijn kapel was opgeheven.
Tamboer-en Fanfarekorps der 

Limburgse Jagers Venlo.

1969

Verschijnt een folder van Maria Auxiliatrix Verpleegtehuis met revalidatie Venlo Kaldenkerkerweg 350 tel 04700-2541. Het verpleeghuis

staat onder leiding van de Zusters van Onze Lieve Vrouwe. Viertal foto's van Jod-Pe Arnhem. (mogelijk 1969)

1970?

Op een tekening van het park (geschat ca.1970) staat een lijkenhuisje ingetekend. Ter hoogte van de ongeveer de Lourdesgrot. In het

St.Josephgebouw zaten toen vrouwen, in De Witte Steen kinderen en mannen en in de Blauwe Villa het personeel. Archief, Bouw & Huisvesting.

1970
Per 1 januari 1970 had de stichting 133 personeelsleden. Per 1 december 1970 waren dat er 158.

Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 15.

1970

Zr.Maria Berndita neemt op 4 maart, na 18 jaar afscheid als verpleegster en hoofd van Maria Auxiliatrix om verder in Amsterdam te

gaan werken. Zr.M. Canisie neemt haar plek in.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.7.

Archief "Des Lang Geleeje" 50 27-12-2013



Kroniek van De Gasthuishof en Maria Auxiliatrix

1970
Op 27 mei 1970 is een Amerikaans leger-koor op bezoek. (In 1966 was hier ook een leger-koor op bezoek)

Fotoalbum (datum bij een foto) 

archiefkast RvB.

1970 Voorlopige tekening "Onderste en Bovenste Molen" en omgeving. Afdeling Stadsontwikkeling Venlo. D.d. 16-07-1970. Archief Bouw & Huisvesting.

1970

Op 27 augustus werden de 10 geslaagden in het zonnetje gezet van de opleiding. Tevens werd van Zr.M.Felixina die 10 jaar als

docente funcioneerde afscheid genomen.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.11.

1970

In de maand augustus werd met de hele school een kampweek georganiseerd te Sevenum. De proef mag geslaagd genoemd worden

en is voor herhaling vatbaar.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 14.

1970
Op 15 september overleed Graad van Soest. Jarenlang zette hij zich in voor ons verpleeghuis op de boerderij.

Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.8.

1970

Op 1 oktober 1970 is benoemd tot Directeur Algemene Zaken de Heer W.J. Martens. De heer Martens zal op 22 oktober door het

Bestuur worden geinstalleerd.

1970
Op 22 oktober werd pater Sax door Deken Kluytmans van Dekenaat Venlo geinstalleerd in zijn ambt als pastor.

Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 8.

1970

Op 22 oktober werd in de grote eetzaal de heer Martens geïnstalleerd als direceur algemene zaken, door de voorzitter van ons bestuur,

de heer Van Gool.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 8.

1970
Jaarverslag 1970 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar. Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1970
Nieuw is de functie directeur Algemene Zaken ingevuld door de heer Martens. Ook zal nog een hoofd Civiele dienst worden aangesteld. Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1970

Het bestuur van de stichting Maria Auxiliatrix bestaat per 31-12-1970 uit: A.M.A. van Gool, voorzitter, Drs.G.CH.M. van Maarsseveen,

waarnemend voorzitter, J.J.M.S. Schreurs, secretaris, drs.J.C.de Bruïne, penningmeester, Leden; Zr.M. Rainelda, Zr. M. Alcuina, Zr. M.

Hubertien, Zr. M. Irmbert, L.A.M. Bettinger en A.M. Boetzkes. De dagelijkse leiding bij: drs.H. van den Hombergh geneesheer-directeur

en W.J. Martens, directeur Algemene Zaken.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.1.

1970
De afdeling zeer jeugdigen van de school was in 1970 nog ingebouwd in de Julia-afdeling van het verpleeghuis. (Immaculata) Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 14.

1970

In 1970 kreeg men de teleurstelling te verwerken dat de nieuwbouw van het kinderpaviljoen met school en therapiegebouw niet was

goedgekeurd. In 1971 wil men met een semi-pernamanente voorziening beginnen voor volwassen patiënten.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1970

In 1970 is hard gewerkt om de nieuwbouwplannen verzendings gereed te krijgen voor een woonwijk van 100 kamers voor intern

personeel, voor een huis voor 100 somatische zieken, een huis voor 120 psychische gestoorde bejaarden alsmede het gebouw voor de

para-medische therapiën. Hetgeen net voor het einde van het jaar lukte. Daarnaast zijn plannen gemaakt voor de verbouw van het

hoofdgebouw.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1970

In 1970 zijn besprekingen begonnen om de opleiding van ziekenverzorging te combineren met St.Josephziekenhuis te Venlo en

verpleeghuis St. Martinus.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1970

Een koor van het Amerikaanse leger bezoekt ons. Alle patiënten en personeel hebben van het prachtige gezang kunnen genieten mede

door een rechtstreekse tv-uitzending vanuit de grote eetzaal naar de paviljoens.
Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.7.

1970
Op 31 december 1970 waren 123 patiënten aanwezig. Aantal verpleegdagen bedragen 45.920 en het aantal bedden 128.

Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.
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1970

Op 27 april was de 70e verjaardag van rector Van der Heyden. Hij werd op 10 augustus opgevolgd door pater Sax. Jaarverslag 1970 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.7.

1971

De villa aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen werd op 27 januari officieel in gebruik genomen als tijdelijk verblijf voor 12-

ziekenverzorgsters.Aanwezig waren beide directeuren en K.V.leden e.a.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971
Per 1 januari 1971 waren aanwezig 123  en op 31 december 1971, 163 patiënten.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.9.

1971

Verhandeling over de geschiedenis van Maria Auxiliatrix te Venlo. 1971-1972. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.147, 1 omslag.

1971

Bouwvergunning verleend per 18-1-1971 "een paviljoen voor verpleeghuis", te bouwen door Van 't Verlaat's Houtbouw te Uden,

geraamd opfl.159.902 incl. 14% BTW.

1971

De gietmal waarin de ijzeren grafkruisen werden gegoten, ligt nog op de zolder van de boerderij. Nu Laco Welzorg. Waarschijnlijk is

deze mal door de gieterij overgedragen nadat het kerkhof is verdwenen.
Toos Stroeken-Hermkens, 08-

01-2011.

1971 Wordt in 1971 gestart met De MAP Maria Auxiliatrix Post verschijnt 4 x pj.

1971

Begroting van kosten van het rioleringsplan voor Maria Auxiliatrix te Venlo d.d. 15-02-1971. fl.48.000,- 800 meter hoofdregenwater en

bluswaterriool en 3000 meter vuil en schoon waterriool, putten, reconstructie vloeivelden. Door adviesbureau H.G. Smorenberg

Beverwijk. Archief Bouw & Huisvesting.

1971
Op 3 februari werd gestart met het uitgraven voor de noodschool.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971
Op 4 februari vond de eerste bijeenkomst van de personeelsvereniging plaats.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971
Ouderdag op school op 6 februari. Dit was een groot succes.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971

Op 5 februari wordt een begin gemaakt van de bouw van de verbrandingsoven en op 19 maart wordt hij in gebruik genomen.

Tegelijkertijd wordt een fietsenloods gebouwd voor de Blauwe villa bij het bestuursgebouw.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971

Op 5 februari 1971 wordt begonnen met het egaliseren van het terrein aan de voorzijde van het Immaculata paviljoen. Op 12 februari

sloeg men de paaltjes voor afbakening waar de school kwam in de grond. In begin maart was het skelet gereed, half mei was de

buitenkant gereed. De Maria Auxiliatrixschool is zoals het Koninklijk Besluit van 1967 dat alle vormen van “buitengewoon” Lager

Onderwijs regelt, zegt, een school voor buiten gewoon lager onderwijs aan lichamelijk gebrekkige kinderen (ookwel BLO genoemd).
MAP nr. 1 1971. Blz. 16.

1971

In februari 1971 wordt ook de grond gelijk gemaakt waar het verpleegpaviljoen is gepland. Begin maart is het terrein gereed en zet men

de fundering uit. Tevens wordt een nieuwe riolering gelegd.

1971

Wordt een bouwvergunning aangevraagd "paviljoen en 6 kl. school voor verpleeghuis Maria Auxiliatrx" per 04-02-1971 nr. 34-1971.

Architekt is H. van Hunnik en J. Lambrechts te Rotterdam. Aannemer VH Verlaat's Houtbouw te Uden. Het betreft twee gebouwen, op

sectie G2 nr. 902 de nood Horstgraaf en de Bosschool gelegen tegenover de huidige D'n Horstgraaf. Bouwkosten geraamd op

fl.850.000,- (met situatietekening) Archief RvB De Zorggroep.

1971

op 25 februari 1971 verschijnt een informatie gids met als titel: "Maria Auxiliatrix School". Bij Koninklijk besluit in 1967 ontvangt de

Stichting de goedkeuring om een school te stichten voor onderwijs in alle vormen voor "buitengewoon" Lager Onderwijs (BLO) aan

lichamelijk gebrekkige kinderen. Schoolgids 1971.
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1971
Het 60-jarig bestaan van Auxiliatrix werd met een Heilige Mis herdacht op 7 maart.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13.

1971
De was gaat op 31 maart de deur uit naar, wasserij  De Lelie in Maastricht. Zr. Maria Arnolfine (wasserij) gaat met pensioen. Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13.

1971

Staat een artikel over de Maria Auxiliatrixschool in de MAP. Ze is dan gevestigd in ruimten van het Immaculatapaviljoen waarin ook het

internaat is gevestigd.
MAP jaargang 1 nr. 1 blz. 16-

17.

1971

De mannen en vrouwen zitten in een gezamenlijk verblijf. De verpleegafdeling werd later gesplitst in de Don Bosco voor de mannen

Maria-afdeling voor de vrouwen. MAP jaargang 1 nr. 2 blz. 4.

1971

De volgende artsen werkten hier:

Geneesheer-directeur dkt P.Veugelers tot 1926

Dkt. S. Majoor

Dkt. IJ. Oosterbaan tot juli 1969

Dkt. H. van den Hombergh MAP nr. 1 1971. Blz. 6-7.

1971

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geeft een verklaring af dd 18 maart 1971. "Het is mij bekend, dat de bouw van een

negenlokalig schoolgebouw en een gymnastieklokaal tbv de r.k.school voor buitengewoon onderwijs aan lichamelijk gebrekkige

kinderen (verbonden aan de MA school) dringend noodzakelijk is". 
Brief ministerie dd 18-03-1971. 

Archief RvB De Zorggroep.

1971

De eerste MAP Maria Auxiliatrix Post (drie maandelijks) verschijnt op 1 april voor het eerst. Op 15 februari werd de redactieraad

samengesteld.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1971
Op 5 april werd ingebroken in de bloemenkas.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13.

1971 Eind april wordt bij de ingang van het park een energiegebouw neergezet. Dit komt in juli gereed.

Bouwvergunning aanvraag nr.64-1971 voor "energiegebouw" aangevraagd op 16 april 1971, architect is Partners Architectenbureau

Maastricht en aannemer is Wilma te Weert. Begroot op fl.25.000,-. Verleend op 13-04-1970. Archief, Bouw & Huisvesting.

1971

Het ministerie geeft in mei 1971 goedkeuring voor de plannen van de "Woonwijk voor personeel en het Kontakt- en

Opleidingscentrum". Op 20 april werd dit bericht al telefonisch ontvangen. Op 28 juli werd gestart met het graafwerk.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1971

Het Maatschappelijk Werk voor de kinderafdeling wordt vanaf oktober 1971 door de Belletable Stichting verzorgd. Samen met St.

Martinus werd een Maatschappelijk werkster aangesteld. Ze begint op 01-01-1972.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1971
In 1971 wordt de Personeelsvereniging opgericht. Op 26 mei 1972 wordt "De Schuur" geopend. MAP jaargang 16 nr. 2 blz. 5.

1971

Op 17 mei 1971 zijn 13 militairen begonnen met het opruimen van het kerkhof. Op 3 juni zijn de militairen gereed met het opruimen van

het kerkhof. 60 Jaar hebben de zusters een kerkhof gehad. Nieuwbouw plannen voor een verpleeghuis zorgen ervoor dat het kerkhof

moet verdwijnen. Drie weken lang hebben militairen gewerkt om de graven te openen en de overgebleven resten op het kloosterkerkhof

te Tegelen opnieuw aan de aarde toe te vertrouwen. Op 3 juni 1971 werd met de herbegrafenis van de stoffelijke resten van Zuster

Hildebertis de kerkhof gesloten. De stoffelijke resten werden op een militaire wagen waarop de militairen een ere-escorte vormden. De

sobere plechtigheid werd bijgewoond door dokter vd Hombergh, directeur Martens, de heer Breejaart en vele religieuzen van de beide

kloostergemeenschappen. De militairen namen afscheid door een voetbalwedstrijd te spelen tegen de leeringen die de laatsten wonnen

met 1-0. Daarna was er dans-avond en kampvuur.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14. en de 

MAP nr. 2 1971. Blz. 5.

1971

Op 1 juni vertrok dokter Kurda, tweede arts, naar de Lucasklinieken te Hoensbroek. Op 28 mei nam ze afscheid. Om zich te kunnen

specialiseren als revalidatie-arts gaat ze 3,5 a 4 jaar in de Lucasklinieken werken.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.
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1971

Bouwvergunning voor een "Contactcentrum" op 07 juni 1971. Te bouwen op secttie G nr. 902. Architect is Partners te Maastricht.(is het

later opleidingscentrum nu aktiviteitencentrum van de huidige Witte Steen)
Brief ministerie dd 18-03-1971. 

Archief RvB De Zorggroep.

1971

Op 1 juni 1971 starten de graafwerkzaamheden voor de bouw van de reinwaterkelder. Op 9 juni legt men de waterleiding en

stroomkabels

1971

Op 10 juni 1971 staat de schuur in belangstelling. De jeugd plande op eigen wijze hoe hiervan een ontspanningsoord te maken. Op 26

mei 1972 gaat de schuur open.  Het nieuwe rekreatiecentrum van het personeel van Maria Auxilatrix. De personeelsverening.

1971

Op 21 juni 1971 worden de directieketen geplaatst en start het gereed maken van het terrein waar de Woonwijk gaat komen. Op 31 mei

1972 gaat men verhuizen. In juli 1972 komen de zusters als eerste bezoekers een kijkje nemen. Er worden kijkdagen georganiseert, de

bewoners van de Horstgraaf komen ook kijken

1971

Bouwvergunning aanvraag nr. 156-1971 voor de bouw van de "reinwaterkelder" aangevraagd op 28 juni 1971, architect is Partners

Architectenbureau Maastricht en aannemer is Wilma te Weert. Begroot op fl.35.000,-. Verleend op 28-06-1970. Archief, Bouw & Huisvesting.

1971

Bouwvergunning aanvraag 186-1971 voor "persrioolgemaal" aangevraagd op 17 juni 1971, architect Partners Architectenbureau

Maastricht. Aannemer Wilma. Begroot op fl.12.000,-. Verleend op 26-07-1971. Archief, Bouw & Huisvesting.

1971

De ZOV (Zieken Omroep Venlo) is in 1959 heel klein en primitief begonnen in een huiskamer in Blerick met een op afbetaling gekochte

bandrecorder. Omdat gebleken was dat dat er bij een aantal patiënten van Maria Auxiliatrix behoefte was aan muziek is de heer V.d.

Wielen naar Moeder Overste gestapt. Nu in 1983 heeft de omroep 36 medewerkers. De huidige studio is gevestigd in de oude boerderij

op het terrein
MAP jaargang 13 juli 1983 nr.3 

blz. 22-23.

1971 Het energiegebouw nabij het nieuwe paviljoen (wordt hier het tijdelijk verpleeghuis bedoeld?) komt in juli 1971 gereed.

1971

Op 21 juli 1971 deelt de directie het personeel mee dat de gemeente er niet in geslaagd is om tijdig aardgas te leveren voor de

Horstgraaf de nieuwe verhuisdatum wordt nu niet 22 juli maar 5 augustus.

1971

Het bestuur gaf opdracht om een 6-klassige noodschool en een noodpaviljoen voor 128 verpleegpatiënten te bouwen. Eind januari werd

met grondwerk gestart en op 5 augustus kon het noodgebouw in gebruik worden genomen. Op 21 april wapperde de vlag op de

noodschool. De directie tracteerde de arbeiders. Op 9 augustus was dat het geval bij de nieuwe school. Op 8 oktober werden beide

gebouwen door burgemeester drs. Gijssen geopend.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1971

Tekening sectie G Venlo van de omgeving van de driehoek; Auxiliatrixpark-de Bovenste Molen-afgegraven gebieden zijn gemarkeerd).

Op deze tekening staan de gebouwen: St.Josephpaviljoen, het Hoofdgebouw, Immucalatagebouw, CCA, de boerderij en de

Gasthuishof.

Tekening Provinciale 

Waterstaat in Limburg. 27-08-

1967 en 22-07-1971.
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1971

Directeur Martens schrijft aan burgemeester Gijssen van Venlo dat hij blij is met de toezegging dat hij (Gijssen) de twee

noodgebouwen, school en D'n Horstgraaf wil openen. Tevens stuurt hij een motivatie met intressante gegevens: "Waarom de twee

noodvoorzieningen? in december 1969 werden bij de ziekenhuiscommissie plannen ingediend voor de bouw van een school met

therapie (inclusief zwembad) en internaat voor gebrekkige en licht-dubbel gehandicapte kinderen. Dit project werd door het Bestuur

beschouwd als het meest urgente van ons totale nieuwbouwprogramma. In november 1970 kregen wij bericht dat de aanvraag terzijde

was gelegd, dit om na te gaan of aan deze afdeling de status revalidatiecentrum zou worden toegekend. Dit uitstel zonder uitzicht was

onaanvaardbaar. De interne kinderen woonden en sliepen veel te dicht op elkaar in het voormalige sanatorium Immaculata. Ook de

school was voor een groot gedeelte in dit gebouw ondergebracht en dat, noodgedwongen, op een wijze, die de onderwijsinspectie

steeds op verbetering deed aandringen en die het personeel soms moedeloos maakte. Het Bestuur besloot daarop op korte termijn

ruimte te maken, waardoor het hele Immaculata Paviljoen vrij zou komen voor de interne kinderen. Er werd dus opdracht gegeven voor

a. een zes-klassige school en b. een nieuw verpleegpaviljoen. Hierdoor kon ook de linkervleugel van het immaculata-paviljoen, tot dan

bezet door volwassen verpleegpatiënten op te nemen (er werd voor 40 patiënten méér gebouwd). Tenslotte kregen we op deze wijze

een bufferruimte, die hard nodig was bij de verbouwing van enige oudere gebouwen die een andere bestemming zullen krijgen.Voor de

bouw van de noodvoorzieningen is opdracht verleend in januari 1971. De school was gereed in juni en is na de grote vakantie

betrokken. Het verpleegpaviljoen D'n Horstgraaf werd betrokken op 5 augustus 1971. Andere bouwactiviteiten die Maria Auxiliatrix op

dit moment onder handen heeft: Vernieuwing complete infrastructuur , riolering, wegen, gas, water, straatverlichting, is in uitvoering.

Verbouwing St. Josephpaviljoen, tot woonhuis voor de eerwaarde zusters in uitvoering, gereed 1 november 1971. Verbouwing oude

schuur van boerderij , tot feestruimte voor het personeel, gereed 1 november 1971. Woonwijk personeelsleden , in uitvoering gereed

mei 1972. Trefcentrum met ruimten voor onze Opleidingen tot ziekenverzorgster , in uitvoering gereed mei 1972. Verbouwing 

Immaculata voortijdelijk Internaat , in ontwerp. Nieuwbouw verpleegtehuis voor 100 somatische zieken en 120 psychische gestoorde

bejaarden, ontwerp sinds december 1970 bij ziekenhuiscommissie. Zou in oktober 1971 alweer op de agenda staan. Nieuwbouw

keuken. Plan sinds december 1970 bij ziekenhuiscommissie. Verbouwing hoofdgebouw , tot dienstcentrum voor het geheel, terwijl twee

verdiepingen zullen worden ingericht voor zwaar-verzorgings-behoeftige bejaarden. In ontwerp bij archtitect. Nieuwbouw school. Plan

sinds december 1969 bij ziekenhuiscommissie. W.J.Martens, directeur algemene zaken Venlo, 27-09-1971. Brief, Archief Bouw en 

Huisvesting.

1971

Van groot belang was de tot standkoming van de Ondernemingsraad. Deze werd op 20 oktober door de voorzitter van het bestuur, de

heer Van Gool, geïnstallaleerd.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1971

Op 18 oktober verlaat het laatste vee de boerderij. Daarmee werd een 60-jarige periode van veehouderij afgesloten. Op 16 november

werd de boerderij officieel gesloten in aanwezigheid van de directie, K.V.leden en van hen die daar zolang gewerkt hebben t.w.:

Zr.Maria Donatilla, Zr.Maria Gavina en de heren Giesen, Wilmsen, van Keysteren, Senssen en mej. Annie Karis. Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971
Toespraak burgemeester tbv de opening van de tijdelijke voorzieningen "Verpleegpaviljoen d'n Horstgraaf Maria Auxiliatrixschool" Venlo, 08-10-1971.

1971

Beschikking houdende de oplegging van de plicht tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van een pekeltransportleiding.

(Belemmering Privaatrecht) Betrokkenen, "Congregatie Zusters van Onze Lieve Vrouwe en de vereniging Maria Auxiliatrix" Vastgelegd

voor door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op verzoek van Solvay & Cie, S.A. te Brussel dd 05-10-1971. Solvay betaald voor

de geleden schade fl.8000 zoals gemeld in het schrijven van 04-09-1972 aldus de overeenkomst.

Het verzoek is gedaan in 

1971. Deze afschrift is van 05-

01-1972. Archief RvB De 

Zorggroep.
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1971

In augustus start men aan de bouw van de nieuwe therapie. Deze lag tegen de Horstgraaf aan en was in de eerste week van oktober

gereed.

1971

Opening op 8 oktober 1971 van de tijdelijke voorzieningen: de zesklassige school (Maria Auxiliatrixschool) en een (verpleegpaviljoen

d'n Horstgraaf) door Burgemeester drs. T.J.M. Gijsen van Venlo en de heer A. van Gool voorzitter van het bestuur. Men spreekt

ergernis uit over het uitblijven van de defitieve vergunning voor de bouw van een verpleeghuis.

1971
Op 13 november was dkt. Van den Hombergh 25 jaar arts, een drukke receptie volgde.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971
Op 19 november vierden Zr.Maria Ingeberga en Zr.Maria Flaviana hun 25-jarig dienstjubileum.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971

De Zusters (46) gaan vanuit het klooster (hoofdgebouw) weer in het St. Jozef-paviljoen wonen. De ingebruikname zal op 25 november

zijn. Tijdens een plechtige Eucharistieviering op 27 november wijden wij dan ook onze nieuwe devote kapel in, zegenen het nieuwe

orgel en de nieuwe kruisweg. Zr. Maria Koenrada, Overste en L.Sax, o.s.a. Rektor.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971

Maria Auxiliatrix wil geen pekelleiding over haar gebied 26 november. De aanleg van de befaamde "pekelleiding" is opnieuw ernstig

vertraagd. Het tracé van de leiding dat aanvankelijk over het terrein van het verpleegtehuis Maria Auxiliatrix liep, zal veranderd dienen te 

worden omdat het bestuur van het verpleeghuis geen toestemming wil geven de leiding op zijn grond te leggen. enz.... De heer Martens

zegt, wij hebben al een NATO-pijpleiding over het terrein lopen....... Tevens klaagt men over de aantasting van het landschap. Men

dient een brede strook grond vrij te houden. Aanleg door Hak's pijpleidingen N.V. Met foto's van de aanleg.
D.v.N.L., 26-11-1971.

1971
Jaarverslag 1971 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1971
Aan het bestuur wordt de heer Ir.C. Kluiters als gedelegeerd technisch adviseur toegevoegd.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.1.

1971

De slechte huisvesting van onze kinderen, te weinig ruimte en religieuzen die zitten in brandgevaarlijke couchettes in het oude

hoofdgebouw, was niet langer aanvaardbaar.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1971

Het St.Josephpaviljoen waar de dames-patiënten en de therapie gehuisvest waren, was helemaal leeg gekomen. In een paar maanden

werd dit paviljoen opgeknapt en aangepast aan de eisen, die zijn bestemming stelde. In november namen de Zusters van O.L. Vrouw

het in gebruik als definitieve huisvesting.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1971

Ook de oostelijke vleugel van het Immaculatagebouw was ontruimd doordat de mannelijke patiënten naar D'n Horstgraaf waren

verhuisd. De Witte Steen werd nu bestemd tot internaat voor de kinderen. Op het einde van het jaar kreeg het pand een grondige

opknapbeurt.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1971

De eerste hoofden van de nieuwe D'n Horstgraaf zijn, voor de afdelingen 1. Zr.Maria Canissie op afdeling 2. dhr. A. Paalvast, afdeling

3. dhr.Th. Messing. 
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.15.

1971

Infra. Het energiegebouw met aardgas, waterleiding (de oude eigen waterwinning werd gestaakt) en met een telefooncentrale kwam

gereed in 1971. Via een eigen rioolleiding werd aansluiting gemaakt met de gemeente. De stinkende vloeivelden behoren tot het

verleden. Een reinwaterkelder met een capaciteit van 400 m
3

water werd aangelegd, dit was een brandweereis maar ook een reserve

bij onverwachte stagnatie. Langs de voornaamste wegen kwam straatverlichting.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1971
D'n Horstgraaf telde drie grote afdelingen van 46,50 en 52 patiënten.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1971
De heer Janse kwam in dienst als hoofd van de Therapie (fysische-, arbeid-, en bezigheidstherapie)

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.
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1971
Hay Rutten vierde zijn 25-jarig jubileum in de stichting als schilder. Om 18.00 uur had de huldiging plaats.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971
De firma Wilma te Weert begint aan de verbrandingsoven (bij de schuur) en een noodfietsenstalling.

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1971

In het afgelopen jaar is er een veelbelovende samenwerking met verpleeghuis St. Martinus in Venlo ontstaan. Ook met de andere

verpleeghuizen in Noord-Limburg is regelmatig contact.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1971

Kerstviering op 17 december door alle personeelsleden in de voormalige kloosterkapel in het hoofdgebouw. Na de Eucharistieviering

feest met muziek, vers en zang.
Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971
Op 11 oktober vertrokken 19 interne kinderen met de kinderbedevaart naar Lourdes Op 18 oktober kwamen ze voldaan terug. Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.16.

1971
Voor het eerst slaagden twee heren voor de opleiding ziekenverzorger. 

Jaarverslag 1971 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.26.

1972
Huisoverste is Maria Werenfrieda van 1972-1977. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1972

"Sluiting bij verdere bezuinigingen enigste mogelijkheid. Kindertehuizen in moeilijkheden. In Limburg 200 bedden teveel". Artikel met

foto's van het Nazereth, Maria Roepaan en het Bestuursgebouw. D.v.N.L., 30-03-1972.

1972 22 Geestelijke gehandicapte kinderen moeten tehuis uit. De Limburger, 19-05-1972.

1972

Geneesheer-directeur Van den Homberg "we konden geen ander besluit nemen". Minder kinderen op "Auxiliatrix. Vanaf het moment

dat op de Maria Auxiliatrix school voor gehandicapte kinderen kwamen, heeft men in het verpleeghuis kinderen binnengelaten die op

zeer uiteenlopende gebieden, gehandicapt zijn. We hebben een nieuwe school gebouwd, de kinderen zijn uit hun belabberde

huisvesting gehaald en zitten nu in het hoofdgebouw, totdat over enkele weken het verbouwde kinderpaviljoen gereed is. Juist de grote

verantwoordelijkheid ten opzicht van de kinderen heeft ons er toe doen besluiten om 22 kinderen naar andere instellingen over te

brengen. Met een foto van dokter Van den Homberg. D.v.N.L.,19-05-1972.

1972

In mei 1972 verschijnt een folder met de titel "Kinderen op Maria Auxiliatrix". Het bestuur wil de huidige kleine groep lichamelijk

gehandicapte kinderen met goede of enigszins verminderde geestelijke capaciteiten. In het kinderpaviljoen "De Witte Steen" kunnen 40

lichamelijk gehandicapte kinderen worden opgenomen. De vaste staf bestaat uit 15 gediplomeerden krachten aangevuld met een tiental 

leerlingen. Naast de verpleging is een therapie en school aanwezig. Deze school is voor buitengewoon onderwijs, aan lichamelijk

gebrekkige kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar. Folder mei 1972.

1972
"Maria Auxiliatrix Streekschool voor gehandicapte kind. Onderwijs opvoeding therapie". Foto leerling op driewieler en de houtenschool.

E-3 Journaal, 18-05-1972.

1972 Minder kinderen op Maria Auxiliatrix. D.v.N.L., 19-05-1972.

1972

Realistische oefening brandweer op Auxiliatrix. Om 19.05 uur werd een ruitje van een brandalarm ingeslagen. Het ruitje van de melder

was te dik zodat het alarm niet was binnen gekomen bij de brandweer. Om 19.08 uur werd een ander ruitje ingeslagen waarop de

brandweer snel uitrukte. Al snel waren ze ter plekke ondanks dat enkele wagens bij de spoorwegovergang moesten wachten. De

kinderen van De Witte Steen werden uit het gebouw gehaald door de verpleging. Met foto van de 10-jarige Guusje Willems met twee

brandweermannen. "Hij was trots dat hij had mogen meespelen". D.v.NL., 15-05-1972.

1972

Bouwvergunning aanvraag 135-1972. "Het uitbreiden van een verpleeghuis", aan de Lindelaan door 't Verlaat's Houtbouw Uden N.V.

Sectie G 902. Begroot op fl.65.000,-- Goedgekeurd 29 mei 1977. Archief, Bouw & Huisvesting.
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1972

Worden bejaarden met psychisch luchtje in Noord-Limburg als paria's behandeld? Neuroloog Jaspers, "Ik praat al 15 jaar vergeefs".

Hierin wordt o.a. genoemd: Na de opening van St.Martinus schreef de directeur van Auxiliatrix, dat men voortaan geen psychiche

gestoorde bejaarden meer zou opnemen............ D.v.N.L., 17-06-1972.

1972

Kinderen in M.A. in gemoderniseerd paviljoen. Afgedaan met onthoudbare situatie. Aan het woord is de Heer van Gool voorzitter van

MA bij gelegenheid van het herbouwde kinderpaviljoen De Witte Steen. Dit paviljoen vroeger Julia geheten, werd oorspronkelijk

gebouwd als sanatorium, maar toen in het begin jaren vijftig het aantal TBC patiënten terugliep moets het pand een andere bestemming

krijgen. Het werd toen verpleeghuis. De oostelijke vleugel werd bestemd voor mannelijke volwassen patienten en in de westelijke de

gehandicapte kinderen............  Met foto grote groep kinderen met ouders. D.v.N.L., 17-06-1972.

1972

In 1972 verschijnt een gids met als titel "Maria Auxiliatrix Gids" met daarin opgenomen het bestuur en alle regels voor de gebouwen in

Auxiliatrix. Foto voorpagina van de oude Horstgraaf. Uitnodigingskaart.

1972 Aanzet tot kinderboerderij op M.A. Leerlingen van de L.T.S. Venlo bouwen een kinderboerderij. Twee foto's van de bouwers. E3, 29-06-1972.

1972

Op vrijdag 15 september (1972) wordt de nieuwe woonwijk (100 woningen) (kosten bouw woonhuizen met ontspanningsruimte kostte fl.

3.000.000) voor het personeel met het Opleidingscentrum geopend door Commissaris van de Koningin Mr.Dr.Ch.J.M.A. van Rooy. Met

foto van de heren en dames na de opening bij de woonwijk. D.v.N.L., 16-09-1972.

1972
Uitnodigingskaart op 15 september 1972 wordt onze nieuwe Woonwijk voor het personeel met Opleidingscentrum geopend.

1972 Kinderen M.A. gingen op vacantiecamp. D.v.N.L., 07-09-1972.

1972

Kinderen van Maria Auxiliatrix gingen op vakantiekamp. 70 Kinderen zijn zes dagen in vakantiekamp "Onse Bliscap" te

Amerongen.Frans Maas neemt gratis het vervoer voor zijn rekening. Tweetal foto's in de bossen en de tocht op de Rijn. E3, 07-09-1972.

1972

Kinderen M.A. kregen volière cadeau. De kinderen van L.T.S. Venlo bouwden deze volière. Veel bedrijven stellen materiaal ter

beschikking. De overige kosten komen uit het bestedingsfonds. Foto kinderen voor volière. E-3 Journaal, 02-11-1972.

1972

"Opleidingscentrum ziekenverzorging symfonie van baksteen en hout. Het gaat goed in Maria Auxiliatrix. Zuster Ludwin is enthousiast,

150 aanstaande ziekenverzorgsters en ziekenverzorgers volgen op 't ogenblijk lessen in het nieuwe opleidingscentrum. De zuster is in

1965 naar Maria Auxiliatrix gekomen als hoofd van de opleiding". Met foto leerlingen in de klas.
E-3 Journaal, 09-11-1972.

1972
Jaarverslag 1972 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1972

De minister keurt de plannen voor een kinderinternaat af. Wel mag men De Witte Steen opknappen. Er zal thans worden getracht om

School en Therapie met zwembad bij het Ministerie van Onderwijs gerealiseerd te krijgen.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1972

Over het verpleeghuis kunnen we melden dat de Ziekenhuiscommissie op bezoek was en deze aangaf dat op termijn ziekenhuizen leeg

kwamen te liggen. Daar moesten wij maar mee gaan praten en de plannen afstemmen. Hetgeen geschiedde. Later bleek de kwestie

met de ziekenhuizen niet relevant te zijn. Wij moesten snel een eigen plan indienen.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1972
Het hoofdgebouw ligt voor tweederde leeg en wacht op goedkeuring voor verbouwing.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1972

In april verliet de Opleiding de oude lokalen in het hoofdgebouw en vertrok naar het opleidingscentrum. De daarom heen liggende

woningen werden op 31 mei opgeleverd. De commissaris van de Koningin Mr.Dr.van Rooy opende op 15 september de woonwijk en

het opleidingscentrum.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.

1972

De verbouwing van De Witte Steen tot kinderinternaat werd voltooid. De heropening geschiedde op 16 juni door Majoor Willems. Deze

heeft als voorzitter van het zwembadcomité veel verdiensten voor onze kinderen heeft verworven.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.3.
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1972

Een viertal kleine projecten kwamen gereed: De Schuur werd verbouwd tot feestlokaal voor personeel. De Voliëre werd door de

bestedingscommissie aangeboden aan de kinderen van het Internaat. Een nieuwe radio-zendinstallatie werd gebouwd. Het centraal

antenne systeem voor de televisie werd aangelegd. Daar zijn de Horstgraaf, De Witte Steen en St.Josephpaviljoen op  aangesloten. Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1972
Het bestuur besluit dat er geen zwakzinnige kinderen meer mogen worden toegelaten.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1972

Nu de toekomst voor het Internaat beter en rooskleuriger zag, besloot men om de Ad de Haas, hoofd der school m.i.v. 1 september ook

te benoemen tot hoofd Internaat.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.4.

1972

Nu de woonwijk met Opleidingscentrum volledig in dienst was genomen was aanstelling van een mentrix noodzakelijk, mej.Joke

v.d.Vossenbergh werd hiervoor aangesteld.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1972
Dokter Carstens deed zijn intrede op Auxiliatrix v.w. plotselinge ziekte van de geneesheer-directeur.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1972

Zr.Maria Koenrada, overste van het klooster werd teruggeroepen per 1 oktober naar Tegelen. Zr. Maria Werenfrieda werkzaam in de

keuken, werd haar opvolgster.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1972

De samenwerking met verpleeghuis St. Martinus werd hechter. De eigen opleiding van Martinus werd helemaal opgeheven. Vanaf 1

augustus 1972 was er maar één opleiding. Per 31 december telt de opleiding samen 104 leerlingen.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1972
In 1972 werd een Bewonersraad opgericht.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1972
In Auxiliatrix zijn in 1972, 51 mannen, 76 vrouwen en 36 kinderen, in totaal 163.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.10.

1972
Op 1 januari werd het maaltijd-systeem ingevoerd. De voeding wordt niet meer ingehouden op het salaris, maar men koopt bonnen. Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1972

Ondanks het verzet werd begonnen met de aanleg van een pekelleiding op 12 januari. De Minister legde ons een "gedoogplicht" op

aangezien het ging om een "algemeen belang".
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1972
Op 16 januari overleed Dr.Oosterbaan, hij was van 1958 tot 1969 geneesheer-directeur van Maria Auxiliatrix.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.
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1972
Op 17 januari kwamen de eerste leerlingen van de opleiding van St. Martinus Venlo naar onze opleiding.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1972

Op 20 januari werd het Immaculata gebouw geheel ontruimd om te worden verbouwd. Kinderen van het Internaat trokken tijdelijk naar

het hoofdgebouw waar de zusters waren gehuisvest.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.12.

1972
Op 14 mei deden 14 kinderen hun eerste H. Communie.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13.

1972
Op 26 mei hield de heer Van Gool de openingsspeech in feestlokaal De Schuur.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.13.

1972
Op 7 juni is de verbouwing van Immaculata (nieuwe naam is De Witte Steen) voltooid. De kinderen gaan weer terug.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Zr.Maria Gerhilde viert op 9 juni haar 40-jarig dienstjubileum (telefoniste).

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Op 15 juni overleed Zr.Maria Donatilla, 81 jaar oud. Zij heeft tot op hoge leeftijd de boerderij geleid.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Op 16 juni volgde de feestelijke opening van De Witte Steen door Majoor Willems.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Op 7 juli overleed de heer Dekkers, die sinds 1942 als timmerman in dienst is geweest op Maria Auxiliatrix. (hij was ook lid van de OR) Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Op 5 juli kreeg de Woonwijk een eigen buiten-telefooncel.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.14.

1972
Op 2 september werd het 40-jarig dienstjubileum van Zr.Maria Herfrieda gevierd in het Opleidingscentrum.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.15.

1972
Op 14 september werd met de brandweer een grote oefening gehouden op het terrein.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.15.

1972

Op 27 oktober werd de nieuwe volière met vogels aan onze kinderen aangeboden. Goed werk van de Bestedingscommissie en de

L.T.S. in Venlo.
Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.15.

1972
Personeelsbezetting was per 01-01-19872, 179 personen.

Jaarverslag 1972 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.30.

1972

Uit een niet gedateerde folder: "Kinderen op Maria Auxiliatrix" blijkt dat: in het kinderpaviljoen "De Witte Steen" 40 lichamelijk

gehandicapte kinderen worden opgenomen die op medische, paramedische, verpleegkundige en/of sociale gronden niet in staat zijn

om vanuit het eiigen gezin dagelijks Maria Auxliatrix te bezoeken. Het personeel is samengesteld uit een vaste staf en leerlingen van de

Opleiding Ziekenverzorging van Maria Auxilatrix. De Therapie bij de kinderen omvat de fysiotherapie en de arbeidstherapie. zowel

kinderen uit het kinderpaviljoen als de externen ontvangen deze behandelingen, het betreft voornamelijk oefentherapie en de zozeer

belangrijke hydrotherapie in de vlinderbaden. De school is een school voor buitengewoon onderwijs aan lichamelijk gebrekkige kinderen

vanaf 3 jaar. Hoofd kinderpaviljoen is Mej. M. Dijkman, Hoofd Therapie H. Jansen, van de Maria Auxiliatrixschool Dhr. A. de Haas.
Folder album reünie 1972?.

1972 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Werenfrieda  23-09-1972 - 01-10-1977.

1973

Op 19 februari 1973 verscheen voor notaris Ch.H.Mulders notaris te Venlo, de zusters Maria Hubertina Neerven provinciaal overste en

zuster Paulina Josephina van den Bosch assistente, beide kloosterzusters kopen van Anton August Rievers automonteur te Venlo

Ulingshofweg 21, een perceel bouwterrein gelegen aan de Ulingshofweg Venlo G 720 en 903, gezamenlijk drie are en 42 centiare voor

fl.5.130,-.
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.
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1973

Op 1 november 1973 begon Zr. Maria Paulo met een dagbehandeling voor ca. 5 bezoekers per dag. Samen met een 20-tal andere

verpleeghuizen van het hele land behoorden wij op 1 juli 1977, tot de eerste die een A.W.B.Z.-erkenning voor Dagbehandeling kregen.

Inmiddels had het bestuur op 20 mei 1976 toestemming gevraagd om aan ons nieuwe verpleeghuis een afdeling Dagbehandeling te

mogen bouwen, in plaats van de houten noodbouw, de zgn. "Blauwe Villa". Vier jaar later en heel wat brieven verder weigerde de

Staatssecretaris van Volksgezondheid een vergunning te geven voor nieuwbouw. In beroep bij de Kroon. Twee jaar later vernietigde de

Kroon het besluit van de Staatssecretaris en besliste dat de toestemming wel werd verleend. De nieuwe afdeling komt direct achter de

therapieafdeling in d'n Horstgraaf. In 1986 bezoeken 19 personen de dagbehandeling. 

MAP jaargang 12 1982, nr.3. 

blz. 2-3 en MAP jaargang 16 

nr.3. blz. 15

1973

"Auxibar voor na gedane rust geopend op 15 augustus". Deze bar is gevestigd op de plek waar voorheen de bezigheidstherapie was

gevestigd. Van Gool feliciteerde de bewoners met hun eigenrecreatieruimte die ze in eigen beheer gaan exploiteren. Foto met de heer

Van Gool die aan het woord is in de Auxibar. E-3 Journaal, 23-08-1973.

1973

Gehandicapte kinderen rijden paard (13 maart) bij wijze van recreatie en therapie. Bij kasteel Well gaan een zestal kinderen

paardrijden. Sinds enkele maanden brengen een 20-tal kinderen regelmatig een bezoek aan het kasteel te Well om de boeiende

therapie te ondergaan. Mooie foto kinderen met paarden. E-3 Journaal, 30-08-1973.

1973
Een centrum ziekenhuis voor gehele regio Noord-Limburg. Ziekenhuis Tegelen dependance van Maria Auxiliatrix.

Dagblad voor Noord-Limburg, 

05-09-1973.

1973 Kinderen Auxiliatrix te gast op kazerne. 80 Kinderen brengen een bezoek aan de kazerne in Blerick. Met foto. D.v.N.L., 04-09-1973.

1973 "Ziekenhuis Tegelen dependance van Maria Auxiliatrix" D.v.N.L., 05-09-1973.

1973 Sluiting ziekenhuis (Horst) dreigt nog steeds. D.v.N.L., 14-09-1973.

1973 Horst vecht voor behoud ziekenhuis. L.D.bl., 14-09-1973.

1973 Tamme motie in ziekenhuiskwestie Horst aangenomen. L.D.bl., 15-09-1973.

1973

In Auxiliatrix schijnt de zon. De bewoners van verpleeghuis Maria Auxiliatrix stellen zo'n 200 zelf gemaakte voorwerpen tentoon. De

tentoonstelling is jaren geleden voor het eerst opgezet. Met foto. E-3 Journaal, 20-09-1973.

1973 Beslissend gesprek over ziekenhuiskwestie. Dit naar aanleiding van een reorganisatienotitie van Maria Auxiliatrix. D.v.N.L., 10-10-1973.

1973 Wat is toezegging waard. D.v.N.L., 13-10-1973.

1973

Op 1 oktober 1973 verschijnt een instructieboekje uit met als titel "Introductieboekje ten behoeve van nieuw personeelsleden van het

verpleeghuis Maria Auxiliatrix". Hierin is ook een organogram opgenomen van het bestuur, school, verpleging, opleiding enz. Boekje, 01-10-1973.

1973
Verschijnt een boekje over de Dagbehandeling van Stichting Maria Auxiliatrix. Geen datum Waarschijnlijk kort na opening.

1973
Jaarverslag 1973 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar.

Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1973

Wat de verbouwing van het Hoofdgebouw betreft tot tehuis voor zwaar verzorgingsberhoeftige bejaarden, zijn wij gestuit op

onverwachte hevige weerstand van de afdeling Sociale Zaken der Gemeente Venlo.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1973

Het lukt ons niet om de therapie voor kinderen waarin opgenomen het Zwembad, als onderdeel van de school gerealiseerd te krijgen.

Het Ministerie is van mening dat dit niet onder onderwijs valt.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1973

Paardrijden. Vanaf april rijden onze gehandicate kinderen regelmatig in manéges van het kasteel Well. De van Heutz-stichting betaald

de kosten.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1973 In augustus werd de Auxibar geopend in de "Blauwe Villa".
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

Archief "Des Lang Geleeje" 61 27-12-2013



Kroniek van De Gasthuishof en Maria Auxiliatrix

1973

Op 1 november 1973 zij wij begonnen met Dagbehandeling in de Blauwe Villa. Na een kleine verbouwing werd deze voormalige houten

aanbouw van het St. Josephklooster geschikt gemaakt voor genoemd doel. Er kwam een recreatieruimte/dagverblijf, enige

rustkamertjes, behandelkamer en een kamer voor de hoofdverpleegkundige, badkamer en toilet. Na 6 weken telde de Dagbehandeling

al 19 patiënten.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4 en 12.

1973

Op 1 november zijn wij ook met een crèche als service voor het personeel begonnen. De eerste twee maanden werd nog weinig

gebruik gemaakt. (3 kinderen). Op 23 oktober is Annemieke van Helsdingen het eerste kind.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1973
Op 1 februari 1974 werd de eigen apotheek opgeheven. De medicijnverstrekking loopt nu via de ziekenhuis apotheek.

Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 5.

1973

Landelijk wordt afgesproken; het streven om de opnamen in een huis als het onze, van tijdelijke duur te doen zijn, tot uitdrukking

gebracht in de naam verpleeghuis, in plaats van verpleegtehuis. Maria Auxiliatrix is geen sterfhuis.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.7.

1973 Op 20 mei was juffrouw Maria Rüsenberg 40 jaar in dienst.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.23.

1973

Op 3 september werden onze kinderen op de Kazerne uigenodigd. Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.23.

1973

Op 18 december presenteert een groep Duitse militairen uit Budel aan onze kinderen een geheel uit boomstammen vervaardigde

"klimtrein". Zie ook artikel Dagblad.
Jaarverslag 1973 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.24.

1973

Opleiding. Uit een mededelingsbrief van Zr. Maria Ludwin, hoofd van de opleiding aan de "bewoners van Verpleegtehuis Maria

Auxiliatrixweg", blijkt dat men voor het eerst met een cursus startte op 11 april 1961. In totaal worden 90 oud-leerlingen uitgenodigd

voor deze reünie op 18 november in het opleidingscentrum. Ze zullen o.a. ook een bezoek brengen aan het verpleeghuis derhalve deze

brief. Naast het Opleidingscentrum en de Woonwijk zijn er nog meer gebouwen te bezichtigen. In een andere brief staan de functies

van de overige gebouwen beschreven: Hoofdgebouw: Momenteel wordt hier alleen nog maar gebruik gemaakt van de centrale keuken,

eetzaal en kantoren. De Witte Steen: Het vroegere Immaculata paviljoen wordt nu Witte Steen genoemd. Hierin is 't woon- en

slaapgedeelte van onze kinderen. St Josephpaviljoen: Dit is, momenteel in gebruik door onze religieuzen. D'n Horstgraaf: Hier worden

volwassen patiënten verpleegd. er zijn drie afdelingen en de therapie.

Brief Zr.M. Ludwin hoofd 

opleiding aan de bewoners 

van het verpleegtehuis D'n 

Horstgraaf.

1974

"Verschijnt een gids van het Verpleeghuis "Maria Auxiliatrix" Venlo voor de bewoners en hun familie, 2e uitgave juli 1974. Tekst: "sinds

augustus 1971 staat aan de Lindenlaan het grote noodverpleegpaviljoen D'n Horstgraaf dat met zijn 3 afdelingen plaats geeft aan 128

volwassenen. Aan dit gebouw is een therapieafdeling gebouwd. In de zogenaamde "Blauwe Villa" vroeger een onderkomen voor

personeel, is sinds november 1973 als onderdeel van het verpleeghuis een dagbehandeling gevestigd. De Witte Steen geeft thans

plaats aan 40 gehandicapte kinderen. Ook ligt er een Maria Auxiliatrixschool voor lichamelijk gebrekkige kinderen. In het bungalowpark

van 1972 ligt de woonwijk voor intern personeel. Met als middelpunt het opleidingscentrum. Tweemaal per jaar t.w. in februari en

augustus begint reeds sinds 1961 een tweejarige cursus waaraan het wettelijk erkent examen en diploma Ziekenverzorging is

verbonden. Het hoofdgebouw ondergaat een restauratie en zal huisvesting bieden aan 83 mensen waarvan 27 echtparen. De Auxibar

ligt achter de Dagbehandeling (De Blauwe Villa). Verder wordt het bestuur genoemd en verdere regels. Met platte grond 1974.
Gids Maria Auxiliatrix 1974.

1974 Prins Hay I met gevolg, bezocht de carnavalsavond in Maria Auxiliatrix. Met foto. De Brug, 21-02-1974.

1974 Het was me het weekje weer. De Brug, 07-03-1974.
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1974

Kostbare verbouwing Auxiliatrix eind april van start. "Met geld van vrije markt". Met foto Maria Auxiliatrix nog met oude entree gevel. Na

de verbouwing kunnen hier 80 mensen wonen, zij gaan fl. 58,- per persoon, per dag betalen. De bejaarden worden bijgestaan door 35

personeelsleden. De verbouwingskosten worden geraamd op 5,5 miljoen gulden. Aannemer is Wilma te Weert.
D.v.N.L., 13-03-1974.

1974 "Stichting van een inrichting voor zwaar verzorgingsbehoeftige bejaarden". De Brug, 14-03-1974.

1974

Sinds maart 1974 is op het terrein de Ortopedische Fabriek van Lierop BV gevestigd. Aanvankelijk in de kelder van het hoofdgebouw

en sedert enkele jaren huurder van een van de ruimten van de boerderij waar o.a. ook de Ziekenomroep Venlo is gehuisvest. MAP jaargang 12 nr.1. blz. 17-

18.

1974

Bouwvergunning aanvraag nr.142-1975 "een onderstation hydrofoorinstallatie" aanvraag is van 09-04-1975 en werd verleend op 13 mei

1974. De verbouwing/bouw is begroot op fl.31.000,-. Architectenbureau Swinkels en Salemans Maastricht.
Archief, Bouw & Huisvesting.

1974

Bouwvergunning aanvraag, 94-1974 "een gebouw voor zwaar verzorgingsbehoeftige bejaarden" op G 2 nr. 911 Auxiliatrixweg aanvraag

getekend 13-03-1974. Verleend 17-06-1974. Architect, Partners, architectenbureau Maastricht.De aanvraag is begroot op een bedrag

van fl. 2.880.000,-. Archief, Bouw & Huisvesting.

1974 Jubileum. Vrijdag a.s. is mevrouw Schroemgens-Mertens hoofd van de verpleegafdeling, 25 jaar in dienst van Maria Auxiliatrix. D.v.N.L., 27-08-1974.

1974

Auxiliatrix bouwt school; kosten rond 2 miljoen gulden. Werkzaamheden voorjaar 1975 van start. (negen lokalen en een

gymnastieklokaal, maximale capaciteit is 108 kinderen, (negen groepen van 12). D.v.N.L., 23-08-1974.

1974

Hoofdgebouw Auxiliatrix wordt verzorgingshuis. De plannen zijn een experiment. Zo'n huis tref je nog niet aan in Limburg en wellicht

niet in Nederland. Met foto voorzijde met veel sloopspullen. D.v.N.L., 29-08-1974.

1974

Kazerne helpt Ziekenomroep van Venlo. De mobiele studio is ondergebracht in een busje waar vroeger voor vervoer van de kinderen

van Maria Auxiliatrix werd gebruikt. D.v.N.L., 21-09-1974.

1974 Voor de bewoners van Maria Auxiliatrix worden diverse optredens geregeld. Willy Caron enz. (17 september) D.v.N.L., 21-09-1974.

1974

Dagbehandeling biedt nieuwe mogelijkheden voor patienten. Het verpleeghuis Maria Auxiliatrix te Venlo heeft sinds november van het

vorig jaar de mogelijkheid een aantal patienten op te nemen in een zogenaamde dagbehandeling……. Met foto van een patiënt in

rolstoel die naar de rolstoelbus gaat. D.v.N.L., 25-09-1974.

1974
Schets met maten van het perceel kadastraal sectie G nr.928 (De Vorstenheuvel) Roermond 2 oktober 1974, A.Fokkens. Archief, Bouw & Huisvesting.

1974

Dierenweide voor Auxiliatrix. Ronnie (Vullings) mocht het dierenparkje openen (op 17 oktober) omdat hij de naam " Ons Erfje" had

bedacht. De stichting "rijschool Venlo helpt" had 500 gulden terbeschikking gesteld. Dierenweide, met dieren en speeltoestellen heeft

20 mille gekost. Met foto van kinderen in rolstoel in de dierenweide. D.v.N.L., 18-10-1974.

1974
"Dagbehandeling op het verpleeghuis Maria Auxiliatrix te Venlo". Scriptie Sociale Geneeskunde in opdracht van Prof. Dr. A. Mertens. Door C.H.H. van Beurden, 

oktober 1974.

1974

Bouwvergunningaanvraag nr. 356-1974 voor een trafo-ruimte sectie G 911. Verleend op 21-10-1974. Door architectenbureau Swinkels-

Salemans te Maastricht. Bouwkosten begroot op fl.6.210,- ecxl. Btw. (bij de ingang 52 m
2
 meter) Archief, Bouw & Huisvesting

1974

Nieuwbouw Auxiliatrix in juli klaar. Prachtige foto hoofdgebouw in de stijgers. Tweede artikel: Nieuwbouw van Auxiliatrix een provinciaal

experiment. D.v.N.L., 07-11-1974.

1974
Jaarverslag 1974 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar. Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix.
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1974

De verbouwing van het Hoofdgebouw is op het einde van het jaar in volle gang. In augustus werd gestart en op 12 december ging de

vlag op het vernieuwde dak.
Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1974

Eindelijk kwam in december aan de lange onzekerheid. In januari 1975 ontvangt onze stichting de goedkeuring voor de bouw van het

verpleeghuis.
Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1974

De firma Van Lierop, orthopedische fabriek te Leiden had plannen om een instrumentenmakerij te Venlo te vestigen. Wij hebben ze

ruimte aangeboden, oorspronkelijk in het hoofdgebouw en later in een gedeelte van de vroegere boerderij.
Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1974
Tussen het kinderpaviljoen De Witte Steen en de plaats waar de nieuwe school komt, wordt een dierenweide aangelegd.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.2.

1974

Als opvolger van de Heer Van Maarsseveen, die eind 1975 aftreedt, werd dokter Potma, orthopedisch chirurg in mei tot bestuurslid

benoemd, dit werd in juni omgezet in een adviseursschap.
Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1974
De heer ir.Kluiters legde zijn functie als technisch adviseur van het bestuur neer.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1974
Als Hoofd Technische Dienst werd per 6 mei de Mat Vestjens benoemd.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.5.

1974
Op 7 januari werd een stuk grond aan de Lindenlaan geagaliseerd voor aanleg parkeerterrein.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.22.

1974

Op 31 januari werd afscheid genomen van Zr.Maria Fredegonda, die met pensioen ging. En werd afscheid genomen van de heer

Dr.P.Jaspers, toeziend apotheker wegens sluiten van onze apotheek.
Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.22.

1974
Recipieert de heer Geraads in de schuur v.w. zijn 25-jarig dienstjubileum.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.22.

1974
Op 1 augustus komt de tweede uitgave van de Gids voor bewoners en hun familie van de pers.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.23.

1974
Recipeerde mevr. H.Schroemges-Mertens in het Opleidingscentrum v.w. haar 25-jarig dienstverband.

Jaarverslag 1974 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz.23.

1974

De verbouwing van De Vorstenheuvel start in 1974. Ook werd begonnen met de bouw van de Mytylschool en even later de Horstgraaf.

Door een aktie van de bevolking wordt 150.000 gulden bijelkaar gebracht voor de bouw van het zwembad. MAP jaargang 18 nr.4. blz.3.

1975
In 1975 is 1,3 ha grond verkocht aan de gemeente Venlo (waar nu de school op staat). Zie ook de overdracht in 1976. Archief, Bouw & Huisvesting

1975 Kennisgeving Hinderwet. Om een nieuwe gehele inrichting omvattende vergunning.

1975

Voormalige hoofdgebouw krijgt specifiek bejaardenverzorgingshuis. Het echtpaar Janssens-Van Ulft kwam op 16 januari 1975 als

eerste bewoners in de Vorstenheuvel wonen. In 1977 vindt de officiële opening plaats door wnd. gouverneur G. Horsmans.

1975

De verbouwing van het hoofdgebouw (De Vorstenheuvel) tot verzorgingshuis werd voltooid (fl.6.000.000) en de naam De Vorstenheuvel

meegegeven. Medio juli kwamen de eerste mensen in het verzorgingshuis. MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 2.

1975

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw verpleeghuis zijn bijna afgerond. Men zit in het eindstadion van de

prijsonderhandelingen ( fl.15.000.000). Over twee jaar staat daar tegenover de tijdelijke Horstgraaf een nieuw gebouw. MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 2.
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1975

De bezetting van het verpleeghuis liep in 1975 voorspoedig. Het verzorgingshuis heeft veel te weinig mensen. Een grote landelijke

reclamecampagne moet daar kentering in brengen. De K.R.O. heeft aandacht besteed aan De Vorstenheuvel. De kinderafdeling heeft

een forse daling ondergaan. De Dagbehandeling was zeer goed. Omdat de ziekenfondsen de financiering staakten was er even een

bedreiging. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Venlo bracht de oplossing. De opleiding bracht 45 gediplomeerden

ziekenverzorgenden af en liet 66 nieuwe leerlingen toe. Onze opleiding werkt voor beide verpleeghuizen St. Martinus (Venlo) en Maria

Auxiliatrix. Ook het gezamenlijke opnamebeleid wordt voortgezet. De revalidatie arts, dokter Strijckers deed zijn intrede. Hij is afkomstig

van het revalidatiecentrum Hoensbroek en komt 1 dag (donderdag) in de week. alle medische en paramedische diensten werden onder

een hoofd J. de Beer ondergebracht. Het ziektecijfer is nog geen 5% procent in de stichting.
MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 2.

1975

Artikel over De Vorstenheuvel. De verpleegprijs is 83 gulden per persoon per dag. Het verpleeghuis rekent 146 gulden (in een

ziekenhuis is het 200 gulden). (Overgenomen uit het artikel uit De Zonnebloem) MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 3-4.

1975

De ziekenomroep maakt banden voor St. Martinus, De Beerendonck, De Meeuwbeemd en Maria Auxiliatrix. Namen onder het artikeltje;

Mieke Knapen, Ria Ploegman en Joke v.d. Vossenberg. MAP jg.6, nr.1, 1976. blz.10.

1975

Op 2 december 1975 werd een ballonnenwedstrijd gehouden t.g.v. de eerste steenlegging van de school. Architekt van de school is

Swinkels-Salemans, aannemer is Wilma Weert, onderaannemers zijn, Van der Sterren Tegelen, Tummers-Cremers. (met foto's) Hans

Cortooms legt samen met wethouder Billekens de eerste steen.
MAP jg.6, nr.1, 1976. blz.14-

15.

1975
Uitleg salarisstrook 1976. MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 18.

1975 Verzorgingshuis Vorstenheuvel in Venlo in mei open. Met foto van de centrale keuken. D.v.N.L., 04-03-1975.

1975

Onbekendheid een handicap voor Venlose Mytylschool. Opleiding MA enige in Noord- en Midden-Limburg. Paginagroot artikel met

foto's. D.v.N.L., 22-03-1975.

1975 Gift van infanterie-rijschool voor invalidensport te Well. Met foto van rijdende kinderen in manege. E-3 Journaal, 27-03-1975.

1975

Toen de Mytylschool in 1975 in gebruik werd genomen is door de gemeente Venlo een kunstwerk geschonken dat voor de school aan

de Hazepad staat. Ontwerper is Harrie Cremers

1975 Bouwvergunning nr. 221-1975 voor "een lager onderwijsschool" te bouwen. Datum verlening vergunning op 28-07-1975.

1975

Eerste bewoners in Vorstenheuvel. Echtparen, waarvan partner hulpbehoevend is. Met foto van het echtparen, Janssen en Verstappen

en gevel van De Vorstenheuvel.
D.v.N.L., 18-07-1975.

1975

Zuster Maria Felixina neemt op 29 augustus afscheid van het verpleeghuis van Maria Auxiliatrix. Ze is per 1 september benoemd tot

Overste in het klooster te Milheeze. Ze was sinds 1 september 1960 op Maria Auxiliatrix. Ze was hoofd verpleging, leidde zusters op en

werkte de laatste jaren voor halve dagen als verpleegster. Zij startte met de verplegersopleiding toen men omschakelde van sanatorium

naar verpleeghuis. 21-08-1975.

1975 De Vorstenheuvel: Verzorging en privacy voor gehandicapten. Met foto van de voorgevel. E-3 Journaal, 21-08-1975.
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1975

In 1975 ging Maria Auxiliatrix er toe over alle hier in gebruik zijnde rolstoelen zelf te repareren. Het betrof ca. 70 stuks. Ongeveer een

jaar later werden ook het aanpassen van rolstoelen in eigen beheer genomen. Door uitbreiding van de Horstgraaf, Vorstenheuvel en de

Witte Steen, bedraagt het aantal binnen Maria Auxiliatrix 285 stuks. De T.D. levert verder ook voorzieningen aan de bezoekers van

dagbehandeling, polikliniek fysio- en ergotherapie enz. daardoor is het aantal stoelen gegroeid naar 840. De werkplaats in de Witte

Steen werd te klein. Daarom werd besloten om de zogenoemde paskamer/showroom in het gebouw van het Activiteitencentrum (aan

de Lindenlaan) aan te passen en uit te breiden als nieuw onderkomen. Per 1 september 1983 werd met de ingebruikname van de

nieuwe werkplaats ook de personeelsbezetting uitgebreid door de komst van Ronald Jenkins. MAP jaargang 13 oktober 

1983 nr. 4 blz. 21-22.

1975

Bouwvergunningsaanvraag nr. 392-1975. Voor de bouw van een verpleeghuis op G 931 (21 bestekstekeningen) Bouwkosten

fl.10.618.496,- excl. BTW. Door architectenbureau Swinkels-Salemans te Maastricht. Getekend door directeur Martens op 25-09-1975.
Archief, Bouw & Huisvesting.

1975

Bouwvergunning aanvraag nr. 221-1975 voor "een lager onderwijsschool" Sectie G2 nr. 931. Eigenaar gemeente Venlo, bouwkosten

begroot fl. 2.051.708,- excl. BTW. Door architectenbureau Swinkels-Salemans te Maastricht. Archief, Bouw & Huisvesting.

1975
De Zonnebloem met een artikel over het hotel, De Vorstenheuvel. "Permanent hotel voor gehandicapten". Met diverse foto's.

De Zonnebloem, 12 jg, nr. 3, 

augustus 1975.

1975

Rijschool helpt, steunt ruitersport voor gehandicapte kinderen. De Stichting rijschool helpt, overhandigde 500 gulden voor de

bekostiging van de ruitersport voor de kinderen van Maria Auxiliatrix. Met foto van de aanbieding van het geldbedrag. E-3 Journaal, 30-10-1975.

1975 Zwembad Auxiliatrix in aanbouw. Het zwembad werd aan de oostzijde van de school gebouwd bij de schuur. E-3 Journaal, 30-10-1975.

1975

Benoemingen, J.M.M. de Beer ing. 01-11-1975 hoofd medische zaken en A.D. Carstens vertrekt per 01-12-1975 v.w. zijn benoeming

aan De Eikendonk te Waalwijk. E-3 Journaal, 30-10-1975.

1975

Wijziging der Statuten van de stchting "Stichting Maria Auxiliatrix" gevestigd te Venlo dd 21-10-1975 voor notaris mr. S.L.J. Kerpen. "De

stichting heeft tot doel; verplegen en verzorgen van langdurig zieke personen-zowel volwassenen als kinderen-zwaar

verzorgingsbehoeftige bejaarden"

Notaris mr. S.L.J.Kerpen 

notaris te Tegelen, dd 21-10-

1975.

1975

Ballonnenwedstrijd op Auxiliatrix. De kinderen van Maria Auxiliatrix verzamelden zich rond de bouw van de school, het kind dat in de

ballonnenwedstrijd wint mag met wethouder Billekens de eerste steen leggen voor deze school. Mooie foto van kinderen met ballonnen.
D.v.N.L., 15-11-1975.

1975
Jaarverslag 1975 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar.

Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1975

De verbouwing van het voormalige hoofdgebouw tot verzorgingshuis is gereed en kreeg de naam "De Vorstenheuvel". Genoemd naar

de Generaalsheuvel ofte wel Vorstenheuvel welke gelegen is net buiten het terrein.
Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 2.

1975
De bouw van de Maria Auxiliatrix School is gestart.

Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 3.

1975
Dokter Van den Hombergh, geneesheer-directeur ging in februari met vervroegd pensioen.

Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 4.

1975
Het bestuur kiest voor een éénhoofdiger directie, de functie heet in vervolg directeur.

Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 4.

1975
Per 1 november werd dokter J. de Beer benoemd tot Hoofd Medische Zaken.

Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 5.

1975

Dokter A. Carstens, verpleeghuisarts in dienst, werd per 1 december 1975 benoemd tot geneesheer-directeur te Waalwijk aan

verpleeghuis Eikendonk. Dokter van Beurden volgde hem op. Dokter Strijckers kreeg een partime functie als revalidatie-arts.
Jaarverslag 1975 stichting 

Maria Auxiliatrix, 5.

Archief "Des Lang Geleeje" 66 27-12-2013



Kroniek van De Gasthuishof en Maria Auxiliatrix

1975

De nieuwbouw voor de school (fl.3.500.000) werd gestart. Op 2 december onthulden wethouder Billekens en leerling Hans Cortooms

samen de eerste steen. Ingebruikname is gepland vóór oktober 1976. MAP jg.6, nr.1, 1976. blz. 2.

1975

Inrichtingsplan Onderste en Bovenste Molen, inrichtingsplan B. Van de afdeling Recreatie en Landschapsarchitectuur, januari 1975. on.

47466. Grontmij De Bilt. Gezonden aan de directeur de heer Martens van Maria Auxiliatrix. I.v.m. de ontgrondingaanvraag van de firma

Sanders en Geraedts te Swalmen heeft de laatste de opdracht verstrekt aan de Grontmij om een inrichtingsplan op te stellen.
Archief Bouw & Huisvesting.

1975

Henk van Dijk werkte tussen 1975-1985 in D'n Horstgraaf als afdelingshoof. Hij heeft in die tien jaar alle dieren in het Auxilitarixpark op

een zeer professionele wijze op dia vastgelegd. Zo heeft hij o.a.: een albinodas, alle soorten spechten, boomklever, verschillende

soorsten vlinders, paddestoelen, havik, buizerd, torenvalk, reegeit en reebok, fazanten, eekhoorn enz. De afbeeldingen zijn van

hoogstaande kwaliteit. In deze periode maakte hij ook de foto's voor De Map. Dit archief heeft hij aan de heer Martens overgedragen.
Archief Henk van Dijk.

1975

Afschrift ener akte van Wijziging der Statuten van de stichting "Stichting Maria Auxiliatrix" gevestigd in Venlo, voor notaris mr. S.L.J.

Kerren te Tegelen.
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1975

Verschijnt een scriptie in het kader van de Bijscholingscursus voor Verpleeghuisartsen 1975 aan de hand van A.D. Cartstens. Titel is:

Anderhalf jaar Dagbehandeling in Venlo. Staan veel tabellen in met gegevens over leeftijd, bezetting en middelen. Scriptie A.D. Cartens, 1975.

1975

Eerste steen voor school Maria Auxiliatrix. Samen met Hans Cortooms pakte wethouder Billekens gisteren de officiële eerste steen van

de nieuwe school uit. Mooie foto. De ballon van Hans kwam 192 km ver in het Simmertal in de Eiffel. D.v.N.L., 03-12-1975.

1976

Op 6 januari werd gestart met het rooien van de bomen voor de bouw van het verpleeghuis. De eerste schop ging op 18 maart in de

grond. Op 2 december kon de heer Van Gool de vlag in de top hijsen.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1976

Op 1 januari nam tuinman Dhr. Geraads afscheid en ging met pensioen. De heer Chris Cox neemt zijn werk over. Op 28 januari nam de 

heer Rutten (schilder) v.w. zijn slechte gezondheid afscheid. MAP jg 6 nr. 2 blz. 14. 1976.

1976
Artikel over de aanbieding in een optocht met paarden voor de aanbieding van fl. 6666,66.

MAP jg 7 nr. 1 blz. 7. januari 

1977.

1976
"Nieuwbouw school bij M.A. vordert snel". Onder toeziend oog van o.m. wethouder Hulsbeck hijsen enkele kinderen de vlag. Mooie foto.

D.v.N.L., 27-02-1976.

1976

Op 26 februari ging de vlag in de top van de school. Op 9 augustus kan ze in gebruik worden genomen. Op 5 oktober was er groot

feest. H.K.H. Prinses Margriet verrichtte de officiële opening.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 2.

1976

Op 26 februari 1976 werd het hoogste punt van de Maria Auxiliatrixschool bereikt. Dhr. Bettinger voorzitter van de schoolcommissie,

sprak een woordje, Mohammed, Doree en Robke Hesen hesen de vlag omhoog, bijgestaan door de altijd tegenwoordige uitvoerder

Van Beerendonk. Met foto.
MAP jg 6 nr. 2 blz. 2. en 24. 

1976.

1976

Op 2 februari vervoerde de Zuid-Ooster voor de laatste keer de mensen van Maria Auxiliatrix op en neer naar de stad. De Bomtax

neemt deze ritten over. MAP jg 6 nr. 2 blz. 14. 1976.

1976
Op 17 februari 1976 komt prins Jocus naar D'n Horstgraaf. (foto prins met Martens)

MAP jg 6 nr. 2 blz. 14-15. 

1976.

1976 Op 27 februari 1976 zit de keuken alweer een jaar in haar nieuwe domein. MAP jg 6 nr. 2 blz. 5. 1976.

1976
Op 23 februari wordt de voliére op een andere plaats (tegen de school) gezet. MAP jg 6 nr. 2 blz. 15. 1976.

1976 Folder over het "Jongerenproject" Folder A5 1976.

1976 Folder (in het groen)  "MA school in Venlo". Met foto's.
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1976

Bouw nieuw verpleeghuis Auxiliatrix van start. Gistermiddag is een begin gemaakt met de bouw van een nieuw verpleegtehuis op het

terrein van MA. Een van de patiënten, mevrouw Smitz-Clabbers, bediende de bulldozer waarmee de symbolische "eerste spade" voor

de bouw de grond inging. Het nieuw verpleeghuis geeft ruimte voor 175 patiënten. Naar verwachting zal het eind '77 in gebruik worden

genomen. Mooie foto. D.v.N.L., 19-03-1976.

1976

De Vorstenheuvel is een nieuw verzorgingshuis, waar vooral bejaarde m.s. patienten naar zoeken……. Blad van Nederlandse MS 

Stichting, februari/maart, 1976.

1976

Een groep van 15 schoolkinderen planten op woensdag 17 maart 1976 samen met wethouder Billekens bomen rondom het

Stadskantoor. I.k.v. Boomplantdag. MAP jg 6 nr. 2 blz. 1. 1976.

1976

Wordt op 26 maart 1976 een perceel grond groot ongeveer 1 hectare en 30 aren en 9 centiaren kadastraal G 931 gelegen aan de

Ulingshofweg door Wilhelmus Johannes Martens namens Maria Auxiliatrix overgedragen aan de gemeente Venlo. Akte verleden voor

notaris mr.S.L.J. Kerpen te Tegelen. Koopsom is fl.54.000. Maria Auxiliatrix blijft het recht houden van eerste koop. (Grondperceel van

de school is 13.409 m
2 
groot) 

Archief, Bouw & Huisvesting. 

Notaris Kerpen, 26-03-1976.

1976 Paardensporttherapie voor gehandicapte kind. Met foto. E-3 Journaal, 08-04-1976.

1976

Op 1 april 1976 bestond de school 12,5 jaar. Met de Oudervereniging werd dit feit herdacht. Omdat er in 1975 minder kinderen waren

gaat een leerkracht vertrekken. Mevr. G.v.d. Hoogen vertrok. MAP jg 6 nr. 2 blz. 3. 1976.

1976

Interview in de MAP. Herman Hermkens is zo'n 4 jaar terug begonnen in de TD. Hij had vroeger ook al veel meegelopen in de vrije tijd

en in vakanties. Zijn vader werkte ook op MA. Hij ging eerst bij V en D werken. Deze firma had bemoeienis met de verbouwing van het

St.Jozephpaviljoen. Zijn hernieuwde kennismaking zorgde voor de belangstelling om hier te gaan werken. Staat uitvoerig beschreven

wat ze allemaal doen. MAP jg 6 nr. 2 blz. 4-5. 1976.

1976

Intervieuw in de MAP. Hay Kuijpers werkte bij Tummers-Cremers. Na het bungalowproject werd hij een jaar uitgeleend aan Maria

Auxilitrix. Daarna soliciteerde hij hier bij de Technische Dienst. Staat uitvoerig beschreven wat de T.D. doet. MAP jg 6 nr. 2 blz. 4-5. 1976.

1976 Op het alfabet (Carnavalsvoordracht) wordt in het dialect alles van Auxiliatrix genoemd door Koebes en Kuubke. MAP jg 6 nr. 2 blz. 11. 1976.

1976 Dokter Van Beurden vertrekt naar het Zuiden. MAP jg 6 nr. 2 blz. 15. 1976.

1976

Afscheid twee trouwe medewerkers, dhr. Rutten (27 jaar hier gewerkt en dhr. Geraads (30 jaar hier gewerkt) De heer De Beukelaar

was direct leidingevende Zr.Maria Hildegaria de eerste werkgever. (met twee pasfoto's van de heren) MAP jg 6 nr. 2 blz. 16. 1976.

1976

Na een korte inleiding door stichtingsvoorzitter dhr. A. van Gool, kon mevr. R.Smits-Clabbers een machine aan het werk zetten om de

eerste spade te verzetten. (met foto) MAP jg 6 nr. 2 blz. 19. 1976.

1976

Maria Auxiliatrix wordt lid van een Samenwerkingsverband Gezondheidszorg Limburg. Dit is een verband waarin voorlopig nog alleen

de intramurale instellingen samenwerken. MAP jg 7 nr. 1 blz. 3. 1976.

1976 Sinds het ontstaan van D'n Horstgraaf bestaat in het gebouw een winkel. Artikel over de winkel. MAP jg 7 nr. 1 blz. 5. 1976.

1976

Verschijnt een gids voor de bewoners en hun familie in mei 1976 met als titel "Verpleeghuis Maria Auxiliatrix Venlo. Daarin staat dat de

bouw van de nieuwe Hortgraaf gaande is. Met platte grond.
Gids voor de bewoners en hun 

familie, 3e uitgave mei 1976.

1976

Maria Auxiliatrix verwacht feestvierders. De bezigheidstherapie van MA viert van 24 t/m 28 mei feest met alle bewoners en wie komen

wil. E-3 Journaal, 20-05-1976.

1976 Feestweek op Maria Auxilatrix. Het boerenbruidspaar van Maria Auxiliatrix. (Johannes Gielen en Louisse Franssen) D.v.N.L., 25-05-1976.

1976
Verschijnt een Gis voor de bewoners van De Vorstenheuvel.

Gids voor de bewoners, 1 mei 

1976
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1976 Programmaboekje: Feestweek 24-28 mei 1976 "Krek wie Vruuger" Maria Auxiliatrix. Mei, 1976.

1976 Feestweek op Maria Auxilatrix geslaagd. Met de bus naar Kevelaer. E-3 Journaal, 03-06-1976.

1976 Prinses Margriet komt naar Venlo voor opening school M.A.. D.v.N.L., 17-07-1976.

1976

Op 9 augustus 1976 start op initiatief van Ad de Haas het zogenaamde Jongerenproject. Deze betrof een groep lichamelijk

gehandicapte jongeren die de mytylschool ontgroeid waren en waarvoor juiste opvang elders niet of nauwelijks mogelijk bleek te zijn.
MAP jg 11 nr. 3 blz. 20-21

1976

Uitnodigingskaart: Op dinsdag 5 oktober a.s. wordt onze nieuwe school voor lichamelijk gebrekkige kinderen geopend door H.K.H.

Prinses Margriet. Venlo 1976.

1976 Programmaboekje van de opening van de school door prinses Margriet op 5 oktober 1976.

1976
Prinses Margiet heeft gistermiddag in Venlo de nieuwe streekschool voor …… enz. 

Algemeen Dagblad, 06-10-

1976.

1976 Ingezonden stuk P.W. Willems: Opening school M.A. door Prinses Margriet. D.v.N.L., 09-10-1976.

1976

Ingezonden brief van de heer P.W.Willems over het artikel over de opening van de school. Het dagblad geeft toe dat de aanacht

hiervoor erg mager was. D.v.N.L., 09-10-1976.

1976

Prinses Margriet opende nieuwe school van M.A.. Ze deed dat door aan een lint te trekken. Omdat gouverneur Van Rooij in het

buitenland zat deed waarnemend gouverneur G. Horsmans het woord. Mooie foto Margriet met kinderen en het lint. D.v.N.L., 06-10-1976.

1976

Krijgt de Mytylschool school voor basisonderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen een nieuw schoolgebouw. Op 5 oktober wordt

de nieuwe school voor lichamelijke gebrekkige kinderen geopend door H.K.H. Prinses Margriet. Uitnodigingskaart.

1976

Opening van de school door prinses Margriet, meerdere artikelen in de MAP met veel foto's. Op 15 oktober 1976 werd een open dag

gehouden in de school.

MAP jg 6 nr. 4 blz. 2 en blz. 9, 

10,11, 23,13, 14, 15. oktober 

1976.

1976

In 1976 is het precies 5 jaar geleden dat de Zusters van O.L. Vrouw in het klooster St. Joseph zijn gaan wonen. Op 27 november wordt

deze dag (1971) herdacht. Met 44 zusters gingen ze naar de nieuwe huisvesting. In het begin hadden nog 18 zusters een gehele of

gedeeltelijke taak in de stichting. Nu zijn nog 33 zusters in dit klooster aanwezig.
MAP jg 6 nr. 4 blz. 9. oktober 

1976.

1976

Aktie voor zwembad Auxiliatrix succesvol afgerond. Mogelijk al de volgende week zal het Ministerie voor Volksgezondheid toestemming

verlenen voor de bouw van een zwembad voor lichamelijk gehandicapte kinderen………. D.v.N.L., 16-10-1976.

1976

Feestelijke aanbieding van een bedrag fl. 6666.66,- bijeengebacht door de Carnavals vereniging "Boëte de Paort" ten actie Help hen in

het Zadel zal op 20 november a.s. te 15.00 uur geschieden in het revalidaticentrum "Maria Auxiliatrix" te Venlo. Stichting inavaliden

sport Noord Limburg.
Uitnodigingskaart, november 

1976.

1976 Oud feest weer in ere hersteld. Sinter Merte op school. MAP jg 7 nr. 1 blz. 9. 1977.

1976
Jaarverslag 1976 stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over genoemd jaar.

Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix.

1976
Veel aktie moest worden ondernomen om ons verzorgingshuis De Vorstenheuvel verder bekend te maken.

Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1976

In 1975 vertrok G.Ch.M. van Maarseveen, werd de heer L.A.M. Bettinger door het bestuur benoemd als vice-voorzitter. In december

1976 werd i.v.m. bereiken van de leeftijdsgrens afscheid genomen van de heer J.J.M.S. Schreurs, secretatris. De drs.De Bruïne nam

zijn functie over.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1976
Op 29 juli overleed dokter H. van den Hombergh. Hij werd begraven op 2 augustus.

Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1976

In verband met het starten van het jongerenproject werd de heer A. de Haas, hoofd der school benoemd tot hoofd Pedagogische

zaken; waaronder de School, Internaat, Pension en Aktiviteitencentrum.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.
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1976

In mei vertrok Zr.Maria Ludwin, hoofd van de Verplegingsdienst en Opleiding. De heer Th. Messing werd hoofd Verplegingsdienst en de

heer A. Niessen tot hoofd Opleiding.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1976

Op 1 augustus werd een Jongerenafdeling geopend, bedoeld voor jongeren van 16-35 jaar met een verpleeghuisindicatie. In de door

nieuwbouw vrijgekomen 6-klassige noodschool en één vleugel (linker) van het gebouw De Witte Steen startte per 9 augustus 1976 het

jongerenproject.
Jaarverslag 1976 stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 19.

1976 Hoogste top nieuw verpleeghuis M.A.. E-3 Journaal, 09-12-1976.

1976

Op 2 december 1976 deed de stichtingsvoorzitter A.van Gool een woordje tgv het bereiken van het hoogste punt van D'n Horstgraaf.

Het gebouw krijgt; 36 eenpersoonskamers, 36 tweepersoonskamers, 18 vierpersoonskamers, intieme ontmoetingsruimten zoals een

huiskamer voor 15 a 16 personen, vele patio's, zitjes en lange en brede geheel beglaasde gangen. (foto op blz. 13) MAP jg 7 nr. 1 blz. 10-11. en 

13. januari 1977.

1976
Op 27 november 1976 vierde de Stichting Hertog Reinoud haar 10-jarig bestaan. Artikel.

MAP jg 7 nr. 1 blz. 11. januari 

1977.

1976
Artikel over de Ziekenomroep is 15 jaar geleden gestart in Auxiliatrix. Artikel met foto.

MAP jg 7 nr. 1 blz. 12. januari 

1977.

1976
Militairen bezoeken Activiteiten Centrum. Op donderdag 23 december 1976. Artikel met foto hierover.

MAP jg 7 nr. 1 blz. 21. januari 

1977.

1976

Het pension, dit moet worden gezien als een gezinsvervangende c.q. aangepaste woonvorm voor de jongeren en jongvolwassenen en

is voorshands gehuisvest in een vleugel van De Witte Steen, waar t.b.v. de opvang van een 30 tal jongeren 2 grote woonkamers, 1

huiskamer en diverse 1 en 2 persoons zit/slaapkamers zijn en worden ingericht. Het Activiteiten Centrum wordt voorlopig gehuisvest in

de door de nieuwbouw vrijgekomen noodschool.
MAP jg 7 nr. 1 blz. 22-23. 

januari 1977.

1976
"Auxiliatrix neemt verpleeghuis van St. Martinus over". Met foto van Martinushof dat als huisvesting voor het verpleeghuis gaat dienen.

D.v.N.L., 18-12-1976.

1976 Nieuwbouw voor M.A. bereikt hoogste punt. Met foto van A. van Gool met vlag. D.v.N.L., 03-12-1976.

1977 Heden 7 januari viert zuster Mien .v.d. Reek haar 25-jarig dienstjubileum op MA. D.v.N.L., 07-01-1977.

1976

Zuster Mien van de Reek is op 1 januari 1977, 25-jaar in dienst op Maria Auxiliatrix. Veel bewoners binnen ons huis heeft zij met goede

zorgen omgeven. De kinderafdeling was een van haar leukste perioden, zoals zij zegt. Op 7 januari zal zij in de bloemetjes worden

gezet. Met mooie foto van haar met een kind.
MAP jg 7 nr. 1 blz. 24. januari 

1977.

1977

Huisoverste is Zr. Maria Rainelda van 1977-1983. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1977

Een delegatie van de OR van MA heeft deelgenomen aan een gesprek met de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Onderwerp de 30 plaatsen Dagbeghandeling. De Staatssecretaris wil de Dagbehandeling opnemen in de A.W.B.Z.. Verslag 20-01-1977.

1977

Ponnyzadel geschonken aan tehuis. De jonge artiesten van het Blericks kindercircus "Stockdolstra" olv opper stalmeester Houben

hebben tijdens een speciale voorstelling een ponyzadel aangeboden. De kinderen hadden dit zadel verdiend met verschillende

voorstellingen. De heer Olekers, beheerder van de MA kinderboerderij nam het zadel in ontvangst. Verslag, 27-01-1977.

1977
Verhuist het verpleeghuis naar het huidige gebouw  D'n Horstgraaf. In 1978 opent de commissaris der Koningin J. Kremers het gebouw. 

D.v.N.L., 08-01-1977.

1977 Behandeling dagpatiënten in gevaar? De OR bezoekt de vaste Kamercommissie. D.v.N.L., 12-02-1977.
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1977

Verpleeghuis in Venlo mag met bouw zwembad starten. De defenitieve goedkeuring heeft ongeveer 10 jaar op zich laten wachten. In

1966 werden in Venlo en Tegelen spontaan acties hiervoor gevoerd. D.v.N.L., 12-02-1977.

1977
De 25 ste MAP verschijnt.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 3. april 

1977

1977
Goed nieuws de bouw van D'n Horstgraaf is ingekort. De verhuizing is gepland op 4 oktober 1977.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 3. april 

1977

1977

Het zwembad komt eraan. Artikel met foto lege plek. Op 4 februari gaf de Staatssecretaris van Volksgezondheid toestemming voor de

bouw van het zwembad.
MAP jg 7 nr. 2 blz. 1. april 

1977.

1977
De lotto in Maria Auxiliatrix is op Sinterklaas Avond 1974 in het leven geroepen.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 4. april 

1977.

1977
Foto van de school.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 5. april 

1977.

1977
Ontspanningsactiviteiten in 't Jongerenpension. Artikel met foto van De Witte Steen.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 10. april 

1977.

1977
Geslaagden opleiding tot ziekenverzorgende 24 maart 1977. Met foto's

MAP jg 7 nr. 2 blz. 15. april 

1977.

1977
Jocuszitting in de Horstgraaf zaal. Groot artikel met veel foto's.

MAP jg 7 nr. 2 blz. 18. april 

1977.

1977

Groot artikel met foto's over het 25-jarig jubileum van Mien van de Reek. Zij was op 1 januari 1977, 25-jaar in dienst. Ze is indertijd

begonnen in 1952 en tewerk gesteld bijde tbc-patientjes tot 5 jaar. Rond 1959-1960 werd Maria Auxiliatrix verpleeghuis toen ging de

laatste patient van het oude sanatorium naar Dekkerswald. Ondertussen werden verpleegpatienten opgenomen, zowel kinderen als

volwassenen. In de begintijd heb ik opnieuw 4-5 jaar bij de kinderen gewerkt. Personeelsbezetting was toen erg krap. een keer in de

zes weken een vtrije dag.. In 1961-1963 startte de eerste cursus voor diploma en samen met vijf collega's heb ik als eerste op MA de

cursus voltooid, zuster Beurskens, zuster Mertens, Mevrouw Schroemges-Mertens en zuster Martens. Later ging ik naar de Don-

Boscoafdeling (nu het deel van het pension van de jongeren), in 1971 ben ik verhuisd naar het noodverpleeghuis, in oktober ga ik met

de bewoners naar de nieuwe Horstgraaf. Ik kom uit Helmond, heb in de laatste 20 jaar gewoond in de pensionruimten en de woonwijk MAP jg 7 nr. 2 blz. 19-21 april 

1977.

1977 Programmaboekje: Feestweek 16-20 mei 1977, Maria Auxiliatrix.

1977 Oostenrijkse week Maria Auxiliatrix. D.v.N.L., 18-05-1977.

1977

De verwachting is dat over enkele maanden de Vorstenheuvel voor meer dan 90 % gevuld zal zijn. De officiele opening is op 13 mei.

(door waarnemend commissaris der Koningin in Limburg).
MAP jg 7 nr. 2 blz. 3. april 

1977

1977

Wordt door architectenbureau Swinkels en Salemans, te Maastricht een vergunning aangevaagd voor de bouw van het zwembad

(constructiebureau Wilma Weert) getekend, 05-05-1977. Vergunning nr. 245-1977 verleend op 04 juli 1977. Daardoor is een garantie

van voortbestaan gegeven. Archief, Bouw & Huisvesting.

1977 Oosterijkse week 16-20 mei 1977. Veel foto's.

1977
De nieuwe Horstgraaf, de laatste loodjes. Op 29 juni gingen de eerste bewoners een kijkje nemen. MAP jg 7 nr. 3 blz. 2. juli 1977.

1977

Paardrijden in Well. Op 17 juni 1977 togen rond 9.00 uur personeel en kinderen naar Kasteel Well om deel te nemen aan een hippische

dag. De dag werd georganiseerd onder auspiciën van de stichting inavaliden. MAP jg 7 nr. 3 blz. 3. juli 1977.

1977

40-Jarig jubileum van zuster Maria Adelhilde. Zij was het grootste gedeelte kosteres. Het feest werd in bescheidenheid gevierd. (met

foto's) MAP jg 7 nr. 3 blz. 6. juli 1977.

1977
De Vorstenheuvel open. Op 13 mei was de officiële opening. Artikel met veel foto's.

MAP jg 7 nr. 3 blz. 8-9. juli 

1977.
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1977
De dierenweide wordt van 1600 vierkante meter vergroot naar 4000 vierkante meter. (ivm de komst van ponny's)

MAP jg 7 nr. 3 blz. 10. juli 

1977.

1977 Vorstenheuvel geopend. Waarnemend gouverneur ir.G. Horsmans opende "De Vorstenheuvel". D.v.N.L., 14-07-1977.

1977 Auxiliatrix erkend als tehuis voor geven dagbehandeling. (MA is voorlopig het enige in Limburg) D.v.N.L., 21-07-1977.

1977

Werd juli 1977 een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van het zwembad, begroot op fl. 545.700,--. Architect is Swinkels

Salemans te Maastricht Archief, Bouw & Huisvesting.

1977
Ingebruikname blokhut scouting Hertog Reinoud door minister E. Brinkman.

MAP jg 7 nr. 3 blz. 12. juli 

1977.

1977

De revalidatieafdeling is gestart per 1 augustus 1977 met als doelstelling met name zeer jonge lichamelijke gehandicapte kinderen

binnen enkele maanden, intensief en uitvoerig te observeren en te behandelen. De revalidatie is ondergebracht in een eigen

behandelingsruimte in "De Witte Steen".

1977

Precies een jaar geleden is op het verpleeghuis Maria Auxiliatrix in Venlo een experiment gestart met als doel voor een bepaalde

categorie lichamelijk gehandicapte een betere opvang mogelijk te maken. Binnen de afdeling voor deze kinderen zijn sommigen intern

maar er komen er ook veel uit de regio dagelijks hiernaar toe, waar ze buitengewoon onderwijs ontvangen. In de ruim 15 jaar van het

bestaan van het kinderpaviljoen en school konden veel kinderen MA verlaten naar vervolgonderwijs..... Omdat er geen opvang was

werden in de vleugels van De Witte Steen zijn binnen dit jongerenproject 22 jongeren geplaatst, uitbreiding op termijn tot 32 is mogelijk.

Het Activiteitencentrum is ondergebracht in de door nieuwbouw vrijgekomen Noodschool. In het centrum zijn o.a. werkplaatsje,

handwerklokaal enz. Verslag, 11-08-1977.

1977 Bouw bad Auxiliatrix kan nu van start. Kosten ruim miljoen gulden. D.v.N.L., 06-08-1977.

1977

Eerste spade voor bouw zwembad. In de stromende regen staken gistermiddag twee militairen van de Blerickse Frederik

Hendrikkazerne de eerste spade in de grond. Met foto. D.v.N.L., 13-08-1977.

1977

Bij de komende verkiezingen wordt in het MA verpleeghuis een stembureau gevestigd. Dit naar aanleiding van een protest van de

bewoners die de laatste verkiezingen naar de Kapelaan Nausstraat in Venlo moesten gaan stemmen. Het protest kwam van J. Kuipers

inwoner van Maria Auxiliatrix. Verslag, 07-09-1977.

1977

Zuster Maria Auxilia in de bloemetjes. Op 15 september vierde deze zuster haar zilveren dienst-jubileum. Het Venlose Ziekentriduum is

ondenkbaar zonder haar. Ze is werkzaam op afdeling 1 van D'n Horstgraaf. Artikel met foto's.
MAP jg 7 nr. 4 blz. 9. oktober 

1977.

1977
Vanmiddag om 5 uur wordt zr. Maria Auxilia gehuldigd in verband met haar zilveren dienstjubileum. Receptie in het Opleidingscentrum.

D.v.N.L., 15-9-1977.

1977 Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Rainelda 01-10-1977 - 01-10-1983.

1977

Dagbehandeling met ingang van 1 juli door Staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Sinds 1 januari 1976

werden de kosten nog voor een groot deel betaald door de ziekenfondsen (fysiotherapie en vervoer) de rest uit de wet Algemene

Bijstand. Thans uit de AWBZ. Artikel met foto van de Blauwe Villa. Deze lag links vanuit de entree gezien van het Jozefpaviljoen. MAP jg 7 nr. 4 blz. 2. oktober 

1977.

1977
Artikel met foto ontvangst nieuwe bewoners Horstgraaf.

MAP jg 7 nr. 4 blz. 3. oktober 

1977.

1977

Zuster Werenfrieda gaat als huisoverste vertrekken om als hoofd in de keuken in het provinciale huis van de congregatie in Tegelen

haar werk voort te zetten. Zuster Maria Severin gaat als huisoverste werken naar Hoensbroek. Ze deed hier de boekhouding. Artikel

met foto's.
MAP jg 7 nr. 4 blz. 9. oktober 

1977.

1977
Op dinsdag 4 oktober 1977 werd de nieuwe Horstgraaf betrokken. Groot artikel met veel foto's.

MAP jg 7 nr. 4 blz.11-13. 

oktober 1977.
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1977

Interview met dokter Kint. Werkzaam in Martinus te Venlo. Praat over de samenwerking van Mauaria Auxiliatrix en Martinus en noemt

dat in de toekomst het ziekenhuis van Tegelen verpleeghuis zal worden.
MAP jg 7 nr. 4 blz.15. oktober 

1977.

1977 Maria Auxiliatrix neemt verpleeghuis in gebruik. Kosten D'n Horstgraaf 16 miljoen. Foto entree en plein. D.v.N.L., 06-10-1978.

1977 M.A. neemt verpleeghuis in gebruik. D.v.N.L., 05-10-1977.

1977 Naar de Horstgraaf. D.v.N.L., 05-10-1977.

1977

Huwelijk twee bewoners van Maria Auxiliatrix. In de kapel van D'n Horstgraaf is gisteren het huwelijk ingezegend van Harrie Hovens

(60) en Tonnie Lenssen (55). Hun huwelijk is het eerste op Auxiliatrix. Met foto. D.v.N.L., 22-10-1977.

1977
Jaarverslag 1977 Stichting Maria Auxiliatrix Venlo. Met daarin relevante gegevens.

Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo.

1977

De Vorstenheuvel werd officieel geopend. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.1.

1977

Met de ingebruikname van D'n Horstgraaf op 4 oktober betekende dat ook een uitbreiding van 47 bedden. Er blijft een groot tekort aan

P.G.B. bedden.
Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1977

Per 1 juli werd onze afdeling Dagbehandeling door het Ministerie officieel erkend. Daarmee is de financiering veilig gesteld binnen de

A.W.B.Z.. (Onze stichting is hiermee gestart op 1 november 1973).
Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1977

Op 4 februari kwam de goedkeuring om met de bouw van het zwembad te kunnen starten. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1977

Op 31-12-1977 telde het Jongerenproject 24 opgenomen jongeren. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1977

De forse groei van de afdeling fysiotherapie en de ingebruikt name van de school, maakte het wenselijk tot splitsing over te gaan; mevr.

E.G.H. Toebosch werd hoofd fysiotherapie voor kinderen en jongvolwassenen. De heer W.F.C. van Helsdingen bleef hoofd

fysiotherapie volwassenen.
Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.3.

1977

Op 1 april trad J.Kint in dienst als plv. hoofd Medische Zaken, tevens dirigerend arts van verpleeghuis St. Martinus te Venlo. Op 1

auguastus trad de heer L.H. Caspers in dienst als verpleeghuisarts.
Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.3.

1977

Met de vakverenigingen werd overleg gevoerd over de overname van St. Martinus te Venlo. De ondernemingsraden van Maria

Auxiliatrix was positief, die van het ziekenhuis heeft nog geen uitspraak gedaan.
Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.4.

1977

In 1977 werden 166 personen in het verpleeghuis opgenomen, 12 kwamen uit een bejaardenhuis, 95 vanuit het ziekenhuis, 53 van huis

en 6 elders. Ontslagen werden 96 personen. Hiervan gingen er 7 naar een bejaardenhuis, 2 naar de Vorstenheuvel, 48 naar huis, 35

naar ziekenhuizen en 4 naar andere richtingen. Er overleden 34 personen, van wie 14 reeds in het jaar van opname. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.7.

1977
In 1977 kregen 72 patiënten Dagbehandeling. De gemiddelde verblijfsduur was 5 maanden. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.7.

1977
Jongerenpension is zijn experimentele fase voorbij, het is helemaal bezet. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.8.

1977

In D'n Horstgraaf is op iedere afdeling een apotheek, maar is ook een depot gevormd onder beheer van één deskundige. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz. 10.
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1977

De Kinderafdeling was ondergebracht in de westelijke helft van "De Witte Steen" en het Pension beschikte over de oostelijke helft van

genoemd gebouw.

Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz. 17-

19.

1977

Aan de kloosterjubilea van Zr. Maria Anastasa en Zr. Maria Trudberta werd bijzondere aandacht besteed. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz. 24.

1977

De inrichting van kapel in de nieuwe Horstgraaf werd door binnenhuisarchitect de heer A.Goosen goed uitgewogen met sierlijk

meubilair, verplaatsbaar altaar, en vaste consoles voor Tabernakel en Madonna. De uiterst fraaie reproductie van de Altijddurende

Bijstand werd verkregen door bemiddeling van de Paters Redemptoristen van Nebo te Nijmegen. Het Christusbeeld op het kruis is

evenals de fraaie Kerstgroep Zuid-Duits houtsnijwerk en werd geleverd door kunsthandel Bauer te Kevelaer, die ook de kruisbeelden

voor de kamers verzorgde. De overige inventaris werd gesmeed door edelsmid Wilhelm Polders, eveneens te Kevelaer. Jaarverslag 1977 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz. 25.

1977
Sociaal Jaarverslag 1977 Stichting Maria Auxiliatrix. Met relevante gegevens over 1977. Dit is het eerste verslag van onze stichting. Sociaal Jaarverslag 1977 

Stichting Maria Auxiliatrix.

1977

Personeelskosten verpleeghuis in 1977, fl.6.606.252,- in 1976, fl.5.398.089,-. Personeelskosten verzorgingshuis; 1977, fl.1.083.109,- in

1976, fl. 817.678,-.

Sociaal Jaarverslag 1977 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

5 en 6.

1977

Op 31-12-1976 werken op Auxiliatrix; 220,7 fte's en per 31-12-1977, 273,6 fte's.
Sociaal Jaarverslag 1977 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

12.

1977

In het verpleeghuis wordt de zogenaamde Continudienst ingevoerd. Hierin wordt gestreefd de totaal van werktijd en pauzes zo kort

mogelijk te houden.

Sociaal Jaarverslag 1977 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

25.

1977
Rolstoelechtpaar na twee maanden huwelijk: "Elke dag wordt het beter". Paginagroot met foto's.

Limburgs Dagblad, 24-12-

1977.

1977

Politie op bezoek bij Maria auxiliatrix. "Meneer, worden dieven goed behandeld?" Een van de vragen die de kinderen van de MA school

stelde aan drie politiemannen die op bezoek kwamen. D.v.N.L., 22-12-1977.

1977 Rolstoel echtpaar na twee maanden huwelijk.

1978

Samen werken met St. Martinus. Dokter Kint komt in dienst als plaats vervangend hoofd Medische Zaken op Maria Auxiliatrix ze blijft

dirigerend arts op St. Martinus.
MAP jg 8 nr. 1. blz.2. januari 

1978.

1978
Artikel over "het" verpleeghuis.

MAP jg 8 nr. 1. blz.4-5. januari 

1978.

1978

Op 27 mei 1971 start men met het in de grond slaan van 252 heipalen. Het huis werd gebouwd volgens Zweeds model. De kosten

bedroegen fl.4.800.000,- dat is fl.50.000,- per bed. Met enige plechtigheid ging op 16 september 1971 de vlag in de top. Ook verder op

op blz. 24-25 groot artikel over St. Martinushof.
MAP jg 8 nr. 1. blz.6. januari 

1978.

1978 Gehandicapte kinderen "openen" Venloos bad. Met twee mooie foto's. D.v.N.L., 22-02-1978.

1978

Op 14 maart werd ons nieuw verpleeghuis D'n Horstgraaf dat al een half jaar in gebruik is geopend door Commissaris der Koningin in

Limburg dr.J. Kremers. Ruim 200 gasten waren aanwezig. De architect bood namens het bouwteam een kunstwerk van beeldhouwer

Nic Jonk aan.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.1.

1978

Uitnodigingskaart: Op dinsdag 14 maart wordt ons nieuwe verpleeghuis "D'n Horstgraaf" geopend door de Kommissaris der Koningin in

Limburg dr.J. Kremers. Venlo, februari 1978. Bestuur en Directie van de Stichting Maria Auxiliatrix. Maart, 1978.

1978 Begroetingsrede van de voorzitter van M.A. 14 maart 1978.
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1978

Kremers opent verpleeghuis in Venlo onder zware bewaking. In verband met de gijzeling in Assen werden de toegangswegen van het

park streng bewaakt door de politie. De manifestatie verliep vlekkeloos. Twee foto's; op een wordt het laatste ontbrekende puzzelstuk in

een puzzel gevoegd, op de andere foto staan twee politiemannen met karabijn bij de toegangsweg. Met foto's
D.v.N.L., 15-03-1978.

1978 D'n Horstgraaf. Boekje A4 uitgave tgv de officiële opening van D'n Horstgraaf op 14 maart 1978. Veel foto's en platte grond. Boek, A4, 14-03-1978.

1978

Opening D'n Horstgraaf op dinsdag 14 maart 1978 door de Dr. J. Kremers, commissaris van de Koningin, samen met anderen legde hij

een levensgrote puzzel in elkaar. Veel foto's blz. 20-21.
MAP jg 8 nr. 2. blz.4. april 

1978.

1978
Op dinsdag 7 maart 1978 ging de eerste groep in het zwembad.

MAP jg 8 nr. 2. blz.13. april 

1978.

1978
Over de bezigheidstherapie van St. Martinus, D'n Horstgraaf en de Vorstenheuvel.

MAP jg 8 nr. 2. blz.18-26. april 

1978.

1978

Activiteitencentrum voor gehandicapten op komst. De nieuwe stichting zal twee initiatieven gaan ontplooien. Een voorlopige uitbreiding

van de activiteiten die sinds 1976 worden georganiseerd voor een jeugdige groep gehandicapten op het terrein van verpleegtehuis

Maria Auxiliatrix en een inventarisatie van behoefte en bestaande activiteiten van en voor gehandicapten. D.v.N.L., 08-04-1978.

1978

Ziekenomroep Venlo in nieuwe studio. "Sinds 1968 heeft de ziekenomroep gebruik gemaakt van een zijvleugel van het Luciahuis aan

de Martinusstraat, dat eigendom was van psychiatrisch centrum St. Anna in Venray, in december afgelopen jaar zijn de bewoners van

genoemd huis naar nieuwe panden aan de Hogeschoorweg in Venlo gegaan. Onlangs heeft de Venlose omroep onlangs de

beschikking gekregen over een gedeelte van de boerderij bij het Venlose verpleegtehuis Maria Auxiliatrix. Binnenkort wordt deze

vleugel verbouwd. De verbouwing zal 5 maanden in beslag nemen. De kosten bedragen 35 mille". Met foto in de studio.
D.v.N.L., 08-04-1978.

1978

Uitnodigingskaart: Ons zwembad is er eindelijk….. Toespraak de heer P.G.A. Willems destijds voorzitter "Zwembad aktie-komité". Mei,

1978. Mei, 1978.

1978 Toespraak tgv de opening van het zwembad. Gaat dieper in op de contacten die de Militaire Rijschool en MA hadden………... P.G.A.Willems

1978

Opening zwembad rond nieuwbouw Auxiliatrix af. "Gedeputeerde drs.F.v.d. Voort zal vrijdag 2 juni de officiële opening verrichten van

het nieuwe zwembad voor gehandicapten op het terrein van Maria Auxiliatrix. Met dit gebeuren wordt een reeks bouwactiviteiten

afgerond, die in 1971 in gang zijn gezet en in totaal een kleine 35 miljoen gulden hebben gekost" Met foto van het zwembad met

kinderen in het water. D.v.N.L., 11-05-1978.

1978

Concours in Well voor invaliden te paard. Op het terrein van kasteel Well vond zondag een concours hippique voor invalide kinderen

plaats. Enkele soldaten van de Blerickse kazerne overhandigen een gift van 2000 gulden voor het werk van de stichtinginvalidensport.

Met foto uitreiking van een vaantje aan een kind. D.v.N.L., 30-05-1978.

1978

Venlose ziekenomroep onderdak in boerderij. De ziekenomroep krijgt de boerderij voor de symbolische prijs van 1 gulden per jaar ter

beschikking. Wanneer de 35 vrijwilligers met de werkzaamheden in de boerderij kunnen starten is nog niet bekend. Met foto van de

boerderij. D.v.N.L., 30-05-1978.

1978

Ziekenomroep is geen radiootje spelen. Met een 5 tal foto's van de vrijwilligers aan het werk en de boerderij. In dit artikel roept men de

mensen op om geld te geven. De omroep heeft fl.32.900,- nodig. De Brug, 31-05-1978.

1978
Het zwembad wordt geopent door mevrouw Van Voort plv. voor deputé echtgenoot.
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1978

In 1978 werd het laatste van de verbouwings- en uitbreidingsplannen, waartoe het bestuur van de Stichting Maria Auxiliatrix in 1968 had

besloten, voltooid. Dat laatste project was het zwembad. Het werd in februari in gebruik genomen. Op 2 juni werd het feestelijk geopend

door mevrouw Van der Voort.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.1.

1978

Opening van nieuw bad bij Auxiliatrix. Mevrouw Van der Voort echtgenote van deputé Fr. Van der Voort en Auxilatrixbewoner Mart

Peeters, hebben gistermiddag het nieuwe zwembad bij de Maria Auxiliatrixschool geopend. Met foto. D.v.N.L., 03-06-1978.

1978

In opdracht van Bestuur en Directie van de S.M.A. heeft de heer H. Verheyen, bezigheidstherapeut op D'n Horstgraaf een keramiek

ontworpen en uitgevoerd, wat bijzonder geslaagd genoemd mag worden. Het stelt de Horstgraaf voor. Met foto. MAP jg 8 nr. 3. blz.1. juli 1978.

1978

De organisatie van de voedingsdienst op S.M.A. In de keuken werken; Dhr. Basten, Dhr. P. Weymans, dhr. Maas, mej Oudevest, mej.

Van Lier, mej. Simons, dhr. Seroo en zr.Maria Vincentia. Per week 350 kg aadappelen, 250 kg vlees, 120 kg vleeswaren, kaas, 80 kg,

groenten 550 kg, volle melk 550 liter, 200 liter half volle melk, yochurt ca. 100 liter, 750 eieren, bruin brood 280 stuks, witbrood 70

stuks, rogge brood 100 pakjes ent. Iedere dag wordt voor 450 personen gekookt. Het eten gaat naar 15 afdelingen. Artikel met foto's.

Op blz. 8 over de voeding in St. Martinus.
MAP jg 8 nr. 3. blz.voorpagina 

en blz. 6-7. juli 1978.

1978
Op 9 juni 1978 werd het zwembad officieel geopend door echtgenote van de depute mevr. Van der Voort. Groot artikel met veel foto's MAP jg 8 nr. 3. blz.18-19. juli 

1978.

1978

Goud en Zilver voor de MA school. Op zaterdag 22 april werd in Arnhem de tafeltenniskampioenschappen voor lichamelijk

gehandicapten gehouden. Veel foto's geen namen van de winnaars.
MAP jg 8 nr. 3. blz.34,35. juli 

1978.

1978

Afschrift ener akte van oprichting van de stichting "Stichting Ondersteuningsfonds ten bate van de Stichting genaamd Stichting Maria

Auxilatrix", gevestigd te Venlo verleden voor notaris mr.V. Duysens, notaris te Tegelen, 27-07-1978.
Archief, KBO St. Julia 

Tegelen.

1978

Verschijnt een gids Maria Auxiliatrix D'n Horstgraaf voor de bewoners en familie 4e uitgave juli 1978. met een platte grond van het

Maria Auxiliatrixterrein 1 juli 1978.
Gids voor de bewoners en hun 

familie, 4e uitgave juli 1978.

1978

Zr. Maria Vinzencia (broodkeuken) viert op 15 september haar 40-jarig jubileum en op 1 februari mevr. J. Henst-Thissen (nachtzuster in

De Witte Steen) is 12,5 jaar in dienst van de stichting.

Sociaal Jaarverslag 1978 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

7.

1978

Zwembad van M.A. nu ook voor externe gebruikers. Vanaf volgende week stelt de directie het zwembad ook open voor lichamelijk

gehandicapten die niet op Maria Auxuliatrix wonen. D.v.N.L., 02-09-1978.

1978

Certificaten "Zelfbescherming" in bejaardenoorden door depute in Venlo uitgereikt. Namens Gedeputeerde Staten van Limburg heeft

Chr. Van den Broek gisteren de eerste van een reeks certificaten, "Zelfbescherming in bejaardenoorden" uitgereikt. In De

Vorstenheuvel ontvingen 33 personen dit certificaat. D.v.N.L., 29-09-1978.

1978

Boerderij. Hoewel Pierre Senssen te midden van ons woonde zullen velen hem niet of nauwelijks hebben gekend, want Pierre leefde

rustig en teruggetrokken op een beschut plaatsje van ons terrein. Pierre geboren op 28 maart 1907, begon op 19 juni 1951 zijn werk op

de toenmalige boerderij van Maria Auxiliatrix. Pierre had aanvankelijk de zorg voor al het werk dat in die tijd nog met paarden gedaan

moest worden en dat was heel wat, ploegen, eggen, zaaien, oogsten en ga zo maar door. Het boerenwerk was in die tijd nog echt

zwaar en wilde men op tijd klaar komen dan moest er flink aangepakt worden. Hij werkte voor de zaak alsof het zijn eigen bedrijf was.

Toen het paard het veld moest ruimen voor de tractor, kroop Pierre met veel bravoure achter het stuur van zijn machine en hij trok zijn

voren er even recht mee als met de paardenploeg. Na zijn pensionering bleef hij graag wonen op de boerderij. Hij genoot daar nog zes

jaar van zijn welverdiende rust. Ome Jair, zoals zijn familie hem noemde ging graag met zijn motorfiets op familiebezoek. MAP jg 8 nr. 4. blz.34. oktober 

1978.

1978

Bakkersgilde vierde Dag van het brood in Maria Auxiliatrix. 11 Bakkers gaven in D'n Horstgraaf een demonstratie van hun kunnen.

Tevens boden ze een complete koffietafel aan. Met foto. D.v.N.L., 06-10-1978.
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1978 Rolstoel echtpaar Tonnie en Harrie. "We voelen ons ontzettend gelukkig". Uitgebreid artikel met foto's. Zonnebloem, oktober 1978.

1978 Expositie speelgoed in Blerick. Dit evenement werd georganiseerd door de Maria Auxiliatrixschool. Met foto. D.v.N.L., 21-10-1978.

1978
Op 1 november 1978 vierde de Dagbehandeling zijn 5-jarig bestaan. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.1.

1978
Jaarverslag 1978 Stichting Maria Auxiliatrix Venlo. Met daarin relevante gegevens.

Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo.

1978

De wachtlijst P.G.B. patiënten voor het verpleeghuis groeide tot 80 aan het einde van het jaar. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz 2.

1978

Via de provincie van het Ministerie van C.R.M. is het gelukt om toestemming te krijgen uitbreiding van de personeelsbezetting met

2,5%. 
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1978

De "oude" Horstgraaf werd verkocht en afgebroken en van het terrein afgevoerd. Zie annalen van de zusters 2 oktober 1978. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1978

Uit erkentelijkheid voor de extra inspanningen gedurende de jarenlange bouwperiode, bood het bestuur aan het gehele personeel op 27

oktober een groot feest aan het gehele personeel  aan in "De Staay" in Blerick. Ruim 460 mensen namen er aan deel. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1978
De stichting bracht een Sociaal jaarverslag uit. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1978

Voor het eerst had de stichting een eigen stembureau op ons terrein en wel bij de Statenverkiezingen op 28 maart. Ruim 300 personen

brachten hun stem uit in D'n Horstgraaf.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.2.

1978

Uit de besturen van de Stichting Ziekenhuis Venlo-Tegelen en de Stichting Maria Auxiliatrix werd een projectcommissie gevormd die de

opdracht kreeg het samengaan van het verpleeghuis St. Martinus met Maria Auxiliatrix te gaan concretiseren. De commissie

vergaderde op 5 december voor het eerst.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.4.

1978

In 1978 werden 118 personen opgenomen in D'n Horstgraaf. In de Dagbehandeling kregen 66 patiënten een of andere vorm van

dagbehandeling. Op de Kinderrevalidatie werden 13 kinderen opgenomen, 96 intern en 7 dagbehandelingskinderen. Het

Jongerenpension was geheel bezet.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.5-6.

1978

In het kader van de bestrijding van het doorliggen is een zogenaamd kantelbed geprobeerd. Dat is erg goed bevallen De aanschafprijs

is erg hoog, desondanks hopen wij volgend jaar nog wat bedden te kunnen aanschaffen.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.13.

1978

In januari 1978 namen 91 leerlingen deel aan de opleiding ziekenverzorgende van St. Martinus en Maria Auxiliatrix. Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz.19.

1978

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van De Vorstenheuvel was: Vrouwen, 72,5 en mannen 75,6 jaar. De totale bezetting was met

74 bewoners op 1 januari 1978 op het einde van het jaar was de bezetting gestegen naar 81.
Jaarverslag 1978 Stichting 

Maria Auxiliatrix Venlo, blz. 25.

1978
Sociaal Jaarverslag 1978 Stichting Maria Auxiliatrix.

Sociaal Jaarverslag 1978 

Stichting Maria Auxiliatrix.

1978

Personeelsbestand in 1978 bedraagt, 264 medewerkers. Een stijging van 10, t.o.v. 1977.
Sociaal Jaarverslag 1978 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

7.

1978 Prospectus. Uitgifte van f.15.000.000 8 3/4 % obligaties lening 1997 per 1983/2007.
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1978

Brochure bij gelegenheid van de opening van het verpleeghuis D'n Horstgraaf van Maria Auxiliatrix te Venlo. 1978. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr.223, 1 katern.

1979

De oude Horstgraaf werd verkocht en afgebroken en van het terrein afgevoerd. In het voorjaar zal op de plaats groen worden ingezaaid.

Zie ook eerder vermelding 1978.
MAP jg 9 nr. 1. blz. 3. januari 

1979.

1979

Voor het eerst werd een stembus voor de Provinciale Staten op het MA neergezet. 300 personen brachten in d'n Horstgraaf een stem

uit.
MAP jg 9 nr. 1. blz. 3. januari 

1979.

1979

Overlijden van Ad de Haas, hoofd afdeling Pedagogische Zaken, Hoofd van de MA school en ook hoofredacteur van de MAP. Vanuit

Son kwam De Haas op 27-jarige leeftijd per 1 augustus 1966 naar de MA school. Hij werkte daar 5 mnd als onderwijzer, daarna 3 mnd.

als waarnemend hoofd en per 1 april 1967 benoemd tot hoofd van de school. Op 1 september 1972 werd hij ook nog Hoofd van het

Kinderinternaat. In augustus 1976 werd gestart met het zogenaamde :"Jongensproject" mede op zijn initiatief. Hij overleed op 17-03-

1979.
MAP jg 9 nr. 2. blz. 2-3. april 

1979.

1979
Zuster M.Vincentia 40 jaar in dienst. In het opleidingscentrum werd dit feit herdacht. Artikel met foto.

MAP jg 9 nr. 2. blz. 5. april 

1979.

1979 De Mytylschool. Informatieboekje over de school. Mei, 1979.

1979

Op 28 juni 1979 wordt voor notaris J.W.M.Bruls, notaris te Venlo de wijziging van de Stauten vasgelegd zoals die zijn vastgesteld bij

notaris Jasper op 18-05-1967, 
Akte, 28-06-1979, notaris 

Bruls.

1979 MA school Venlo. Informatiefolder niet gedateerd?

1979

Dienstjubileum Annie Karis. Op 12 april vierde Annie haar 25-jarig jubileum. Zij heeft op de boerderij en huiswerk gedaan. Met foto van

Annie Karis.
MAP jg 9 nr. 3. blz. 17. juli 

1979.

1979
Tien jaar kamp voor de kinderen MA. Het eerste kamp was in 't Korhoen te Sevenum. Artikel.

MAP jg 9 nr. 3. blz. 21-22. juli 

1979.

1979
Nationale tafeltenniskampioenschappen voor mytylscholen te Arnhem.

MAP jg 9 nr. 3. blz. 24. juli 

1979.

1979

Hierbij doe ik u toekomen Staatsblad 538 waarin is opgenomen het Koninklijk besluit van 22 september 1978, houdende aanwijzing van

de afdeling voor geestelijke gestoorde bejaarden van het Verpleeghuis Maria Auxiliatrix te Venlo als een inrichting, welke niet als een

gesticht voor krankzinningen wordt beschouwd. De Staatssecretaris enz. E.P.D. de Boer. dd 18 januari 1979. Bijlage: kopie van het

Staatsblad en de tekening van het nieuw te bouwen verpleeghuis (Horstgraaf) en de rest van het park. Tekening, Swinkels Salemans

1975.  Archief, Bouw & Huisvesting.

1979

O.L.Vrouwe achter de tralies. Op 31 mei 1949 werd de kapel in het bos ingezegend.op 5 juli werd het 30-jarig bestaan herdacht. Met

foto's
MAP jg 9 nr. 4. blz. 2-3. 

oktober 1979.

1979

De oude Horstgraaf is door Belgen opgehaald. Vroeger stonden op deze plek fruitbomen. Men besluit om het gebied in te zaaien met

gras.
MAP jg 9 nr. 4. blz. 7-8. 

oktober 1979.

1979
Op 5 juli 1979 vindt de installatie van het beeld "Onze Lieve Vrouwe achter de tralies" plaats. Met foto.

MAP jg 9 nr. 4. blz. 11. oktober 

1979.
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1979
Dhr. J. (Sef) van Elswijck wordt op 1 juli 1979 benoemd tot hoofd van de school.

MAP jg 9 nr. 4. blz. 16. oktober 

1979.

1979

In memoriam pater L.Sax o.s.a rector van Maria Auxiliatrix. Op 6 november 1979 is hij overleden. In august 1970 kwam hij naar MA.

Vanaf de oprihting van de MAP was hij redactielid. Hij zou volgens jaar 40-jaar priester zijn. Met foto.
MAP jg 9 nr. 5. blz. 3. 

december 1979.

1979 Aantal bedden Agnes Paviljoen moet vóór 1985 lager. Gaat niet over M.A.?..... Verslag 29-12-1979.

1979

Mededeling dat MA zal uitbreiden met 85 bedden en en het huidig ziekenhuis van Tegelen worden verbouwd tot verpleeghuisd voor 260

bedden (NB: Hth. werden er 225)
MAP jg 9 nr. 5. blz. 5. 

december 1979.

1979

De functie revalidatie doet zijn intrede gevolgd door revalidatie-dagbehandeling. Dit is een ziekenhuisfunctie. De Mytylschool had al veel

ervaring met revalidatie.
MAP jg 9 nr. 5. blz. 5. 

december 1979.

1979
Brochure "Mytyl en haar broertje Tytyl" wordt uitgegeven

MAP jg 9 nr. 5. blz. 8. 

december 1979.

1979

Mvr. J.(Jean) Snijders 25 jaar in dienst. Een dag voor haar indienstreding werd op 30 november dit feit herdacht. Ze is in 1954 in MA

gekomen. Werkzaam in de wasserij en keuken. Artikel met foto.
MAP jg 9 nr. 5. blz. 14. 

december 1979.

1979

Dhr. Wiel Hermkens 40 jaar werkzaam (TD) in MA. Hij kan zich herinneren dat dat de toenmalige gebouwen Vorstenheuvel en St

Josephpaviljoen moesten worden ontruimd, het materieel ging naar de pannenfabriek van Laumen in Tegelen, de patienten naar

Deckerswald en in Horn en de zusters en het personeel in de oude mareschaussee-kazerne in Well. Dat laatste was niet zo vreemd

want daar had de heer Hermkens verkering. Het inruimen van de gebouwen was een hels karwei. Vroeger moest er lichamelijk veel

harder gewerkt worden. Zijn jubileum is op 8 januari 1980. Met foto.
MAP jg 9 nr. 5. blz. 15. 

december 1979.

1979

Om de brandveiligheid van de Witte Steen bewoners wordt een brandmeldinstallatie aangelegd. Dezelfde rookmelders als eerder werd

reeds in de VH en HG zijn aangelegd.
MAP jg 9 nr. 5. blz. 17. 

december 1979.

1979
Door het overlijden van Pater L. Sax o.s.a. is de ontstane vacature ingevuld door pater G.Timmers m.s.f..

Jaarverslag 1979, Maria 

Auxiliatrix, blz. 12.

1979

Het totaal aantal medewerkers dat per 31 december 1979 in loondienst was, bedroeg met inbegrip van de mytylschool, 342

medewerkers.
Jaarverslag 1979, Maria 

Auxiliatrix, blz. 28.

1979
Jaarverslag 1979, Stichting Maria Auxiliatrix Venlo. Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Dagbehandeling, School en Opleiding.

Jaarverslag 1979, Maria 

Auxiliatrix.

1979

Onze stichting nam het initiatief tot de oprichting van de "Stichting Welzijnsbevordering Lichamelijk Gehandicapten Noord-Limburg" De

heer A.M.A. van Gool nam voor een jaar het voorzitterschap op zich. Het eerste doel: opzetten Activiteitencentrum. Jaarverslag 1979, Maia 

Auxiliatrix, blz. 4.

1979
De feestweek. Artikel over de feestweek 1979.

MAP jg 9 nr. 5. blz. 23-25. 

december 1979.

1979
Het kunstwerk van Nic Jonk heeft zijn definitieve plek gekregen op het gras (de huidige plek bij de drie rode beuken).

MAP jg 9 nr. 5. blz. 17. 

december 1979.

1979

Verschijnt: Uit de historie van vier eeuwen Burgerlijke Godshuizen te Venlo. Met informatie over de Gasthuizen van Venlo.
Boek is uitgegeven door de 

Burgerlijke Godshuizen. 96 

blz.

1980

Bouwvergunning aanvraag door W.H.M. Stroeken Ulingshofweg 30, huurder, verbouwen van een woning sectie G 911 door architect

H.P. Janssen Schoutstraat Sevenum, begroot op fl. 12.500,-. Getekend, 04-01-1980. Archief, Bouw & Huisvesting

1980 Uit de historie van vier eeuwen Burgerlijke Godshuizen te Venlo. 18-01-1980.

1980

Opleidingsreglement voor leerling-ziekenverzorgende in opleiding voor het diploma Ziekenverzorgende. Zonder datum met inlage vel

dd.18-01-1980. A.Niessen.
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1980

Verpleeghuis St. Martinus niet naar Auxiliatrix.. De besturen van M.A. en ziekenhuis Venlo-Tegelen hebben na raadpleging van het

personeel het voorstel ingetrokken om het verpleeghuis St.Martinus, dat op dit moment onder het ziekenhuis valt, over te dragen aan

M.A............................ Verslag, 19-02-1980.

1980
Het afval wordt niet meer in containers door de gemeente opgehaald maar in een nieuwe perscontainer gestopt

MAP jg 10 nr. 1. blz. 8. april 

1980.

1980
De parkeerplaats bij de woonwijk is met 22 plaatsen uitgebreid. Sticker foutparkeerder.

MAP jg 10 nr. 1. blz. 8. april 

1980.

1980
Het bos is thans voor 75% uitgedund.

MAP jg 10 nr. 1. blz. 8. april 

1980.

1980

Artikel over het transport op het MA terrein. In de transport werken de heren Cuppen, Hendriks en Trines. Ze brengen het eten en

magazijnartikelen rond in de Spykstaalauto en in een tweede iets grotere wagen.
MAP jg 10 nr. 1. blz. 11. april 

1980.

1980

De heer Hermkens 40-jaar in dienst. Op 8 januari 1980 werd dit feit gevierd. Hij ontving de zilveren medaille in de Orde van Oranje

Nassau. Met foto uitreiken onderscheiding.
MAP jg 10 nr. 1. blz. 18. april 

1980.

1980 Minister stelt toch 220 miljoen beschikbaar voor nieuw streekziekenhuis. D.v.N.L., 12-04-1980.

1980 Invaliden Auxiliatrix onderzochten drempels van winkels in Venlo. Met foto. D.v.N.L., 15-04-1980.

1980
Tekening van de afgravingen. Met het sportveld van Auxiliatrix sectie G 794. d.d.25-04-1980. Archief Bouw & Huisvesting

1980
Op 5 februari werd de 21e keer de Carnavalszitting georganiseerd.

MAP jg 10 nr. 1. blz. 14-17. 

april 1980.

1980

Terreinaktiviteiten: Bij D'n Horstgraaf zijn 8 parkeerplaatsen gemaakt. Er is een slagboom geplaatst bij de ingang van het verpleeghuis.

De vervoersdienst heeft thans twee elektrowagens. Door een ongeluk is het Lourdesbeeld in de grot kapot gevallen. In Kevelaer werd

een nieuw beeld gekocht dat op vrijdag 13 juni werd ingezegend. Twee maanden geleden is een nieuwe bus gereed gekomen. Nu ook

weer een Mercedes iets kleiner dan de Dagbehandelingsbus.
MAP jg 10 nr. 2. blz. 14. juli 

1980.

1980

Kans op G.G.B. bedden voor verpleeghuis in Venlo verkeken? De leiding van MA zal, wil het tehuis nog in aanmerking komen voor

uitbreiding, een nieuwe aanvraag moeten indienen. D.v.N.L., 26-07-1980.

1980 Verpleeghuis Horst, geen G.G.B. bedden. D.v.N.L., 25-07-1980.

1980

Luchtkussen voor M.A.. De leerlingen van de Maria Auxiliatrixschool ontvingen van de nationale Telebingo-actie een luchtkussen. Met

foto. D.v.N.L., 20-09-1980.

1980

Directeur Martens Maria Auxiliatrix: "We zullen de vlag uitsteken" Stichting Ziekenomroep Venlo over het nieuw onderkomen op

Auxiliatrix. Met foto Martens.
Brug, 22 jg.nr.39. 2 september 

1980.

1980

Ziekenomroep graag geziene gast op MA. Op zaterdag 4 oktober vindt de feestelijke opening plaats van de verbouwde studio's in de

boerderij.
MAP jg 10 nr. 3. blz. 1. oktober 

1980.
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1980

De zusters van de OL Vrouw vierde dit jaar in 1980 weer een reeks feesten. Diamanten jubileum Zr. Maria Balduïne die al 86 jaar is. De

zuster is in 1932 naar Nederland gekomen. Ze had de zorg in het hoofdgebouw in de keuken. Zr. Maria Hildeberta heeft ook dit jaar

haar diamanten jubileum. De zuster had in Dl haar diploma gehaald voor ziekenverzorgster en ging in 1950 voor de zieken werken, dit

heeft ze 15 jaar gedaan. De gouden zuster is Maria Herwigis maakte zich nuttig met de kinderen in de kleuterschool en later bij de zieke

kinderen. De zuster is in 1941 naar NL gekomen. en is nu 75 jaar. Een tweede gouden jubilaris is zr. Maria Ingeberga ze is vanaf 1946

op MA werkzaam. Ze heeft in verschillende huizen gewerkt. Ze begon in 1946 bij de zieke kinderen. Vanaf 1950 heeft ze de kleine

afdelingskeuken verzorgd voor de zieke patiënten in het voormalig St. Josephpaviljoen. Ze is nu 74 jaar. Het derde goud was voor Zr.

Maria Severin. Ze is op 1 september 1968 als hulp in de boekhouding van de administratie gekomen. Met haar 67-jarige leeftijd heeft ze

haar taken opgegeven. Ze is nu 71 jaar. MAP jg 10 nr. 3. blz. 4-5. 

oktober 1980.

1980

Een zilveren zuster is Zr. Maria Annet, ze is 46 jaar. Zij is nog de jonge tak aan de kloosterboom. Ze is hier gekomen in augustus 1958

en had het 1e en 2e deel van het diploma medische analiste. Met foto's van alle zusters.
MAP jg 10 nr. 3. blz. 4-5. 

oktober 1980.

1980
Vijf jaar Vorstenheuvel. Artikel met veel foto's Een met de afbraak gevel entree.

MAP jg 10 nr. 3. blz. 8-9. 

oktober 1980.

1980
Afscheid van mevr. Hoek van de Vorstenheuvel. Ze was vanaf 1975 hier werkzaam.

MAP jg 10 nr. 3. blz. 10. 

oktober 1980.

1980
Ziekenomroep: Burgemeester Feij komt op 4 mei de nieuwe behuizing openen. Met foto's.

MAP jg 10 nr. 3. blz. 11. 

oktober 1980.

1980
Op 1 oktober 1980 start pastor Dhr. P.J. Billekens.

MAP jg 10 nr. 3. blz. 23. 

oktober 1980.

1980
De zusters danken voor de ontvangen huldiging en belangstelling. Met foto waarop  6 zusters.

MAP jg 10 nr. 3. blz. 25. 

oktober 1980.

1980
Jaarverslag 1980 Stichting Maria Auxiliatrix.

Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix.

1980
Op ons verzoek te mogen uitbreiden met 50 bedden is nog steeds niet positief gereageerd door het Ministerie.

Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1980

Een teleurstelling was afgelopen jaar de weigering van de Staatssecretaris om nieuwbouw toe te staan voor de afdeling

Dagbehandeling voor volwassenen. Tegen deze op verkeerde cijfers gebaseerd besluit gaan wij naar de Raad van State.
Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1980

Sinds 4 oktober 1980 verleent onze stichting huisvesting aan de Ziekenomroep Venlo. Op die dag werden nieuwe radio- en televisie-

studio's van deze omroep, gevestigd in een deel van de vroegere boerderij, feestelijk geopend en in gebruik genomen. Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1980

Het beleid om St. Martinus over te nemen werd in februari ingetrokken. De OR van Stichting Ziekenhuizen Venlo-Tegelen bracht over

deze zaak een negatief advies uit aan zijn bestuur.
Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 5.

1980

Op 1 december verlaat S.M.A. van Gool het bestuur vanwege de statutaire leeftijd grens. Hij werd opgevolgd door drs.J.C.de Bruïne, tot

dan toe secretaris-penningmeester. Nieuwe penningmeestrer werd de op 31 maart toegetreden heer P.C. Schurman. Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 6.

1980

Mej. E. Tax hoofd Kinderpaviljoen vertrok i.v.m. huwelijk. Zij werd op 1 juli opgevolgd door de heer H. Buchholz, tot dan sub-hoofd van

afdeling 3, D'n Horstgraaf.
Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 7.

1980

Toen het ziekenhuis de revalidatie erkenning verwierf trad dokter J.Stryckers per 1 september in dienst bij het ziekenhuis. Hoofd

Therapiën werd op 1 januari 1981 B. Engesaeth als opvolger van de heer W. van Helsdingen.
Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 7.

1980
De personeelsbezetting steeg van 342 naar 352. Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 7.
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1980

In 1980 is het gelukt de door Pater G. Timmers m.s.f. tijdelijk waargenomen post definitief te laten bezetten door de voormalige pastoor

van de parochie Steyl/Tegelen, de heer J. Billekens.
Jaarverslag 1980 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 15

1980
St. Jozefklooster. Artikel kloosterleven.

MAP jg 10 nr. 4. blz. 11. 

december 1980.

1980

Voorzitter A. van Gool neemt afscheid van MA Op 1 december 1980. De Stichting MA bestaat vanaf 1 januari 1968. Per die datum heeft

de stichting alles overgenomen van de zusters. Groot artikel met foto's.
MAP jg 10 nr. 4. blz. 12-15. 

december 1980.

1980

Gedeeltelijke bescherming voor "De Generaalsheuvel" kadastraal bekend Venlo Sectie G nr. 793. Voor zover het betreft de daarin

gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de voet van de heuvel. De Staatssecretaris G.C.

Wallis de Vries laat deze heuvel op de Monumentenlijst plaatsen.

Brief Ministerie, d.d. 17-12-

1980. kenmerk 

M.M.A./Mo.209.668.

1980

Venlo wil kleidelving in eigen hand houden. Het gemeentebestuur verwerpt de bezwaren van drie kleiwarenfabrikanten tegen het

ontwerpbestemmingsplan Bovenste Molen. Hierdoor probeert de gemeente meer greep te krijgen op dit natuurgebied. Voorts heeft de

gemeente het bestemmingsplan gewijzigd om aan de wensen van Maria Auxiliatrix te kunnen voldoen. Zo wordt het verpleeghuis niets

in de weg gelegd bij volgende uitbreidingen. D.v.N.L., 00-00-1980.???

1980 Complete zender voor Maria Auxiliatrix. Geschenk 27 MC-club Noord-Limburg. Met foto.

1981
Familieraad voor demente bejaarden M.A.. "Uit de twinkeling in hun ogen moet je voldoening putten" Met foto. Artikel Theo Vliegenberg.

D.v.N.L., 26-05-1981.

1981
Jaarverslag 1981 Stichting Maria Auxiliatrix.

Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix.

1981

Bewonerscommissie. Eind 1980 is een bewonerscommissie geïnstalleerd die de belangen voor de bewoners van De Vorstenheuvel

gaat behartigen.
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 12.

1981

Getallen: werd 4500 kg. was per week gewassen. In totaal 234.000 kg was op jaarbasis dat buitenshuis werd gewassen. Voor de

dagelijkse maaltijd: 11.500 vers vlees, 5.000 kg vleeswaren, 2.000 kg kaas, 25.000 kg groenten, 44.000 liter melk, yoghurt en

slagroom, 27.000 eieren en 20.000 broden. Er werden 1.500 vlaaien gegeten en werd er 3.300 kg koffie verbruikt. 
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 24.

1981

Gas werd in 1981; 1.050.500 kuub gebruikt elektriciteit kwh 1.549.200. Om beter te weten waar wat gebruikt wordt, zullen in 1982

tussenmeters worden geplaatst.
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 25.

1981

Personeelsbestand per 31-12-1980, 352 en per 31-12-1981, 351. Het ziekteverzuim was 5,6%. Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 40.

1981
Over de toekomstige verpleeghuissituatie in Noord-Limburg is nog geen beslissing genomen. Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1981

In 1981 hebben wij het klachtrecht voor bewoners ingesteld en per 1 april een ombudsvrouw benoemd in deeltijdbetrekking 50%.

(Mevrouw A.H. Hoek)
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1981

Een nieuwe activiteit welke in 1981 werd gestart is het C.A.A. (Centrum voor Alternatieve Arbeid). Dit is opgezet voor zeer zwaar

gehandicapte die aan het einde van hun opleiding aan onze mytylschool zijn gekomen.
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1981

De teruggang van het gebruik van het zwembad door eigen volwassenen bewoners is in 1981 tot stilstand gekomen. Wel is het

zwembad méér dan ooit uitgegroeid tot een instructie-, revalidatie- en ontspanningsbad voor gehandicapten en hartpatiënten uit de

regio.
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 25.
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1981

Zuster Paulo, pionierster van onze Dagbehandeling, maakte 1 november gebruik van de VUT-regeling. Mevrouw R.M. Moser volgde

haar op, (tot dan toe nachthoofd in D'n Horstgraaf)
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 6.

1981

Zeven therapeuten van het kinderpaviljoen en van de mytylschool gaan over per 1 januari 1982 naar de stichting Ziekenhuis Venlo-

Tegelen.
Jaarverslag 1981 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 6.

1981

Wij zitten en anderen lopen, dat is alles. Truus en Wim Kleeven in Auxiliatrix. Een artikel in het kader van het Internationaal jaar 1981

van de gehandicapten. Met foto's. D.v.N.L., 01-07-1981.

1981 Uitgebreid feestprogramma voor "Aktie op Auxi"-week. Van 19 oktober t/m 25 oktober. D.v.N.L., 14-10-1981.

1981 Verpleeghuis wil ruimte voor dagbehandeling. Met foto Blauwe Villa. D.v.N.L., 14-10-1981.

1981 Feestweek op M.A. D.v.N.L., 17-10-1981.

1981

N.K.V. schenkt bij opheffing fl.1.500,- aan Auxiliatrix. Mevrouw van Bussel, hoofd van het kinderpaviljoen ontving fl.1500,- van voorzitter

Van Bergen van het N.K.V. D.v.N.L., 14-12-1981.

1981

Wordt gestart met het Centrum voor Alternatieve Arbeid. In het C.A.A. zijn 2 begeleiders en 6 jongeren allemaal ouder dan 16 jaar

enkele uren per dag begonnen met eenvoudige werkzaamheden
MAP jaargang 11, september 

nr. 3 blz. 22

1981

Wordt gestart met het Centrum voor Alternatieve Arbeid. In het CAA zijn 2 begeleiders en 6 jongeren allemaal ouder dan 16 jaar enkele

uren per dag begonnen met eenvoudige werkzaamheden
MAP jaargang 11, 1981 nr.3. 

blz. 8-9.

1981

Op 4 tot en met 12 mei heeft het R.O.B. Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek onderzoek ingesteld naar een grote

prehistorische grafheuvel op de zogenaamde Jammerdaalse heide op een terrein dat toebehoort aan Maria Auxiliatrix. Deze grafheuvel

was beschermd onder de Monumentenwet. In 1886 staat in een brief dat er een uitgestrekt gebied lag met kleine in het veld goed te

herkennen grafheuveltjes. In de loop der jaren zijn vernield. De laatste zijn in 1964 archeologisch onderzocht. omdat ze in de afgraving

zouden verdwijnen. een sukje verder ligt de zogenaamde Generaalsheuvel (ook wel Vorstengraf of Koningsgraf genoemd) met een

diameter van 36 meter en nog ruim 1 meter hoog, datering vroege ijzertijd ongeveer 7e 8e eeuw voor Christus. MAP jaargang 11, september 

1981 nr.3. blz. 8-9.

1981

De heer Gerrit Wilmsen begint op juli/augustus 1956 toen hij een maand ruilde met zijn broer die reeds 1 jaar bij de zusters op de

boerderij werkte. Hij maakte thuis van de gerven korenbermen. Omdat hij dat moe was ruilde hij met zijn broer. Hij ging werken onder

bedrijfsleider P.Giesen en onder supervisie van zuster Dobathilla die de groente, het fruit, de tuin en de boerderij beheerde. Ook ging hij

intern hier wonen. Hij heeft alles gedaan op de boerderij wat zich afspeelt, hoewel het rooien van aardappelen en spreiden van mest

niet zijn lievelingswerkjes waren. Op 1 januari 1970 werd hij tuinman.
MAP jg 11, december 1981, 

nr. 4 blz.1-22.

1981
Mat Vestjens draagt zijn hoofdredacteurschap van de M.A.P. over aan de heer A. Niessen.

MAP jg 11, december 1981, 

nr. 4 blz 1.

1981

Op de laatste dag van de feestweek zetten de Maria Auxiliatrixschool, het Zwembad, de Witte Steen, het Aktiviteitencentrum, de

Schuur, de ortopedische werkplaats van de firma van Lierop, de studio ziekenomroep Venlo het verzorgingshuis Vorstenheuvel de

centrale keuken de dagbehandeling voor volwassenen de Auxibar het verpleeghuis d'n Horstgraaf het Opleidingscentrum de deuren

open.
MAP jaargang 11, september 

1981 nr.4. en 11 blz. 20, 13.

1981

De heer drs. J de Bruïne neemt de voorzittershamer van dhr. A. van Gool 1 januari 1981 over als voorzitter van de Stichting. Het

bestuur bestaat uit: Drs.J.C. de Bruïne voorzitter bestuur, P.C. Schurman secretaris penningmeester, Zr. M. Rainaelda bestuurslid,

L.A.M. Bettinger vice-voorzitter, Zr. M. Edwarda bestuurslid, Zr. M.Hubertien bestuurslid, P.G.A.Willems bestuurslid, mevr. A. Schreurs

bestuurslid, Drs. B.J.N. Potma adviseur in medische aangelegenheden en A.M. Boetzkes bestuurslid.
MAP jaargang 11, september 

1981 nr.2. blz. 12-13.

1981 In dat jaar doet de eerste niet georganiseerde vrijwilliger zijn intrede in het verpleeghuis.
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1982

Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in werking getreden. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel

op school.  In eerste instantie wordt gestart met een voorlopige M.R. waarin 2 ouders en 2 personeelsleden zitten hebben. MAP jaargang 13. januari 1983 

nr.1. blz. 7-8.

1982
De groene schilderloods in het bos wordt omgebouwd tot werkplaats C.A.A.

MAP jaargang 12. 1982 nr.2. 

blz. 8.

1982

De wet van 15 mei 1981, inhoudende de onderbewindstelling ter bescherming van meerjarigen, is per 1 september 1982 in werking

getreden. De wet beoogt een regeling te geven aan meerderjarigen, die tengevolge van hun lichamelijke en/of geestelijke toestand niet

in staat worden geacht zelf hun financiële belangen voldoende te behandelen.
MAP jaargang 12 1982, nr.3. 

blz. 11.

1982 Auxiliatrix mag toch een nieuwe afdeling bouwen. RVS geeft ministerie ongelijk. (in 1980 was dit nog geweigerd) D.v.N.L., 11-08-1982.

1982
De houten schilderwerkplaats werd omgebouwd tot Centrum voor Alternatieve Arbeid.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 24.

1982
Jaarverslag 1982 Stichting Maria Auxiliatrix.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix.

1982

De stichting krijgt goedkeuring voor uitbreiding met 32 bedden. Maakt daar nog geen gebruik van. Dit zou een investering van fl.4,5

miljoen met zich mee brengen.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1982

Haalt de stichting t.a.v. de Dagbehandeling bij de Raad van State een succes. De plannen voor nieuwbouw mogen besteksgereed

worden gemaakt.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1982
Op 15 december overleed de heer H.J. Brejaart. Hij was 12 jaar hoofd Civiele Dienst. Deze dienst groeide onder hem tot 35 mensen. Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 5.

1982
De stichting krijgt heeft op het einde van het jaar 357 medewerkers.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 5.

1982
De bezetting van De Vorstenheuvel steeg van 96,1 % in 1981 naar 97,1 % in 1982.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1982

In verband met de benoeming van de heer R. Polderman tot directeur Regionaal Aktiviteitencentrum "De Maashorst" in Baarlo kreeg de

heer H.W.J.M. Weijers, hoofd van het Jongerenpension, per 1 juni tevens de leiding over het Aktiviteitencentrum. De naam wordt

gewijzigd in Hoofd Jongerenproject.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1982
In 1982 nam het aantal vrijwilligers met 100% toe bij de Ziekenomroep. Zij waren zeer actief.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 9.

1982
Het zwembad zit organisatorisch niet meer bij de T.D. maar per 1 september bij de afdeling Therapieën Volwassenen.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1982

Op de Mytylschool zaten in 1982, 71 lichamelijk gehandicapte kinderen, in leeftijd van 3 tot 17 (soms zelfs tot 20) jaar. De externe

komen dagelijks van huis uit en de interne vanuit het pension.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 13.

1982

Jongerenproject. (Jongerenpension en Activiteitencentrum) Alle 24 kamers in het jongerenpension waren op het einde van het jaar

bezet. Van de 24 bezochten er 17 het Activiteitencentrum en 5 waren werkzaam in w.s.w. verband.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 14.

1982

Centrum Alternatieve Activiteit. Na overleg met Rijksconsulent Sociale Voorzieningen, de directie van het Werkvoorzieningschap voor

Aanvullende Arbeid in Venlo-Blerick en directie en onze medewerkers is voor Alternatieve Arbeid voor de duur van een jaar

experimenteel van start gegaan met 7 deelnemers vam 17 jaar en ouder. een werkmeester van de W.A.A. zal hun begeleiden.
Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 14.

1982
Ten opzichte van het jaar 1980 nam het bezoek aan het zwembad toe met 45%.

Jaarverslag 1982 Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 20.
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1982

Wordt de boomgaard opgeknapt en nieuwe aanplant ingezet. Deze boomgaard behoorde in het verleden bij de boerderij. (de

zogenaamde "Bongerdhoek".

MAP jaargang 12 1982, nr.3. 

blz. 4. Jaarverslag 1982 

Stichting Maria Auxiliatrix, blz. 

25.

1982

Op donderdag 22 juli 1982 werd de nieuwe winkel ofwel "TOKO" geopend in aanwezigheid van genodigden. Dhr. Cuppen knipte het

openingslint.
MAP jaargang 12. 1982 nr.2. 

blz. 10.

1982 Wordt een tweede vijver aangelegd in een dierenweide.

1983
In oktober 1982 werd de nieuwe bewonerscommissie (5 bewoners) gevormd in de Vorstenheuvel. 

MAP jaargang 13. januari 1983 

nr.1. blz. 17.

1983

Huisoverste is Maria Theresitha van 1983. Opgave archief Congregatie 

van O.L.Vrouw te Rome.

1983

Cijfers uit 1983: In de Lindelaan staan al 97 bomen in het gras; in de Kastanjelaan 22. In de kloostertuin tellen we 73 Accacias. De

woonwijk heeft 125 bomen in het gazon staan. Er zijn 23 lichtmasten, putten en deksels 32 stuks en ruim 500 houten paaltjes, de

Lindenlaan is 610 meter lang, de Dennelaan 370 meter. Het parkgebied neemt 13 hectare in. 6 Hectare is gras waarvan 45.000 m2

siergras en de rest grof gras.
MAP jaargang 13. januari 1983 

nr. 2. blz. 6-7.

1983
Sef van Elswijck viert zijn 12,5-jarig jubileum op school

MAP jaargang 13. januari 1983 

nr. 2. blz. 11.

1983

Op 6 februari 1983 is in ons verpleeghuis D'n Horstgraaf zuster Maria Felixina S.N.D.. Zij werd geboren op 11 november 1911 in

Wattenscheid-Höntrop DL. Zij legde haar Geloften af op 24 augustus 1939 te Tegelen in de Congregatie der Zusters O.L. Vrouw. Een

tijdlang was zij hier Directrice en hoofd van onze kinderafdeling, terwijl zij tevens naast de uitoefening van die twee functies ook

pionierswerk heeft verricht op het gebied van onze opleiding tot ziekenverzorgende. Daar haar toedoen kon in 1961 de eerste groep

leerlingen aan de opleiding beginnen. Zelf nam zij de lessen verpleegkunde theorie en praktijk voor haar rekening. Enige jaren later

ging ze werken op de afdeling Don Bosco als hoofd. Vervolgens ging ze naar afdeling 3 van de oude Horstgraaf. Ze stond ook bekend

als de grote vraagbaak. Na vele jaren op Maria Auxiliatrix ging ze naar Milheeze waar ze Overste werd en daarna Directrice van een

klein bejaardenhuis. Tenslotte werd ze door ziekte getroffen en in februari 1980 in ons verpleeghuis opgenomen. MAP jaargang 13 april 1983 

nr. 2 blz. 20.

1983 M.A. begint cursus rolstoelstijldansen. Met foto. D.v.N.L., 15-06-1983.

1983

Veldkruis in binnentuin Auxiliatrix. Pastor Jan Billekens zegende bij de opening van de binnentuin van D'n Horstgraaf een veldkruis

in.Het kruis werd door de familieraad aangekochtwegens het vijfjarig bestaan van de raad. Met foto inzegening. D.v.N.L., 29-06-1983.

1983

Veldkruis: bij de opening van de binnentuin van de afdelingen 5, 6 en 7 is ook door pastor Billekens een veldkruis ingezegend. Dit is

door de familieraad gekocht ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan. Het is vervaardigd door mensen van de vrijwilligersvacaturebank

te Venlo in s.w.m. kunstenaar Thei Pubben uit Kronenberg. Zij werden geadviseerd door de Venlose Stichting tot Behoud en Beheer

van Veldkapellen en Wegkruisen.
MAP jaargang 13. oktober 

1983 nr. 4. blz. 1.

1983

Juffrouw Maria; Maria Rüsenberg viert haar 50-jarig dienstjubileum. Ze kwam op 30 september 1933 naar Venlo. Vanaf de eerste dag

ging ze werken in het hoofdgebouw. Ze deed daar alle voorkomende werkzaamheden rondom de ziekenafdeling van het sanatorium. In

de oorlogsjaren evacueerde ze naar Well, daarvoor waren maar weinige leken uitverkoren. Ze herinnert zich de eerste jaren als de

mooiste, omdat ze toen midden onder de duitse zusters en meisjes woonde. We waren allemaal één grote familie, aldus juffrouw Maris. MAP jaargang 13. juli 1983 

nr.3. blz. 20-21.
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1983
Het Ministerie verleend de vergunning om de bouw van onze Dagbehandeling aan te mogen besteden.

MAP jaargang 13. juli 1983 

nr.3. blz. 21.

1983
In september 1983 werd een commissie Klachtenbemiddeling ingesteld.

Jaarverslag 1988 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 41.

1983

Artikel over de Generaalsheuvel in de Publications.
Kroniek van Limburg over de 

jaren 1980-1982. Publications, 

1983.

1983

De bouw van de Dagbehandeling is gestart. Op 22 augustus werd de bouw uitgezet. Op 7 september legden de metselaars de eerste

stenen. Op 26 oktober enkele dagen voor het 10-jarig bestaan van de dagbeghandeling werd het hoogste punt bereikt van de

nieuwbouw. (achter D'n Horstgraaf)
MAP jaargang 13 oktober 

1983 nr. 4 blz. 20-21.

1983
Overste van Maria Auxiliatrix Zr. Maria Theresita 01-10-1983 - ……………....

MAP jaargang 13. oktober 

1983 nr. 4. blz. 1.

1983
In het Auxilitrixpark worden metalen platte gronden opgehangen met daarop de wegenstructuur, parkeerplaatsen en gebouwen. MAP jaargang 13. oktober 

1983 nr. 4. blz. 19.

1983

Zuster Annet viert haar zilveren dienstjubileum, zij begon op 28 augustus 1958 als medisch analiste. Toen werden b.v. cavia's

ingespoten om snel na te gaan of iemand t.b.c. had. Het waren lange dagen van 5.00 uur tot 22.00 uur. Behalve drie uur bidden waren

er aanbiddingen 's nachts, was er de levende rozenkrans enz.. In 1961 starten ze met twee meisjes en jongens op de kinderafdeling.

Het lab verhuisde van; van de eerste etage in de Vorstenheuvel, naar de appelkelder (huidig kantoor mevr. Vervoort-Derkx), van de

appelkelder naar De Witte Steen (kamer dhr. Louis Litjens) van daar in 1977 naar de huidige locatie in D'n Horstgraaf. MAP jaargang 13. oktober 

1983 nr. 4. blz. 6-7.

1983
Verpleegprijs per dag fl.201,-- is kosten dekkend.

Jaarverslag 1983 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 33.

1983 Jaarverslag 1983, Maria Auxiliatrix Venlo. Relevante gegevens over de stichting in 1983. Jaarverslag 1983.

1983

In de Blauwe Villa zijn enkele logeerkamers ingericht. De ruimten kwamen vrij, doordat de afdeling Dagbehandeling naar de nieuwbouw

in D'n Horstgraaf vertrok.
Jaarverslag 1983 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 21.

1983

De rolstoelwerkplaats verhuisde van De Witte Steen naar het activiteitencentrum aan de Lindelaan. Er waren 850 stoelen in onderhoud.

Op het terrein zijn er 261, waarvan 54 een elektrische aandrijving bezitten.
Jaarverslag 1983 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 22.

1984

Jammerdaalse Heide :"De Generaalsheuvel". Opname in het register van beschermde monumenten: Terrein waarin 6 grafheuvels

liggen op sectie G 841 datering ijzertijd. Eigenaar gemeente Venlo, Markt 2, 5911 HD. Venlo. Gedeeltelijk in Romeinenweg. En op

sectie G 793 eigendom van Stichting Maria Auxiliatrix. (Deze heuvels zijn duidelijk waarneembaar)

Afschrift van Jan Rudolf van 

der Glas, ambtenaar bij de 

Rijksdienst voor 

Oudheidkundig 

Bodemonderzoek. 16 mei 

1984.

1984

De Auxibar is niet op de schuur en niet de bar in d'n Horstgraaf of De Vorstenheuvel. De Auxibar ligt achter de Blauwe Villa en wordt

geëxploiteerd door Mej. N. Horsten, bewoonster van de afdeling drie van d'n Horstgraaf. Mej. H. Keulen assiteert haar. De

bewonersraad heeft besloten dat de Auxibar moet blijven. Behalve bij mooi weer is de bar ook open op elke woensdagavond. Map jaargang 14 juli 1984 nr. 3 

blz.9.

1984

Huurcontract tussen Maria Auxiliatrix, (directeur W.J. Martens) en de Hengelsportvereniging H.S.V.De Zuidhoek welke in huur

aanneemt het visrecht op het water, ontstaan door afgraving en gelegen in het gebied genaamd Jammerdal. Deze overeenkomst gaat

in op 1 juli 1984 en eindigd op 1 juli 1990. Wordt door directeur Harrie Cornelissen stopgezet. Archief Bouw & Huisvesting.

1984
Op 2 september 1984 vierde de Ziekenomroep Venlo zijn 25-jarig bestaan.

Map jaargang 14. juli 1984 nr. 

4 blz.13.
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1984

Juliana op Auxiliatrix. Prinses "inspecteert" gehandicapenproject. Bevordering deelname aan het arbeidsproces. Twee artikelen en twee

foto's. (Op 10 september) D.v.N.L., 11-09-1984.

1984

De mensen denken vaak dat wij ons aanstellen. Eerste lustrum reuma-patiënten. Met een foto van patienten in het zwembad van

Auxiliatrix. D.v.N.L., 11-10-1984.

1984 Rijk betaalt bewaker terrein Auxiliatrix. In kader van de werkverruimende maatregel. D.v.N.L., 10-11-1984.

1984 Brinkman start bouw van blokhut voor verkenners. Vervolg van pagina 1. D.v.N.L., 10-11-1984.

1984

Verkoop van de Gashuishof en het Jachthuis door de Stichting Maria Auxiliatrix, omschreven als; "Jachthuis, met schuur, erf, tuin en

cultuurgrond, gelegen aan de Ulingshofweg 28, 5915 PM te Venlo sectie G 935, groot 1 ha. (Verkocht voor fl.158.465,- aan de heer

(Piet) Peter Theodoor Stroeken) en de Gasthuishof met bedrijfsgebouwen, erf, tuin en cultuurgrond Ulingshofweg 30 sectie G nr.935

groot ongeveer een ha. afkomstig uit de oude nr. 833, 100, 103, 104, 792, 793, 794, 796, 798, 875. (Verkocht voor fl. 161.535,- aan

(Wiel) Wilhelmus Hubertus Marie Stroeken).
Akte d.d. 21-12-1984 notaris 

J.W.M.Bruls.

1984

Werd op 28 september 1984 een vergunning aangevraagd voor een lichtkap op de zaal van het verpleeghuis. Kosten begroot op

fl.55.000,-. Verleend per 3 december 1984.

1984

Brinkman start bouw van blokhut Hertog Reinoud. Minister van WVC, project in kader van "Jongeren bouwen voor jongeren" Met foto

van Brinkman tijdens zijn toespraak. D.v.N.L., 03-12-1984.

1984

De Mytylschool bedroeg op de peildatum 16 april 1984, 71 leerllingen. Een afdeling met zeer jeugdige kleuters, 13. een kernafdeling

met 44 en een vormingsafdeling met gemiddeld 14 leerlingen.
Jaarverslag 1984 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 11.

1984
Het laboratorium laat enige vermindering zien van het aantal activiteiten. De laborante is 15% minder gaan werken.

Jaarverslag 1984 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 14.

1984
Jaarverslag 1984 Stichting Maria Auxiliatrix. Relevante gegevens over de stichting in 1984.

Jaarverslag 1984 Maria 

Auxiliatrix Venlo.

1984
Op 1 mei trad in dienst de heer J. Nowacki in de nieuwe functie van Hoofd Goederendienst.

Jaarverslag 1984 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 5.

1984 Prinses Juliana bezoekt het C.A.A. en andere gebouwen (officieus).

1985

In februari 1985 werd de "Kommissie Viering 75-jarig bestaan" ingesteld. Onder voorzitterschap van aanvankelijk A. Niessen (hoofd

opleiding) later i.v.m. ziekte van de heer Niessen, de heer M. Vestjens (hoofd Civiele Technische zaken). 
Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 1.

1985

Voor het eerst hebben wij extra inspanningen moeten verrichten om voldoende kandidaten te krijgen voor de opleiding tot zieken

verzorgende die in februari 1986 van start gaat.
Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 1.

1985

Op 14 februari jl. overleed in de leeftijd van 69 jaar de heer W. Hermkens, gepensioneerd medewerker van onze stichting. Hij is ruim 40

jaar in onze dienst geweest en mede daarom begiftigd met de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. MAP jaargang 15 april 1985, 

nr.2. blz. 1.

1985 Mevrouw Poppe (44): vrijwilligster op Maria Auxiliatrix. De Brug, 13-03-1985.

1985

Stichting voor hulp Polen in Venlo opgericht. Enkele particulieren richten de "Stichting Goederen voor Polen" op. Directeur Martens

overhandigd 10 rolstoelen. Met foto. D.v.N.L., 28-03-1985.

1986 Oproep in advertentievorm van Jocus om zich aan te melden voor de organisatie van de Boerenbruiloft 1986. D.v.N.L., 06-03-1985.

1985 Door en Ties nieuw Venloos Boerenpaar. Met foto van het paar. D.v.N.L., 27-03-1985.

1985 Martinushof Tegelen mag gaan verbouwen. Het toekomstige verpleeghuis heeft een erkenning voor 224 bedden ontvangen. D.v.N.L., 27-04-1985.
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1985

Na bijna 23 jaar heeft Wilma Goossens-Goossens afscheid genomen als leerkracht aan onze mytylschool. Zij is destijds in 1963

benoemd als leerkracht aan de school voor tbc-patienten. De school had ook de mogelijkheid om lichamelijk gehandicapten op te

nemen.We waren destijds met 3 leerkrachten en hoofd van de school was juffrouw Cremers. Per 1 oktober 1964 mocht ook de eerste

schoolassistente benoemd worden. Dat was zr. Maria Petronelli. Mej. Cremers werd 2 jaar ziek, ze werd tijdelijk vervangen voor

mevrouw Goossens. Vervolgens wordt de heer De Haas benoemd in deze functie.
MAP jaargang 15 april 1985, 

nr.2. blz. 5-6 en 11 en 12

1985

Lions schenken "bliss"-blokken aan Auxiliatrix. De blokken zijn bestemd voor lichamelijk gehandicapte kinderen die niet kunnen lezen of

schrijven. Logopodiste Kitty Venninckx kreeg de blokken overhadigd door president van de Lions de heer Giesen van de gelijknamige

metaalgieterij Giesen. Met foto D.v.N.L.,19-06-1985.

1985

Bij de hoofdingang wordt een blokhut gebouwd voor de gehandicapte verkenners van de Stichting Hertog Reinoud. De stichting heeft

lange tijd pogingen gedaan om in plaats van de oude versleten blokhut op het terrein van de paters Trappisten (onze buren) een ander

terrein in Venlo te vinden, dit is niet gelukt. Tenslotte heeft men zich tot onze stichting gericht met het verzoek om een stuk grond ter

beschikking te stellen.
MAP jaargang 15 juli 1985 

nr.3. blz. 2.

1985

Tussen het opleidingscentrum en het CAA wordt een clubgebouw neergezet van de Venlose Modelspoorwegbouw Vereniging. De

vereniging heeft een demontabel schoolgebouw gekocht van ongeveer 25 x 10 meter dat op genoemde plek zal worden opgebouwd. MAP jaargang 15 juli 1985 

nr.3. blz. 2. en 6.

1985

De heer J.de Beer nam op 3 mei afscheid van deze stichting als Hoofd Medische Dienst in een volle recreatiezaal van D'n Horstgraaf.

Hij gaat met 67 jaar genieten van een rustige tijd. Dokter Wim Claessens volgde hem op.
MAP jaargang 15 juli 1985 

nr.3. blz. 13-14.

1985
Wordt op 16 juli 1985 wordt het tien-jarig jubileum van De Vorstenheuvel gevierd.

MAP jaargang 15 oktober 

1985 nr.3. blz. 4.

1985

Wordt op 30 augustus de officiële jubileumviering van mejuffrouw Mia Beurskens plaats. Zij trad op 1 september 1960 in dienst, het

eerste half jaar deed ze werk in de keuken en de huishouding daarna startte ze in april 1961 met de allereerste M.A. opleiding tot

ziekenverzorgster, samen met 6 collega's waaronder Louise Martens, Mien van Reek, en Henny Schroemges zaliger. Op 4 oktober

1963 behaalde ze het diploma. Ze bleef werken bij de patiënten in het st. Josephpaviljoen (huidig klooster). Eerst was beneden zr.Maria

Herfrieda hoofd en later boven waar Zr. Maria Berndita hoofd was. Korte tijd werkte ze ook in de oude Horstgraaf onder Theo Messing

in afdeling 2. In 1975 werd ze benaderd voor de de 2 jaar oude Dagbehandeling in de Blauwe Villa. Vanaf die tijd, dus 10 jaar werkt ze

in de Dagbehandeling.
MAP jaargang 15 oktober 

1985 nr.4. blz. 20-21.

1985

Paddenstoelensoorten in Maria Auxiliatrix. Uit een inventarisatie blijkt dat er 63 soorten paddenstoelen voorkomen in Maria Auxiliatrix.

Het A4 is gedagtekend op 15-09-1985. De paraaf is niet herleidbaar. Archief Bouw& Huisvesting.
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1985 Zelfbestuur voor verpleeghuizen. Martinushof Tegelen/Martinus Venlo. D.v.N.L., 19-09-1985.

1985

Geschenk voor Auxiliatrix. De kinderen van de Mytylschool van MA (69 kinderen) ontvangen van suikerwarenverkoper Van Gastel flinke

pakketten snoep. Directeur Van Elswijck neemt het geschenk voor de leerlingen in ontvangst. Met foto. D.v.N.L., 25-09-1985.

1985

Gehandicapten wonen zelfstandig in Blerick. "Hier leef je tenminste zelf". Afbeelding Maria Creemers en van Truus en Wim Kleeve. Het

betreft het Fokusproject te Blerick. De bewoners komen van het Maria Auxiliatrix af. Twee foto's van bewoners, groot artikel.
D.v.N.L., 26-09-1985.

1985 Lijnverbinding tussen Maaspoort en ziekenomroep. D.v.N.L., 17-09-1985.

1985

Experiment waarbij via een directe lijnverbinding met de Maaspoort en de Ziekenoproep bedlegerige patienten toch van geboden

cultuur en theater kan genieten. Wethouder Stroeken stelt de lijnverbinding Maaspoort-Ziekenomroep officieel in gebruik door twee

draadjes met elkaar te verbinden. Met foto. D.v.N.L., 23-09-1985.

1985

"Bij scouting Hertog Reinoud vindt hij een stuk ontspanning". Officiele opening van de blokhut en open dag op 5-6 oktober 1985. Thijs

Bisschops en Sef van Elswijck zijn de mannen van het eerste uur. Op 26 november 1966 ging men bij de pater Tappisten op de koestal

van start met 11 leden en 6 personen leiding. In 1970 werd de niet meer in gebruik zijnde landbouwschool van Baarlo te kopen en deze

werd achter de koestal opgebouwd. De groep groeide uit tot 70 leden, ook fuseerden de jongens en meisjes groepen. In 1981 werd

gezocht naar middelen voor een stenen blokhut. In 1982 bood Maria Auxiliatrix tegen fl 1,- per jaar grond aan. Minister Brinkman kon op

1 februari 1985 de eerste steen leggen. Artikel paginagroot met 4 foto's.
Brug no.40 woensdag 2 

oktober 1985 pagina 27.

1985

"Van Harte proficiat met de opening. Bouwteam Hertog Reinoud zet er na 37 maanden een punt achter". Paginagroot artikel met 7-tal

foto's.
Brug no.40 woensdag 2 

oktober 1985 pagina 25.

1985

Bouwvergunning aanvraag voor het verbouwen van een woning nr. 21 sectie G2 nr. 935 architect H.J.M. Tilmans te Venlo, aanvraag

gedaan op 11-10-1985 kosten begroot op fl.40.000,-.

1985

Betere spreiding zorg voor demente bejaarden. Start dagbehandeling Venlo: afbouw De Kruuze Venray; Betere spreiding zorg voor

dementerende bejaarden. MA heeft een capaciteit van 100 plaatsen somatiek en 75 plaatsen voor demente bejaarden D.v.N.L., 15-11-1985.

1985 Neemt op 20 december 1986 de laatste Zr. Maria Annet S.N.D. van Maria Auxiliatrix afscheid als werkneemster. MAP jaargang 16 nr.1.

1985
Jaarverslag Stichting Maria Auxiliatrix 1985. Met relevante gegevens over dat jaar.

Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985.

1985

De nieuwe blokhut van de Stichting "Hertog Reinoud" op ons terrein kwam afgelopen jaar gereed en werd door wethouder Th. Stroeken

feestelijk geopend.
Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 3.

1985
Het C.A.A. kreeg bezoek van 3 CDA kamerleden; mevrouw M. Oomen en de heren drs. F. Wolters en A. Paulis.

Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 3.

1985
Op 1 maart trad dr. W. Claessens in dienst, hij volgde op 1 mei dokter J. de Beer op als hoofd van de Medische Dienst.

Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 5.

1985
Het aantal medewerkers bedraagt op het einde van het jaar 399.

Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 5.

1985
Privacy geven in een huis met 175 bewoners en een aantal 2- en 4- persoonskamers, blijft moeilijk.

Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 8.

1985

In 1985 werd in de verzorgende en opvoedkundige sektor gestart met F.G.W.. Tevens moest men op 1 oktober 1985 een algemene

arbeidsduurverkorting invoeren.
Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 9.

1985

Sinds 1 januari 1985 is de provincie de bepalende instantie voor het bejaardenbeleid in Limburg. Tevens is een op budgettering

gestoelde financiering van kracht gegaan.
Jaarverslag Stichting Maria 

Auxiliatrix 1985, blz. 12.

1985 Door en Ties Venloos Boerenbroelofspaar. Met foto van het paar. E3-Journaal, 04-12-1985.
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1985
Boerenbroelofsgezelschap Maria Auxiliatrix. Artikel met foto.

de Brug,jg 27 nr. 49. 04-12-

1985.

1985
Stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan. Waaronder verslagen van de commissie Viering 75-jarig bestaan. 1985-1987. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr. 145, 1 omslag.

1985
Jaarverslag 1985 Stichting Maria Auxiliatrix. Relevante gegevens over de stichting in 1985. Jaarverslag 1985 Maria 

Auxiliatrix Venlo.

1985

Zuster Maria Annet van het laboratorium verlaat op de laatste dag van het jaar na 27 jaar het Auxiliatrixpark voor een andere werkplek.

Zij was de laatste van de zusters van O.L. Vrouw die werkzaam was op Auxiliatrix.
Jaarverslag 1985 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 1.

1986 Drukte viel mee bij Venloos Boerenmoosbal. D.v.N.L., 13-01-1986.

1986 Carnaval. Boerenmoosbal operbest. D.v.N.L., 15-01-1986.

1986 Uitnodigingskaart met foto van het Boerenbruidspaar. Raad van Bestuur.

1986 Provincie wil gecombineerd verpleeghuis-bejaardenoord. Inmiddels drie gegadigden. Waaronder MA. D.v.N.L., 18-02-1986.

1986

Advertentie van Door van meister Matje oet Genuë en Ties van Joes van ploogbaas Piet van de Veerpaerdjes gaan trouwen op 11

februari 1986. Boerenbroelefgezelschap 1986. Dankadvertentie van het bruidspaar in de krant . D.v.N.L., februari 1986.

1986

Uitnodigingskaart voor de boerenbruiloft op 11 februari 1986 van: Door van Meister Matje oet Genuë en Ties van Joes van ploogbaas

Piet van de Veerpaerdjes 11-02-1986.

1986 Advertentie: Gevraagd directeur verpleeghuis. D.v.N.L., 00-02-1986.

1986

Boerenbroelefsgezelschap 1986. Advertentie van het Boerenbroelofsgezelsschap 1986 van Maria Auxiliatrix. Door van Meister Matje

oet Genuë en Ties van Joes van ploogbaas Piet van de Veerpaerdjes. Advertentie. D.v.N.L., 15-02-1986.

1986
Het houten gebouw van de Modelspoorwegen heeft de vereniging zelf gekocht en hier op het park gebouwd. MAP jaargang 16 nr.1. blz. 12.

1986 Maria Auxiliatrix organiseert de Boerenbruiloft in Venlo. MAP jaargang 16 nr.1.

1986 Asse d'r maar kumps!!! Sticker Boerenbruiloft.

1986

Gemeenschap van Maria Auxiliatrix biedt jubileumgeschenk aan Malawi. De hele gemeenschap gaat zich inzetten tijdens het feest

zoveel mogelijk in te zamelen voor een geschenk voor de gehandicapten in Malawi het vroegere Nyasaland. Opbrengst fl. 85.000.

Brug, nr.15. 09-04-1986. 

Jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.11.

1986

Wordt in het St.Josephpaviljoen een tentoonstelling gehouden rond Malawi. Verkoop van handwerk, tombola etc. Zaterdag 19 april

13.30 uur t/m 17.30 uur en zondag 20 april 13.30 uur t/m 17.30 uur. "Beter één kaars opgestoken, dan schelden op de duisternis". Dát

was in het jubileumjaar de leidraad van de pastorale dienst, waarvan de werkzaamheden voor een groot gedeelte in het teken stonden

van de viering van het 75-jarig bestaan. In overleg met religieuzen uit de gemeente Venlo werd gekozen voor twee projecten in Malawi:

een voor dove kinderen en een voor poliopatiënten.

Informatie van een foto 

gehaald. Archief Zuster Odilia 

Tegelen. En het het 

jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.24.

1986

Maria Auxiliatrix bestaat 75 jaar. "Hier gaat niet iedereen dood". Foto W. Martens, echtpaar in de Vorstenheuvel en jongen in De Witte

Steen. D.v.N.L., 22-05-1986.

1986 Maria Auxiliatrix  al 75 jaar lang zorgen voor de medemens. Voorpagina met twee oude foto's. E3, 21-05-1986.

1986 "Auxi" laatste jaren in teken vernieuwingen. E3, 21-05-1986.

1986 Twee pauselijke onderscheidingen op Auxiliatrix. W. Bulles en directeur W. Martens. D.v.N.L., 26-05-1986.

1986 Te paard op Auxiliatrix. Bewoners en personeel kregen een paardenmiddag voorgeschoteld. Met foto. D.v.N.L., 27-05-1986.
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1986

Boekje: MA 75-jaar, 1911-1986 Maria Auxiliatrix. Van 25 mei t/m 1 juni vindt een feestweekplaats tgv het 75-jarig jubileum van Maria

Auxiliatrix. Feestgids 1986.

1986 Jos Spätjens wordt benoemd tot directeur van verpleeghuis Martinushof. D.v.N.L., 24-06-1986.

1986
Grootscheeps onderzoek naar 3e doodsoorzaak: Dementie verschijnsel waarmee wij geen raad weten. (Met dr. W.Claessens)

D.v.N.L., 12-06-1986.

1986

Verhandeling van W.A.A. Westerhuis over de stichtingsgeschiedenis van Maria Auxiliatrix te Venlo. 1986. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr. 148, 1 stuk.

1986 Boottocht van Auxiliatrix. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan met foto. D.v.N.L., 26-09-1986.

1986

Grüne Grenze durchs Kloster. Der gemeinsame Orden verbindet Maria Helferin mit Auxiliatrix. Aanleiding is het 75-jarig bestaan van

Maria Auxiliatrix met een korte beschrijving over het ontstaan en de huidige bebouwing. Met foto vanuit de bungalowwijk richting Maria

Hilf.
Grenzland-Kurier, september 

1986.

1986

Pompen of verzuipen. Financiële problemen bij instellingen gezondheidszorg. Met o.a. vertegenwoordigers van Martinushof en

Auxiliatrix aan het woord. D.v.N.L., 31-10-1986.

1986 Op 1 oktober 1986 wordt de A.D.V. ingevoerd Arbeidsduur Verkorting.

1986

In 1986 wordt het grondgebied gemeten door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. D.d. 06-10-1986. De uitkomst is

sectie G 986 is 47 ha, 76 a en 25 ca groot.

1986
Jaarverslag 1986 Stichting Maria Auxiliatrix Venlo. Met logo 75 jarig bestaan. Relevante gegevens over de stichting in 1986.

Jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo.

1986
Het aantal medewerkers steeg van 399 naar 442. Het aantal leerlingen verdubbelde bijna.

Jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz. 6.

1986

Medio 1986 werd een medewerker aangetrokken voor de centrale planning van de dienstroosters van de verpleegafdelingen van D'n

Horstgraaf.
Jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.10.

1986
In 1986 waren 135 vrijwilligers actief op Auxiliatrix.

Jaarverslag 1986 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.11.

1986

Oorkonde verleent door Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulis II naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Maria Auxiliatrix. 1986. Archief Zusters O.L.Vrouw te 

Tegelen. Nr. 682, 1 stuk.

1987
Globale grondbalans omgeving groeve Kurstjens, winbare kleilaag 2 meter. 01-01-1987. Sanders & Geraedts Klei-exploitatie Swalmen.

Archief Bouw & Huisvesting.

1987

Verpleeghuisdepedance Martinushof te Helden. Beschrijving (boekje A4) van een initiatief van verzorgingshuis De Wietel te Helden en

Verpleeghuis en Dagbehandelingscentrum Martinushof te Tegelen. Augustus 1987.

1987 De eerste MA run is gehouden op 19 september 1987. 19-9-1987

1987 Run Auxiliatrix: gehandicapten mee in zijspan naar Volkel. "Wat heeft Chris gezongen; een radio was niet nodig". Met foto's. D.v.N.L., 21-09-1987.

1987

Op particulier initiatief vond op 19 september 1987 de 1e M.A.-Run plaats. Een stoet van 135 motoren trok door Noord-Limburg met in

hun zijspan de kinderen en jongeren van onze Pedagogische Dienst, alsmede een aantal andere gehandicapte kinderen uit Venlo en

omgeving.
Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.15.

1987
Arbeidsproblemen beginnen ook in deze regio door te dringen.

Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.16.

1987
Het aantal leerlingen dat in opleiding was schommelde rond de 100.

Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.15.
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1987
De mytylschool kreeg uitbreiding met een leslokaal.

Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.16.

1987

In 1987 is overeenkomstig het eind 1986 genomen besluit de eerste stap gezet naar gefaseerde invoering van automatisering. In juni

werd een I.B.M persenal computer AT met printer en modem geleverd en werd tevens programmatuur voor de financiële, salaris en

personeelsadministratie aangeschaft. Deze administraties worden nu tot volle tevredenheid met behulp van de computer gedaan. Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.35.

1987

Bezetting D'n Horstgraaf 1987, 172 bewoners. Bezetting Dagbehandeling 1987, 44 patiënten. Bezetting De Vorstenheuvel in 1987, 66

bewoners.
Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo.

1987
Jaarverslag 1987 Stichting Maria Auxiliatrix Venlo. Relevante gegevens over de stichting in 1987.

Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo.

1988
De "MA Malawi 75" actie werd in 1987 afgesloten en overschreed het bedrag van fl. 100.000.

Jaarverslag 1987 Maria 

Auxiliatrix Venlo, blz.19.

1987

Aktiviteitencentrum: het houten lokaal waar het aktiviteitencentrum en de rolstoelwerkplaats zijn gevestigd is begonnen als noodlokaal

voor de Maria Auxiliatrixschool (zes-klassig gebouw).

1988
De architekt , adviseurs en aannemer schenken het beeld "Aarde en Water" van Nic Jonk.

MAP jaargang 19 januari 1989 

blz. 9.

1988
In 1988 komt de recreatiezaal van De Vorstenheuvel gereed (tegenover de vijver).

Map jaargang 18 januari 1988 

nr. 1 blz. 8.

1988 Geen dependance verpleeghuis bij bejaardenhuis. Blerick/Gennep niet: Panningen wel. D.v.N.L., 16-02-1988.

1988?
Verpleeghuizen slaan alarm. Eten en drinken, daar houdt het mee op.

D.v.N.L., 00-02-19??.

1988 Bejaarde krijgt 22,5 minuut zorg per dag. Provincie normeert bejaarden. D.v.N.L., 09-02-1988.

1988

Verschijnt een gids met de titel " Gids van verzorgingshuis De Vorstenheuvel". Dit is een uitgave van de Stichting Maria Auxiliatrix.

Achterin staat een platte grond van het Park van 1988. Gids, augustus 1988.

1988

Stichting Maria Auxiliatrix Pedagogische Dienst. (informatie over de school, onderzoek, kinderpaviljoen, jongerenproject, alternatieve

dienst, vrije tijd, het zwembad en contact met de ouders.
Brochure Stichting Maria 

Auxiliatrix medio 1988.

1988
Aan de tweede M.A.-run namen 150 zijspankombinaties en 120 motorordonnances deel. Het was wederom een groot succes. Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 12.

1988

Nieuwe directeur Maria Auxiliatrix. H. Cornelissen directeur van het Ziekenfonds Noord-Limburg is per 1 september benoemd tot

directeur van Maria Auxiliatrix. Hij volgt de heer Martens op die 18 jaar directeur was. D.v.N.L., 21-08-1988.

1988

De heer W. Martens verlaat op 30 september 1988 de stichting. Hij was 18 jaar hier werkzaam. H.D. Cornelissen volgt hem op. (hij

maakt gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding). Onder zijn leiding kwam in 1972 het Opleidingscentrum voor

ziekenverzorgende met woonwijk, in 1975 het verzorgingshuis De Vorstenheuvel, In 1976 de nieuwe Mytylschool, in 1977 werd gestart

met de zogenoemde Ontwikkelingsgroep, in 1977 de nieuwe Horstgraaf, in 1978 het zwembad, in 1981 het Centrum voor Alternatieve

Arbeid en tenslotte in 1983 de Dagbehandeling.
Uitnodigingskaart, augustus 

1988. Jaarverslag 1988, blz. 2.

1988 Verpleeghuizen Limburg krijgen 700 bedden erbij. Maria Auxiliatrix 12 bedden voor meervoudig gehandicapten. D.v.N.L., 07-09-1988.

1988 Patiënten Martinus verhuizen naar Martinishof. D.v.N.L., 12-10-1988.

1988 Helden boos op bejaardenhuis De Wietel Panningen. D.v.N.L., 27-10-1988.

1988 Verpleeghuis bij De Wietel uitgesteld. D.v.N.L., 04-11-1988.
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1988

In 1988 werd het 25-jarig jubileum van de Mytylschool gevierd. In dat jaar werd ook gestart met de aanleg van een verkeerstuin met

behulp van o.a. fondsen en door Rotarie-club Venlo/Land van Gelre.
Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 16.

1988

De overheid gaf goedkeuring voor uitbreiding van de school met 87,5 m
2
, randdiensten met 50 m

2
en een ruimte voor de technische

vakman 37,5 m
2
. Omdat voor de revalidatie van de kinderen in de school bedoelde 87,5 m

2
geheel ontoereikend zijn, wordt met het St.

Maartensgashuis naar oplossingen gezocht om een grotere uitbreiding te realiseren. De kinderervalidatie is een tak van het

St.Maartensgasthuis.
Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 17.

1988
Door de komst van de Personal Computer kan iedere leerling op de Mytylschool een computer gebruiken. 

Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 17.

1988
De Familieraad van D'n Horstgraaf vierde zijn twee lustrum in 1988.

Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 41.

1988
Jaarverslag 1988 Stichting Maria Auxiliatrix. Archief De Zorggroep.

1988
Werd een nieuwe telefooncentrale in Auxiliatrix in gebruik genomen. Kosten kunnen nu per toestel worden geregistreerd.

Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 26.

1988

Het voedsel wordt via het Thermoport-systeem op de afdelingen bezorgd. Hiervoor zijn door de voedingsdienst nieuwe wagens

aangeschaft.
Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 27.

1988
De tuindienst van Auxiliatrix plantte in 1988, 3000 eiken, 3000 beuken en 3000 dennen.

Jaarverslag 1988, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 28.

1988
Zorg op maat; ook voor Helden en omgeving. Nevenvestiging Martinushof in Helden aangevraagd bij Provincie.

Martinushof bulletin, jg.1, nr.4, 

december 1988.

1988
Fusie tussen Maria Auxiliatrix en Martinushof geformaliseerd.

Martinushof bulletin, jg.1, nr.4, 

december 1988.

1989

Zusters verlaten op 13 oktober 1989 na 78 jaar het klooster Auxiliatrix. De Rozenkransmonument wordt onthuld als blijvende

herinnering aan de zusters, ontwerper is Jessica Dekkers. Op 17 juni 2011 is hij opgeknapt.
Map jaargang 20.  januari 

1990 nr. 1, blz. 9.

1989

Op 1 januari 1989 moest het C.A.A. op "eigen benen" staan. De Sociale Werkplaats (W.A.A.) gaf het startsein en de voorkeur aan een

eigen aktiviteit op lokatie in Blerick, de zgn. Bedrijfs Training Afdeling. Met vallen en opstaan zijn wij in het eerste jaar geslaagd. Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 13.

1989 Verpleeghuizen mogen uitbreiden. D.v.N.L., 28-02-1989.

1989 ZNL: maatregelen nodig tegen tekort verpleeghuisbedden. D.v.N.L., 18-05-1989.

1989
Op 8 mei 1989 wordt door de besturen van Maria Auxiliatrix en verpleeghuis Martinushof een intentieovereenkomst getekend. Map jaargang 19, juli 1989 nr. 

blz. 1 t/m 3.

1989

Op 8 mei 1989 bereikten de besturen van Stichting Maria Auxiliatrix en de stichting Verpleeghuis Martinushof in beginsel

overeenstemming over intensieve samenwerking. 
Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 3.

1989

Op 11 mei 1989 wordt in een brief met intentieverklaring medegedeeld dat de samenwerking tussen Stichting Maria Auxiliatrix en

Martinushof een overeenstemming bereikt over intensieve samenwerking, welke naar verwachting zal leiden tot fusie. In november

fusie tussen Auxiliatrix en Martinushof Samen vormen ze VTH. Op 10 november 1989 is de officiële oprichtingsdatum van de Stichting

Verpleeghuizen Venlo, Tegelen, Helden.
Brief 11-05-1989. Kaart 

november 1989.

1989 Verpleeghuizen Venlo en Tegelen gaan samen. Maria Auxiliatrix en Martinushof: fusie leidt tot betere zorg in regio. D.v.N.L., 13-05-1989.

1989

Per 1 augustus nieuw bestuur Maaspoort. Venlonaar W. Martens oud-directeur van Maria Auxiliatrix is benoemd tot stichtingsvoorzitter.

Met foto.
D.v.N.L., 13-05-1989.
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1989

B & W: afgraven van Jammerdal in Venlo mag. Als het aan B & W ligt mag zand- en grindbedrijf Sanders & Geraedts uit Swalmen

binnenkort beginnen met een ontgraving van 15 hectare in het Jammerdal. De provincie had eerder vergunning afgegeven. Echter daar

hebben zich het Limburgs Landschap, het Natuurhistorisch Genootschap en enkele particulieren een Kroonberoep aangegespannen

dat nog in behandeling is. D.v.N.L., 16-08-1989.

1989

Op 1 september ging M.A.K.S., de kabelkrant de lucht in. M.A.K.S. staat voor Maria Auxiliatrix Kabel Systeem en geeft dagelijks van

09.00 tot 18.00 uur informatie aan de bewoners.
Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 9.

1989
De Activiteitenbegeleiding gaat decentraal werken op de afdelingen met ingang van 1 september.

Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 9.

1989

In 1989 wordt een verkeerstuin aangelegd bij de school. Op 26 oktober 1989 wordt hij geopend.Tevens wordt de school met 87 meter

uitgebreid

1989
Het St.Joseph-klooster wordt Joseph-paviljoen.

Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 4.

1989
Jaarverslag 1989 Maria Auxiliatrix. Relevante gegevens van de Auxiliatrix.

Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix.

1989
Het Venlose St. Maartensgasthuis gaat op het terrein van Maria Auxiliatrix een kinderrevalidatie beginnen.

10-12-1989. Dagblad van 

Noord-Limburg

1989
In 1989 waren er 94 leerlingen (32 Martinushof en 62 Maria Auxiliatrix) in opleiding.

Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 9.

1989
Uitgesproken wordt om in 1990 een snoezelruimte te bouwen. 

Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 9.

1989

Door brand ging de zogenaamde "Blauwe Villa" geheel verloren en mede daardoor liepen de kantoren van de dienst alsmede de

Auxibar ernstige schade op, waardoor deze onbruikbaar werden. De kantoren werden tijdelijk ondergebracht in de bungalows. Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 18.

1989

In december 1989 werd door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de verklaring afgegeven voor de uitbreiding met 12

plaatsen voor meervoudig gehandicapten.
Jaarverslag 1989, Stichting 

Maria Auxiliatrix, blz. 12.

1989 Nachtopvang voor demente bejaarden. D.v.N.L., 19-12-1989.

1990 Bouwstart van verpleeghuis Helden in 1994. D.v.N.L., 06-02-1990.

1990

Afgraving als compromis. Venloos Jammerdal tussen natuur- en economische belangen. Worden ook de grondbezittingen van Maria

Auxiliatrix in de ontgravingen genoemd. D.v.N.L., 17-02-1990.

1990

Afgraven Jammerdal mag gewoon doorgaan. Raad van State wil vergunning niet schorsen.
D.v.N.L., 17-02-1990.

1990 Bouwstart van verpleeghuis in Helden '94. D.v.N.L., 16-02-1990.

1990
Nachtbehandeling in Martinushof.

D.v.N.L., 02-02-1990.

1990

Activiteiten in het Auxiliatrixpark: De grensland wandeltocht, Bidtocht, Speurtochten door leerlingen van onze opleiding,

Sacramentsprocessie en Wandelen met bewoners. Receptie 24-02-2000.
Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix, blz.9.

1990

Een stichting, een krant…. V.T.H. nieuws. Fusie Martinushof en Maria Auxiliatrix leidt tot integratie P.R.-beleid. In deze krant staan alle

foto´s van de gebouwen die bij de stichting horen.
VTH nieuws 1e jaargang, nr. 

1, maart 1990.
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1990 Gatenkaas? Fraai landschap! Landschapsplan: grondig herstel ontgronding Jammerdal Venlo. D.v.N.L., 19-03-1990.

1990
Nachtbehandeling in Limburg. Het Ziekenhuis, 01-03-1990.

1990 Nieuwe kijk op het Jammerdal (over de afgravingen). Extra informatie door gemeente Venlo, gevulde pagina in het Dagblad. D.v.N.L., 11-04-1990.

1990
Op woensdag 4 april bestond de nieuwe D'n Horstgraaf 12,5 jaar. Dit werd met de bewoners bescheiden gevierd.

Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix, blz.7.

1990
Zorgalliantie De Maasstroom: nauwe samenwerking tussen alle zorgaanbieders in Noord-Limburg. 

Nieuwsbrief, 1e jg,nr.1. april 

1990.

1990
De Vorstenheuvel: verzorgingshuis met verplegingsfaciliteiten. Echtparenkamers met veel pivacy.

VTH nieuws 1e jg, nr.2, juni 

1990.

1990
Al kun je alleen maar blazen, dan kun je al een rolstoel besturen. De uitvinders van Maria Auxiliatrix. (medewerkers rolstoelwerkplaats) VTH nieuws 1e jg, nr.2, juni 

1990.

1990 Vijftig bewoners van verpleeghuis ziek door bedorven eten. Volkskrant, 26-07-1990.

1990 Salmonella oorzaak van vergiftiging in verpleeghuis. De Telegraaf, 28-07-1990.

1990

Ontmoetingen in het Venlose Jammerdal. Een wandeling door het natuurgebied, afgravingen, foto's (Mat Vestjens met twee paarden en

een sjees).
Limburgs Landschap, zomer 

1990, blz. 22-28.

1990
Tragedie in Auxiliatrix. Zeven doden na salmonella-besmetting in Venloos verpleeghuis. (foto De Vorstenheuvel en D'n Horstgraaf)

D.v.N.L., 31-07-1990.

1990 Maria Auxiliatrix onder hoogspanning. D.v.N.L., 31-07-1990.

1990 Rauw ei in voedsel, taboe voor ouderen. D.v.N.L., 31-07-1990.

1990 Verpleeghuizen peilen behoefte aan personeel. D.v.N.L., 27-07-1990.

1990 Salmonella oorzaak diarree Auxiliatrix. D.v.N.L., 27-07-1990.

1990 Diarree bij 70 bewoners van Venloos verpleeghuis. De Limburger, 26-07-1990.

1990 Wachtlijsten dagopvang dementen verdwenen (VTH). D.v.N.L., 04-07-1990.

1990 Doodsoorzaak salmonella bewezen bij 6 bejaarden. De Telegraaf, 18-08-1990.

1990 Salmonella: Ingezonden brief Th. Leeuwerik Nieborg. D.v.N.L., augustus 1990

1990 Overheid waarschuwde al aantal keren voor salmonella enteriditis Voedingsadviezen te lang in de wind geslagen. Volkskrant, 01-08-1990.

1990 Verpleeghuis beschouwt voedselvergiftiging als menselijke fout. Justitie onderzoekt salmonelladoden. Volkskrant, 01-08-1990.

1990
Salmonella-besmetting in verpleeghuis bewijst noodzaak van controle.

Haarlems Dagblad, 01-08-

1990.

1990
Aan de betere hand.

Algemeen Dagblad, 02-08-

1990

1990 Jaarlijks 1,5 miljoen slachtoffers voedselvergiftiging. D.v.N.L., 01-08-1990.

1990 Justitie onderzoekt salmonella affaire. (met foto De Vorstenheuvel) D.v.N.L., 01-08-1990.

1990 Journalisten strijken neer op Maria Auxiliatrix. In de greep van de pers. (met 2 foto's) D.v.N.L., 01-08-1990.

1990 Kok Maria Auxiliatrix ook besmet. D.v.N.L., 01-08-1990.

1990 Toestand van zes bewoners Maria Auxiliatrix zorgelijk. D.v.N.L., 02-08-1990.

1990 Ingezonden brieven Salmonella 2 en 3. P.G.A. Willems, Venlo en H. Peeters, Blerick. D.v.N.L., 13-08-1990.

1990 Toestand 7 zieken op Auxiliatrix nog kritiek. D.v.N.L., 04-08-1990.

1990 Black-out van de kok? D.v.N.L., 04-08-1990.
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1990
Directie ligt drama toe. (foto Cornelissen en Spätjens)

Algemeen Dagblad, 01-08-

1990

1990 Salmonella op garde in Auxiliatrix. D.v.N.L., 07-08-1990.

1990 Zes overledenen Auxiliatrix met Salmonella besmet. D.v.N.L., 18-08-1990.

1990 Onderzoek naar besmetting eten bij Auxiliatrix. D.v.N.L., 00-08-1990.

1990

75 Jarhe Maria Helferin. In Dienste der Bildung und Heilung. Ein werk der Liebe. 1915-1990. Geschiedenis van Maria Hilf (DL). Blz. 11.

Met een ansichtkaart van Maria Auxiliatrix het Hoofdgebouw "Mädchenpensionat" staat op de kaart en een van Maria Hilf met de tekst

"Deutsche Schule". Blz.12 twee foto's van het gebouw Maria Hilf dertiger jaren. Blz.14.Twee foto's van de muziekles een in het lokaal

"Cäciliensaal" met de postdatum 31-01-1917, de ander een groep kinderen met muziekinstrumenten voor de entree van mogelijk het

Hoofdgebouw Auxiliatrix in 1927. Blz.15. Een foto van de kapel van Auxiliatrix met mensen. De kapel van Maria Hilf. Blz.16. Een foto

van de eetzaal en de slaapzaal uit 1912. Blz.17. Foto's van 4 groepen klassen uit Maria Hilf. Blz.19. Tot de Mädchenschule van Maria

Hilf behoorde een bepaalde tijd ook een huishoudschool. Vier foto's van 31-32 als de school 16 leerlingen omvatte. Blz.21. Foto

Schülerinnen (grote groep) von Maria Helferin um 1918. Blz.24. Twee foto's van de grensovergang Swanenhaus. Blz.27. Foto van

Maria Hilf Die Kinder-Heilstätte 1945-1969. Daarna nog foto's uit dezelfde tijd tot en met 1990.

Herausgeber: Schwestern U.L. 

Frau "Maria Helferin". Leuth, 

august 1990. Uit het archief 

van het klooster te Mülhausen 

DL.

1990

Einst Schule für "höhere Töchter". Kinderkrankenhaus "Maria Hilferin" feiert 75-järhriges Bestehen. Met een foto uit 1927 waar een

groep kinderen met muziekinstrumenten staan op de trappen van de entree. Rheinische Post, 10-09-1990.

1990
Maria Auxiliatrix-run groot succes: "Geweldig wat een buitengewone sfeer".

VTH nieuws 1e jg, nr.3, 

september 1990.

1990

Het voormalige St-Josephklooster is sinds mei 1990 in gebruik als huisvesting voor psychogeriatrische patiënten. De eerste 10 van in

totaal 30 werden in mei opgenomen.
VTH nieuws 1e jg, nr.3, 

september 1990.

1990

Zwarte dagen in geschiedenis Stichting Maria Auxilatrix. Terugblik op de salmonellabesmetting die speelde in de periode van 22 juli t/m

3 augustus.
VTH nieuws 1e jg, nr.3, 

september 1990.

1990
Feestweek. Groot artikel over de traditie om jaarlijks een feestweek te hebben op Maria Auxiliatrix.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

De personeelsdienst zal naar de Blauwe Villa verhuizen om zo ruimte te maken voor de administratie die gaat uitbreiden (straks voor

VTH). De blauwe villa zal eerst worden opgeknapt.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

Nevenvestiging van het verpleeghuis in Blerick. De Stichting VTH wil een nevenvestiging realiseren, vanuit Martinushof in Helden en

vanuit Maria Auxiliatrix in Blerick.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990
De nieuwe bestuurskamer in het St.Joseppaviljoen is gereed. (voormalige kapel van de zusters, daarvoor lighal van het sanatorium). MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

Eerste MAP nieuwe stijl. De ingeleverde tekst wordt bewerkt door bureau Deadline Press & Publicity. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990
Nieuws uit de Vorstenheuvel. Nieuwe verzorgingsovereenkomst in gebruik.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990
Personeelsfeest 1990 veelbelovend zoals altijd. (samen met St. Maartens Gasthuis).

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

Verder gaande centralisatie drie jaar uitgesteld. De directie heeft haar visie kenbaar gemaakt over de samenwerking tussen

Martinushof en Maria Auxiliatrix, behorende tot VTH.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990
Regionale promotie voor opleidingen gezondheidszorg. Afname belangstelling voor onlangs gestarte opleiding.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.
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1990
MA Motorrun 1990.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

Opening woonkamer kinderpaviljoen. Op 5 juli was het eindelijk na een 9 maanden durende verbouwing eindelijk zover. Huisarchitect

Jan van Megen maakte een fraai ontwerp.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.4, oktober 1990.

1990

J.Spätjens tijdelijk locatie-directeur. Zoals bekend is H.D. Cornelissen geruime tijd verhinderd om zijn functie uit te oefenen. Na een val

heeft hij een been gebroken, vervolgens zijn diverse complicaties opgetreden.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

Verpleeghuizen in regio gaan samenwerken. De vier Noordlimburgse verpleeghuizen, Beukenrode Venray, Antonius Horst, Martinushof

Tegelen en Maria Auxiliatrix Venlo.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

Opslag chemisch afval. In de zogenaamde schildershok is geschikt gemaakt voor opslag chemisch afval. Tevens is op het terrein een

perscontainer geplaatst. Achter De Vorstenheuvel is een glascontainer geplaatst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

In memoriam A.H. Trines. Op 1 december 1989 hebben wij Hein Trines uitgezwaaid, toen hij op ruim 60-jarige leeftijd met vervroegd

pensioen ging. Hij had 22,5 jaar op Maria Auxiliatrix gewerkt. De eerste vier jaar als wasbaas in de wasserij, twaalf jaar medewerker

transportdienst en de laatste zes jaar was hij medewerker in onze linnenkamer. Op 24 september is hij op 61-jarige leeftijd plotseling

overleden en op 29 september begraven.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990
Nota "Lichamelijk gehandicapten in verpleeghuizen" gepresenteerd. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

De wet Persoonsregistratie. Per 1 juli is deze wet van kracht. Instanties die systematisch gegevens verzamelen dienen zich te houden

aan een privacyreglement.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

Seniorendag. Op 24 oktober 1990 vond voor het eerst in de historie de gepensioneerdendag plaats. Vutters en AOW'ers waren

uitgenodigd. De groepsfoto getuigd van een grote opkomst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990
Verkiezingen bewonerscommissie de Vorstenheuvel. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990
Drie praktijkbegeleidsters in dienst. Veel aandacht voor begeleiding stagiars en leerlingen. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990
Op woensdagavond borrelen in D'n Horstgraaf. Iedere woensdagavond.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990

Veestapel uitgebreid. (twee koppels ganzen, een koppel muskus-eenden en drie Göttlandschappen van Zweedse ras. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.5, november 1990.

1990 Verpleeghuizen Noord-Limburg kampen met lange wachttijden. D.v.N.L., 00-00-1990.?

1990

Drs. J. Crooijmans nieuwe voorzitter Stichting VTH. J.vd Velden is benoemd als vicevoorzitter. Zij volgen de heren C. Mertens en drs.J

de Bruïne op met ingang van 1 januari.
VTH nieuws 1e jg, nr.4, 

december 1990.

1990
In het Josephpaviljoen zijn voorlopig 30 verpleeghuisbedden in gebruik genomen. (1 mei)

VTH nieuws 1e jg, nr.4, 

december 1990.

1990
Jaarverslag Maria Auxiliatrix 1990. Met relevante gegevens over 1990.

Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix.
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1990

In 1990 heeft de Directie onderzocht in welke vorm de rolstoelwerkplaats zich verder moet ontwikkelen. Uiteindelijk is gekozen voor een

co-makerschip met Ligtvoet Revalidatietechniek BV.
Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix, blz. 1. Jaarverslag 

Civiele en Technische Dienst.

1990

Vernieuwd personeelsrestaurant acht maanden open. Jos Muller en Peter van Oijen nieuwe restaurantmedewerkers aan het woord. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Blauwe Villa. De herinrichting is gereed (met foto) MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Gemak dient de mens! De moderne mens van vandaag stuurt zijn boodschap tegenwoordig vaak niet meer met de post, maar met de

fax. In de Vorstenheuvel staat nu zo'n apparaat.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Administratie breidt uit. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Weekend-dienst D'n Horstgraaf. 555-dienst. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

PC-privéproject. De directie heeft goedkeuring gegeven. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Personeelsvereniging. Met foto. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Bestuursmutaties. In VTH zijn J.Crooijmans en J.v.d.Velden benoemd tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de stichting

VTH.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

25-Jarig jubileum J. van Elswijck. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

De Volière wordt opgeknapt. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Jan Rutten hoofd administratie. Met ingang van 1 november. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.20, nr.6, december 1990.

1990

Het Activiteitencentrum zit in een noodgebouw dat inmiddels 19 jaar oud is. Dit zal de nodige aandacht krijgen. Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix, blz.2.

1990

In de Witte Steen wonen in het kinderpaviljoen 14 kinderen van nul tot 18 jaar. Zij zitten ook op de mytylschool. Het Jongerenpaviljoen

is gevestigd in de andere vleugel. Hier wonen mensen van 18 en 40 jaar.
VTH nieuws 1e jg, nr.4, 

december 1990.

1990 De MAP wordt van boekje naar krantje omgevormd.

1990

Dassen gedoog overeenkomst. Op 1990 werd voor 5 jaar een overeenkomst opgemaakt met het Jachtfonds p.a. Bezuidenhoutseweg

73 ''s -Gravenhage. In de loop van 1996 zou deze vernieuwd zijn. (N.B. Niet aangetroffen). Anno 2011 is de Dassenburcht nog

aanwezig. Archief Bouw & Huisvesting.
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1991
Nachthoofd op Maria Auxiliatrix.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991
Exit-interview. Er komt een exit-intervieuw voor bewoners die onze stichting verlaten.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991
Ambulante begeleiding voor oud-leerlingen mytylschool.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991

Maria Auxiliatrix vogelreservaat. Omdat op het terrein zeer bijzondere vogels voorkomen, als het goudhaantje, de boomklever,

spechten, buizerds en torenvalken, heeft het bestuur van Maria Auxiliatrix bij de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels

het predikaat "Vogelreservaat" aangevraagd.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991
Werkgroepen werken aan verbetering kwaliteit en doelmatigheid. Project binnen Maria Auxiliatrix al ruim vijf jaar bezig.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991

Overdracht tuindienst. Met ingang van 1 januari behoort de tuindienst niet meer tot de financieel-economische dienst (o.l.v.

H.d.Beukelaer) maar gaat funcioneren onder de civiel-technische dienst (o.l.v.M M.Vestjens).
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991
Ontheffing handtekeningplicht BVG gevraagd. In kader van zogenaamd privacyreglement.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991 Vermogen mensen verpleegtehuizen wordt afgepakt. D.v.N.L., 23-02-1991.

1991
Nieuw materiaal bewegingsonderwijs. Aanschaf grote schommels, lage verstelbare klimrekken en klautermateriaal.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.2, februari 1991.

1991
Afscheid H.de Beukelaer. Hoofd economische dienst begon in 1964.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.2, februari 1991.

1991
PC-Privèproject voor personeel Maria Auxiliatrix.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.2, februari 1991.

1991
Beleidsplannen voor 1991 vastgesteld. Kwalitatieve verbeteringen van activiteiten.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.2, februari 1991.

1991
Bluesavond in De Schuur. Bad Influence op 12 maart in De schuur.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.2, februari 1991.

1991

Bijscholing reservisten. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991
Afgestudeerde ziekenverzorgers spreken voorkeur uit. Diplomauitreiking in D´n Horstgraaf.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.3, maart 1991.

1991
Onderzoek De Vorstenheuvel. 

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.3, maart 1991.

1991
Voorraadadministratie geautomatiseerd. Intern artikelnummer op de bestelbon.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.3, maart 1991.

1991

Verbouwing ergotherapie (D´n Horstgraaf) bijna klaar. Door uitbreiding van het Josephpaviljoen en de Dagbehandeling kon het aantal

formatie-uren met 12 toenemen in 1990.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.3, maart 1991.

1991
Werkgroep salarisadministratie opgeheven (integratie Martinushof en Maria Auxiliatrix).

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.3, maart 1991.

1991

Vogelreservaat (wel/niet vrij betreden) Verklaring getekend op 21 maart 1991 door J. Kuiters, directeur Vogelbescherming en H.D.

Cornelissen directeur Maria Auxiliatrix. Archief Bouw & Huisvesting.

1991

Nieuwe structuur binnen De Vorstenheuvel. Organisatie-onderzoek afgerond. Organisatie-adviseur G.H. Damhuis werd gevraagd een

strategisch plan op te stellen.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.

1991
Notitie samenwerking Maria Auxiliatrix en Martinushof.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.
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1991
Nevenvestiging Blerick stap dichterbij.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.

1991

Rein waterkelder. De rein waterkelder dienende voor de watervoorziening is gecoat en een nieuwe hydrofoor is geplaatst. (onder de

parkeerplaats van De Vorstenheuvel).
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.

1991
Kan ik me veilig voelen op Maria Auxiliatrix? Veel verbeteringen doorgevoerd.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.

1991
Computeronderwijs in mytylschool.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.4, april 1991.

1991
Infodag pedagogische dienst 18 april 1991. "Ook wij komen er wel".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991
Infodag. Ook wij komen er wel! Mytylschool Kinderpaviljoen Maria Auxiliatrix.

Folder informatiedag 18 april 

1991.

1991
Start met CVA-behandeling in afdeling 3 D'n Horstgraaf. Intensieve multi-disciplinaire aanpak noodzakelijk.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991

Tijdelijke inkoper. Na het vertrek van Jos Nowacki per 1 februari 1991 is tijdelijk Pierre Wolk aangesteld als inkoper. Zijn werkplek is het

magazijn in De Vorstenheuvel.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991
MA-directeur H.D. Cornelissen: "Interne communicatie moet verbeteren".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991
Directioneel. Over de kleine spoorwegovergang bij Maria Auxiliatrix zonder overwegbomen met foto.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991
Structurele maatregelen verbetering arbeidsmarkt voorgesteld. "Beleidskader arbeidsmarkt zorgsector".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.5, mei 1991.

1991
Diamanten bruiloft in De Vorstenheuvel. Op 19 mei was het echtpaar Van Zwamen 60 jaar gehuwd.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.6, juni 1991.

1991
Motto positieve actie gezondheidszorg: "Positie vrouw moet beter".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.6, juni 1991.

1991

Privacy-reglement persoonlijke gegevens. De Personeels-salarisadministratie is gemeld aan de Registratiekamer, een onafhankelijk

overheidsorgaan dat toeziet op naleving van de Wet op Persoonsregistratie.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.6, juni 1991.

1991
Bedrijfsgerichte kinderopvang.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.6, juni 1991.

1991
Tiroleravond in de schuur. (28 juni met de Holtmühler Blaoskapel).

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.6, juni 1991.

1991

Jeanne Snijders neemt na 36 jaar afscheid: "Ik zie niet op tegen de vrije tijd die komt". Gerarda Maria Jeanne Snijders werd 18 januari

in Roermond geboren. Ze begon op 1 december 1954. Ze was manusje van alles. Zo werkte ze in de keuken, afwaskeuken,

bungalows, De Vorstenheuvel en in het verpleeghuis. In het midden van de zeventiger jaren werkte ze ook in het weekend en toen viel

ze regelmatig in op de kinderafdeling. De laatste 20 jaar woont Jeanne in De Witte Steen samen met de dames Maria Louis (Martens)

en Annie (Karis). Anno 2011 woont Jeanne in De Vorstenheuvel.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991

Interim-hoofd Vorstenheuvel benoemd. De heer J.H.G. Wagemans uit Heerlen is met ingang van 1 juli benoemd tot interim-hoofd van

De Vorstenheuvel. Hij was eerder voor zijn pensionering directeur van bejaardencentrum Douvenrade te Heerlen.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991
OR-Martinushof: "Zorgen om voortbestaan OR-Maria Auxiliatrix".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991

Deel P.G. tijdelijk in Joseph-Paviljoen: "Dit kloostergebouw heeft iets intiems". Sinds een jaar is deze dienst ondergebracht in het

voormalig klooster. Ook de medewerkers vinden het een markant gebouw zegt Peter Vullings, hoofd van de afdeling. De bedoeling is

om t.z.t. te verhuizen naar de nieuwe vestiging in Blerick.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.
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1991
Verpleeghuizen Noord-Limburg sluiten uniek akkoord. Samenwerking op gebied van de opleiding en personeelszaken.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991
Lijndienst verzorgt ritten van MA naar NS-station: "Men denkt dat Maria Auxiliatrix slecht bereikbaar is".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991

Eerste MAP-expresse uit. (ter verbetering van de communicatie) Op 28 juni kwam de eerste MAP-expresse uit, het bericht ging toen

over de benoeming van de heer J. Wagemans tot interim-hoofd van De Vorstenheuvel.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991
Lustrum MA-run op 14 september.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991
Eerste H.-Communieviering in MA-school. (26 mei, 10 kinderen)

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.7, juli 1991.

1991
Radio- en televisie-actie voor zorgsector. Landelijke actie "Wie zorgt, die leeft". Ook Maria Auxiliatrix haakt aan bij deze landelijke actie. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Zilveren jubileum Scouting Hertog Reinoud. Feestweekend op 20-22 september. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Receptionistes krijgen bedrijfskleding. Bevordering herkenbaarheid. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Afscheid J.(Fien) Kramer. Mevrouw Kramer, hoofd interne dienst maakt per 1 oktober 1991 op eigen verzoek gebruik van de OBU. Op

één maand na heeft ze 20 jaar op Maria Auxiliatrix gewerkt.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Seniorendag 1991. Ditmaal wordt een bezoek gebracht aan Nunhem's zaden. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Verbeteren in logistiek management Maria Auxiliatrix. In kader kwaliteitsverbetering gezondheidszorg. (foto Wim Faassen met zijn

elektrowagen en Fons Christiaens en Pierre Wolk in het magazijn).
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Zorgvisie ook voor Joseph-Paviljoen. Samenwerking RU-Limburg. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Samenvatting notitie ziekteverzuim. Zienswijze na wetsontwerp onveranderd. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Intern jaarverslag 1990 verschenen. (Artikel met foto's van alle gebouwen op het terrein) MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Nieuw bewonersdossier in afdeling 3. Invoering nog experimenteel. Behalve in het Josephpaviljoen nu ook op afdeling 3 in D'n

Horstgraaf.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Afsluiting Malawi-actie. Het is nu 5 jaar geleden dat de Malawi-actie in 1986 is gestart. De actie heeft totaal 110.000 gulden opgebracht

bijeengebracht door bewoners, familie, personeel en vele vrienden van Maria Auxiliatrix.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Bij de Lourdesgrot is op 15 augustus het feest van Maria ten Hemelopneming gevierd met een eucharistieviering in de openlucht. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.
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1991

Schoolkamp 1991. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.8, september 1991.

1991

Mevrouw Fien Kramer-Willems met vut: "Contacten zijn veel oppervlakkiger geworden". Zij kwam op 1 november 1971 in dienst bij

Maria Auxiliatrix. Ze begon als telefoniste. Dat viel tegen, mede omdat ze zeven jaar bij de PTT als telefoniste had gewerkt. Bij

Auxiliatrix had destijds maar één toestel en één lijnverbinding. Na 8 maanden werd een nieuwe centrale in gebruik genomen, dat was

een verbetering. Na 8 maanden wilde ze stoppen. Op dat moment werd ze benaderd door een van de zusters die de heer Brejaart

zaliger (het toenmalig hoofd van de civiele dienst) assisteerde. Vanaf dat moment werd haar aandachtsgebied; inkoop, huishoudelijke

dienst, linnendienst, bungalows en dergelijke enz.. De verhouding tussen de verpleging en de civiele dienst was destijds niet optimaal.

Bij de bungalows golden strenge regels. Om 10 uur diende men binnen te zijn en de dames mochten geen herenbezoek ontvangen.

Toen de Spijkstaalwagen er nog niet was werd er wat afgesleept met porselein en koffie. In 1983 werd ze officieel hoofd van de interne

dienst, daarnaast waarnemend hoofd civiele dienst. Ze kwam overal. Ze kende alle "Koninkrijkjes" van Auxiliatrix. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Zestiende feestweek "Typisch Hollands".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Verbouwing boekhouding klaar. In D'n Horstgraaf. (dit ter integratie van de boekhouding van Martinushof per 1 januari 1992)

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Afscheid pastor J.Billekens. Op 21 oktober is een afscheidsreceptie

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Redactie peilt mening MAP-lezers.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Ethische Commissie VTH stelt zich voor.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991

Rolstoelbussen in gebruik genomen. Op 6 september werden twee Mercedesbussen gepresenteerd. Ze kunnen maximaal 8 personen

vervoeren, waaronder 6 rolstoelers.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
MA-run wellicht mooiste tot nu toe. Eerste lustrumrit.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Seniorendag 1991 groot succes.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991

De bijenhal op M.A. "Ik ben erg blij en dankbaar, dat ik op het terrein van Maria Auxiliatrix een bijenhal heb mogen bouwen. Het terrein

is een geweldig drachtgebied en kent een rustige omgeving" dat zegt Sjraar Thijssen woonachtig aan de Oud Goltenweg in Venlo. Hij

heeft 50 bijenvolken. Tussen de zes en twaalf volken staan sinds één op Auxiliatrix. De bijen zijn zuivere Carnica's. Dit zijn goedaardige

bijen, niet agressief en in vergelijking met andere soorten, actiever in het halen van stuifmeel en nectar.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.9, oktober 1991.

1991
Verpleeghuisfuncties in Helden dringender gewenst dan ooit. Jos Spatjens in reactie op keus Gedeputeerde Staten.

VTH nieuws 2e jg, nr.4, 

oktober 1991.

1991

Samenwerking VTH. Sinds 1990 bestaat er tussen alle regionale verzorgingshuizen, de kloosterbejaardenoorden en de Stichting

verpleeghuizen Regio Venlo, Tegelen en Helden een geformaliseerd overleg. 
VTH nieuws 2e jg, nr.4, 

oktober 1991.

1991

Echtpaar Bastings uit Grubbenvorst aan wieg Maria Auxiliatrix-run. Droom werd werkelijkheid. De 5e run wordt gehouden op 14

september 1991.
VTH nieuws 2e jg, nr.4, 

oktober 1991.

1991

Uniek samenwerkingsverband verpleeghuizen Noord-Limburg. Gezamelijke aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt. De directies

van St. Antonius in Horst, Beukenrode in Venray en beide VTH instellingen hebben een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. VTH nieuws 2e jg, nr.4, 

oktober 1991.
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1991

Open dag in Auxilatrix. Zaterdag 26 oktober stelt Maria Auxiliatrix haar deuren open tijdens een open dag. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Binnenkort weer gezamenlijk personeelsfeest. M.A en St.Maartensgasthuis. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Twee nieuwe rolstoelbussen aangeschaft. Maximale gebruiksvriendelijkheid stond bovenaan. Mercedes-Benz 208 D bussen geleverd

door Wegam Venlo en compleet omgebouwd door Kusters Carrosserie Venlo. Op 13 september zijn de bussen gepresenteerd aan de

bewoners.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Respons MAP-enquête valt tegen. Slechts 57 formulieren kwamen terug. Hoofd-redacteur Frans van der Hoogt aan het woord. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Ook in 1992 extra geld voor werkdruk. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Ondernemingsraad nu volltallig. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

De Beukelaerpad. Onlangs werd het pad richting Boskapel genoemd naar Henk de Beukelaer. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.10, november 1991.

1991

Begeleiding zieken andere vorm. De BVG heeft met ingang van 1 november de begeleiding van de zieke werknemers een wat andere

vorm gegeven.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Afscheid Gerrit Wilmsen. Na ruim 34 dienstjaren. Vrijdag 14 december was de laatste werkdag van Gerrit. Hij greep de overgang van

de terreindienst naar de civiel-technische dienst (per 1 januari jl.) aan om afscheid te nemen. Zijn leidinggevende Henk den Beukelaer

lichtte de 34 jaar toe. Gerrit begon op de boerderij om even zijn broer te vervangen, maar hij bleef. Toen in 1968 de boerderij werd

opgeheven maakte hij de overstap naar de tuindienst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.1, januari 1991.

1991

Pastor Jan Billekens met emeritaat: "Ik heb er helemaal geen spijt van". Pastor Billekens werd geboren op 18 november 1924 en

volgde in oktober 1980 rector Sax op.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Open dag groot succes. Circa 150 bezoekers kwamen een kijkje nemen. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Afscheid Jeanne Piepers. Na een dienstverband van 20 jaar neemt maatschappelijk werkster voor Maria Auxiliatrix en Martinushof

afscheid.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Opvolgers pastor Billekens stellen zich voor. Pastor Bert Buunen (63) en pastoraal werker Roel Hekking. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Eerste kind via Maria Auxiliatrix geplaatst. Bedrijfsgerichte kinderopvang. Sinds 4 november gaat het eerste kind van een MA

medewerkster i.k.v. bedrijfsgerichte kinderopvang naar kinderopvangcentrum "Ollie" aan de Maagdenbergweg in Venlo.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Beveiligingsdienst MA uitgebreid. De beveiligingsdienst (Mart Peeters en Peter Verhoeven) die thans een jaar funcioneert wordt

uitgebreid met Harm Aerdts die een tijdelijke aanstelling krijgt.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.
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1991

Nieuwe medewerker. Per 1 decemer zal mevrouw M. Hermans bij de bedrijfseconomische dienst gaan werken. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Speciale snoezelruimte in gebruik. Binnen D'n Horstgraaf. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Afscheid Gerda van den Bergh-Sloot verpleeg docente. Vanaf augustus 1970 was zij bij de opleiding tot ziekenverzorgende in dienst. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Nieuw infoboekje D'n Horstgraaf. Speciaal voor bewoners. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.21, nr.11, december 1991.

1991

Door Coopers en Lybrand zijn aanbevelingen gedaan op basis van een gehouden onderzoek. Voorkeur voor afzonderlijke organisaties

Martinushof en Maria Auxiliatrix.
VTH nieuws 2e jg, nr.2, april 

1991.

1991
Jacht. Het genot van de jacht is verhuurd bij de heer H. van Eijck, Kassteellaan 38 te Tegelen. Archief Bouw & Huisvesting.

1991

In eerste instantie werd een negatief advies uitgegeven ten aanzien van de bouw van de kinderevalidatie. In januari 1991 besliste de

Minister postief. Er mag gebouwd worden. Het ziekenhuis krijgt het revalidatiecentrum op Maria Auxiliatrix.
Jaarverslag 1990, Maria 

Auxiliatrix, blz.3.

1991
Pastor Billekens nam afscheid van Maria Auxiliatrix. "Samen zorg dragen"  Hij was 11 jaar werkzaam voor de stichting.

VTH nieuws 2e jg, nr.5, 

december 1991.

1991
Lijndienstbusje maakt Maria Auxiliatrix bereikbaar.

VTH nieuws 2e jg, nr.5, 

december 1991.

1992
Nieuwe VTH-organisatie gaat op 1 januari 1993 van start.

VTH nieuws 3e jg, nr.1, 

februari 1992.

1992
Nieuwe organisatiestructuur VTH. Management formuleert eisen toekomstige organisatie.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992
Even voorstellen Mirjam Hermans van de E.A.D..

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992
Achtergronden substitutieproject.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992

Verbouwingsplannen D'n Horstgraaf. Bij de minister van WVC is een aanvraag ingediend om het komend jaar in D'n Horstgraaf te

verbouwen. Aan iedere afdeling wordt een stuk aangebouwd.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992

Therapieruimte MA-school. Staatssecretaris Simons van WVC heeft het St.Maartensgashuis toestemming gegeven om bij de Maria

Auxiliatrixschool een therapieruimte te bouwen voor revalidatie-sdagbehandeling van de jongeren die onze school bezoeken. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992

Jeanne Piepers tijdens afscheidsgesprek: "Beeld over Maria Auxiliatrix nog steeds gekleurd". Ze was gestart op 1 januari 1972 en

kwam in dienst voor Maria Auxiliatrix en verpleeghuis Martinus in Venlo.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992

In stilte vertrokken. Afscheid mevrouw G.van den Bergh-Sloot. Verpleeg docente aan de opleiding tot ziekenverzorgende. Toen ze op

10 juni 1970 begon stond de opleiding nog in de kinderschoenen. Schoolboeken en vaste lesuren ontbraken. Het was de tijd dat

patiënten altijd in bed lagen. De komst van therapieën was dan ook een zegen.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.

1992
Vijfentwintig jaar Hertog Reinoud. Reünie op 23 november. Met mooie tekening van een drietal gebouwen die de scouting heeft gehad. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.1, januari 1992.
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1992

De Nieuwe V.T.H.-organisatie. Uitgave boekje A4 formaat door Stichting Verpleeghuizen regio Venlo, Tegelen, Helden. Door H.D.

Cornelissen en J.G.A. Spätjens. Januari 1992.

1992

Parttime opleiding ziekenverzorgende. 18 November starten 15 leerlingen met deze opleiding. Het gaat om vrouwen in de leeftijd van

27-44 jaar.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.2, februari 1992.

1992

Even voorstellen: J.Ferron. Op 6 januari is José Feron in Maria Auxiliatrix begonnen als hoofd interne dienst. Vertrekt al een maand

later en wordt opgevolgd door E. Hendriks (per 1 mei).
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.2, februari 1992.

1992

Afscheid A. Niessen. Na bijna 20 dienstjaren gaat hij Maria Auxiliatrix verlaten. Hij kwam op 1 juli 1972 in dienst. Hij is benoemd tot

directeur van bejaardcentrum "Torentjershoef" te Berkel-Enschot.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.2, februari 1992.

1992

Jaarplan en begroting 1992 gepresenteerd. Herhuisvesting van de jongerengroep in de woonwijk en huisvesting van de twaalf tyltyl-

meervoudig gehandicvapten in De Witte Steen. Aan D'n Horstgraaf worden momenteel twee keukens aangebouwd.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.3, maart 1992.

1992

Nieuw bevoorradingssysteem verpleegafdelingen D'n Horstgraaf. Dit gebeurt nu met een transport en opslagsysteem (scan modul

system).
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.3, maart 1992.

1992

Bosgebied MA moet natuurlijker worden. Beheersplan bossen gereed. Landschapsbeheer De Wassum maakt in opdracht van Maria

Auxiliatrix een beheersplan.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.3, maart 1992.

1992

Parttimers in de afdelingen. Na bijna drie maanden in de schoolbanken hebben gezeten gaan de deelnemers van de parttime opleiding

tot ziekenverzorgende vanaf 1 maart  werken op de afdelingen.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.3, maart 1992.

1992
Nieuwe keuken machines. Een Combi-Dämpfer en een Combi-Master ter vervanging van conventionele apparaten.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.3, maart 1992.

1992
Geen privé-gebruik meer van MA-rolstoelbusjes. Dit laat de huidige verzekering niet toe.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.4, april 1992.

1992

Loes van Rooyen uit dienst gegaan: "het is moeilijk voor mij er niet meer bij te kunnen horen". Zij kwam op 1 oktober 1977, bij de

opening van D'n Horstgraaf bij Maria Auxiliatrix als verpleegkundige voor 20 uur in de week werken. Zes jaar later werd ze warnemend

hoofd in afdeling zes. In 1989 kreeg ze problemen met haar schouder waardoor ze haar werk moest neerleggen. Sinds 1 maart 1992 is

ze uit dienst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.4, april 1992.

1992

Grubbenvorster bureau verzorgt eindredactie MAP: "Goede interne communicatie erg belangrijk". Met foto van hoofdredacteur Frans

van der Hoogt.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.4, april 1992.

1992
Computers in MA-school.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.4, april 1992.

1992
Invoering afdelingsbudgetten.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.4, april 1992.

1992

Deeltijdcentrum regio Helden geeft samenwerking De Wietel en Martinushof nieuwe impuls. Het centrum is op 8 april 1992 van start

gegaan.
VTH nieuws 3e jaargang, nr. 

2, april 1992.

1992
Bouw verpleeghuis Blerick kan nog dit jaar beginnen.

VTH nieuws 3e jaargang, nr. 

2, april 1992.

1992
Rapportage over inservice-opleidingen: "Draagvlak voor één opleidingsinstituut is aanwezig".

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992

Gift voor het verpleeghuis. Op 13 april ontving Mia Moors onder toeziend oog van Harrie Cornelissen van Wiel Teeuwen de opbrengst

van een gehouden receptie. Deze was ter ere van zijn benoeming als Venlonaar van het jaar 1992. Over de besteding wordt nagedacht. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Milieumaatregelen voor iedereen belangrijk. Ieders medewerking nodig.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.
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1992

In memoriam: Henk Schultz. Hij kwam in dienst van de stichting op 16 april 1964. Hij werd in 1973 fysiotherapeut voor ruim 80

volwassenen en 60 kinderen. Later volgde zijn benoeming tot waarnemend hoofd van de afdeling therapiën. Deze functie moest hij

vanwege gezondheidsredenen eind 1982 neerleggen. Uiteindelijk stopte hij om medische gronden in mei 1985 zijn werk bij Auxiliatrix.

De stichting is hem veel dank verschuldigd, hij was een bijzonder mens. Eind maart overleed hij op 58-jarige leeftijd.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Invoering formatie-budgetsysteem. De mytylschool is druk bezig met de invoering van dit systeem.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992

Nieuwbouw afdelingskeukens D'n Horstgraaf. Begin februari werd het startsein gegeven voor de nieuwbouw van twee keukens voor de

afdelingen 1-2-3 en 5-6 van D'n Horstgraaf. Het decentralisatieproces zorgt voor kwaliteitsverhoging aldus Wim Basten hoofd

voedingsdienst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Even voorstellen: Anthony Knapen. De 29-jarige start op 1 maart als hoofd inkoop en logistiek.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Even voorstellen: Elly Hendriks. De 25-jarige Noordbranbantse start op 1 mei als hoofd Interne Dienst.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992

Drie studenten verzorgen transport in weekeinden: "Niet treuzelen, maar doorwerken. Rob Driessen, Olaf Basten en Sander Janssen.

Met een foto waar ze bij hun transportmiddel staan.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992

Poliklinieken Maria Auxiliatrix. In het verleden was de polikliniek van Auxiliatrix veel groter. Fysiotherapeut Peter Huibers bij het

vlinderbad.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992

Bij de overburen op bezoek. Maria Helferin psychiatr. Kinderkrankenhaus. In 1969 werd Maria Helferin psychiatrisch kinderziekenhuis.

Vroeger was het een sanatorium net als Auxiliatrix.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Reservist in De Witte Steen. Marleen Christiaens heeft afgelopen maanden als activiteitenbegeleidster in De Witte Steen gewerkt. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.5, mei 1992.

1992
Zwembad van Maria Auxiliatrix trekt veel bezoekers. Koffie met vlaai in het water.

VTH nieuws 3e jaargang, nr. 

3, juni 1992.

1992

VTH zoekt leerling-ziekenverzorgenden. In een brief aan alle medewerkers en vrijwilligers doet de directie een beroep op iedereen om

belangstellende te werven.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.6, juni/juli 1992.

1992

Erkenningen voor opleidingen. De visitatiecommissie van de Huisartsen en Verpleeghuisarsten Registratie Commissie heeft zowel

Martinushof als Maria Auxiliastrix erkend als opleidingsinstituut voor verpleeghuisarts. De erkenning geldt vanaf 1 september 1992 tot 1

september 1997.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.6, juni/juli 1992.

1992

Even voorstellen: Angelique Schoenmakers. Sinds 1 mei is ze benoemd als stafmedewerker binnen de verpleegdienst. Eerder was ze

werkzaam als afdelingshoofd in Martinushof.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.6, juni/juli 1992.

1992

Even voorstellen: Robert Keurentjes. Per 1 april is hij gestart bij de economische administratieve dienst. Hij zal zich bezig houden met

automatisering binnen VTH.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.6, juni/juli 1992.

1992

Benoemingen locatie-functiemanagers afgerond. Vanwege nieuwe VTH-organisatie. Theo Messing is benoemd tot hoofd van De

Vorstenheuvel vanaf 1 juli, de Heer Wagemans zal per die datum de organisatie verlaten, Ton Borghs (nu hoofd personeel en

organisatie in Martinushof) wordt locatiemanager van D'n Horstgraaf, per 1 oktober is Bjorn Engesaeth benoemd tot locatiemanager

van De Witte Steen, per 1 oktober is dr. Wim Claessens van de Semi- en extramurale zorg benoemd, functiemanager economische-

adminstratieve dienst is Jan Rutten en per 1 januari is Toon Stappers benoemd van de afdeling Personeel en Opleidingen en

Organisatie T en tenslotte is als functiemanager van het bedrijfsbureau Mat Vestjens per 1 januari.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.7, juli/augustus 1992.
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1992

Enquête bereikbaarheid en imago MA: Imago goed, maar bereikbaarheid kan beter. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.7, juli/augustus 1992.

1992

Opening afdelingskeukens in D'n Horstgraaf. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.7, juli/augustus 1992.

1992

Stelbaar keukenblok in de Mytylschool. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.7, juli/augustus 1992.

1992

Gift Egetra voor Mytylschool. Op 23 juli kwamen de heer en mevrouw Schutte van Egetra BV fl. 20.000 gulden aanbieden aan de

school.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

Oktober ieder jaar "zorgmaand". Aandacht voor arbeids-communicatie. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

Gouden echtpaar. In De Vorstenheuvel (echtpaar Schmitz in kamer 247). MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

Notitie over verzorgen privé-was verschenen. Voorlichting aan bewoners en familie. De wasserij van Maria Auxiliatrix begint met een

ander systeem.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

In memoriam, G. Geraads. Op 22 juli overleed op 81-jarige leeftijd de heer Sjraar Geraads. Hij trad op 1 maart 1949 in dienst als

manusje van alles. In 1974 vierde hij zijn zilveren dienstjubileum. Hij werkte er in een tijd dat het werkloon in natura werd bijbetaald uit

de bakkerij, en tuin. Op zondag was hij af en toe aan de beurt om de ketel van cokes te voorzien. Tot aan zijn pensionering op 1

februari 1976 bleef hij de trouwe tuinman.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992
Over (ver)bouwprocedure gesproken. Waarom duurt alles zo lang?. Met foto van de oude entree D'n Horstgraaf. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992
Regionaal opleidingsinstituut krijgt verder concreet vorm. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

Actie leerling-ziekenverzorgenden in D'n Horstgraaf. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992

Zomerkamp op school. MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.8, september 1992.

1992
Verschijnt een themanummer gewijd aan CVA.

VTH nieuws 3e jaargang, nr. 

4, september 1992.

1992
Personeelsfeest Maria Auxiliatrix en het ziekenhuis is op 6 november.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.9, oktober 1992.

1992
Zesde MA-run weer een succes. 19 september 1992.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.9, oktober 1992.

1992

Truus Berden met pensioen: "Nieuwe opzet De Vorstenheuvel is prima". Op 10 oktober vierde ze haar zestigste verjaardag en per 1

oktober verlaat ze Maria Auxiliatrix, ze was 13,5 jaar werkzaam in de nachtdienst.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.9, oktober 1992.

1992
Ouderavond Maria Auxiliatrixschool op 14 september.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.9, oktober 1992.
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1992
Seniorendag zeer geslaagd. Op 15 september voor de derde keer.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr. 9, oktober 1992.

1992

Verschijnt in oktober 1992 de VTH nieuws 3e jaargang nr. met de nieuwe locatie- en functiemanagers van VTH: Vermeulen, Borghs,

Claessens, Schurman, Messing, Engesaeth, De Jong, Stappers, Rutten, Vestjens, Spätjens en Heijen. VTH krant nr. 5, oktober 1992.

1992

Méér veiligheidsmaatregelen op komst. Gevoel van onveiligheid onder personeel toegenomen. Niet alleen bij de medewerkers van

Maria Auxiliatrix maar ook bij de vrijwilligers en bezoekers.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992

Cursus WP. Op maandag 26 oktober is weer een cursus WordPerfect 5.1 gestart.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992

Aanbouw. Achter het kantorencomplex in D'n Horstgraaf worden enkele ruimten aangebouwd. De heer Spätjens en mevrouw Leny

Heijen zullen binnenkort in Maria Auxiliatrix gehuisvest worden.

MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992

Ton Borghs nieuwe locatiemanager D'n Horstgraaf: "De individuele patiënt moet centraal staan". Hij is gestart begin oktober.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992

Begeleiders gevraagd. Voor in het zwembad.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992

Grenzeloze feestweek in MA. Editie 1992 weer bijzonder geslaagd.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.22, nr.10, november/ 

december 1992.

1992
Samenwerking met Groene Kruis en thuiszorg. VHT organiseert complete zorgarrangementen.

VTH nieuws 3e jaargang, nr. 

6, december 1992.

1993

Maatregelen ter verbetering van veiligheid (MA terrein). Met een foto van de bungalows.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Oplage van MAP verdubbelt. Verspreiding met salarisstrook.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Nieuwe organisatie- en overlegstructuur voor D'n Horstgraaf. Met foto entree D'n Horstgraaf.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Nieuwe indeling kantoorruimte bij D'n Hostgraaf. (voor de EAD. De dienst semi- en extramurale zorg gaan naar de bungalows)
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

VTH-directeur H.Cornelissen in blad Kontakt: "Komende stelselwijziging is uitdaging".
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Foto-expositie MA-run 1992. Fotograaf Peter van Doorn.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

St-Nicolaasviering MA-school.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.
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1993

Opening unit D-afdeling 2 D'n Horstgraaf. (1 december)
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Invoering badge voor herkenbaarheid. Voor medewerkers D'n Horstgraaf.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Jongeren informeren jongeren in MA. Dankzij uitwisselingsprogramma.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Regionaal opleidingsinstituut krijgt verder vorm.
MAP Maria Auxiliatrix Post 

jg.23, nr. 1 december 

1992/januari 1993.

1993

Bewegwijzering. In het Maria Auxiliatrixpark is de bewegwijzering vervangen. Met foto plaatsing Dubois bord bij de ingang.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Proef met badge. In afdeling 3 van D'n Horstgraaf zal bij wijze van proef gedurende één maand wporden proefgedraaid met een badge,

die alle medewerkers voor de herkenbaarheid zullen dragen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Afstemming administratie. Als gevolg van de VTH-ontwiukkeling. Met foto van Ger Gerards.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Hub Opstals vertrokken uit Martinushof. Hij werkt nu op Maria Auxiliatrix.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Anthonny Gororo uit Zimbabwe loopt stage bij MA. Ik voel me hier happy!
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Voortgang reorganisatie De Vorstenheuvel. Uitbouw van het substitutieproject.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Nieuwe aanplant. Langs de Ulingshofweg bij de woonwijk zijn door de tuindienst een dertigtal bomen omgezaagd dit om de overige

beplanting meer licht en ruimte te geven. (bocht Hoek van Holland)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Een ondernemingsraad voor VTH. Per 1 januari 1994 wil men samen gaan.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

De computer in de klas. (Maria Auxiliatrixschool).
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.2, februari 1993.

1993

Wachtlijstbeheer van start. Alle hulpvragen wil men helder krijgen en registreren. Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993, blz. 3.

1993

Voorbereiding communieviering in mytylschool. Op 16 mei doen een tiental leerlingen de Eerste Heilige Communie.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993, blz. 9.
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VTH-beleid over euthanasie: "Géén opzettelijke beeïndiging van het leven".
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993, blz. 6.

1993

MIP-commissie geïnstalleerd.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993, blz. 9.

1993

Zorg op maat in het deeltijdcentrum Helden. Ondanks onzekerheid over  verdere toekomst.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993.

1993

Verbouwing recreatiezaal D'n Horstgraaf. Het betreft het hele ingangsgebied inclusief receptie en winkel.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993.

1993

Speelgoed voor de kinderen van De Witte Steen. Geschonken door Hasbro BV.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993.

1993

Bouw therapieruimte mytylschool van start (voorkant Ulingshofweg). Na de zomervakantie zal de nieuwbouw gereed zijn.Het bouwteam

bestaat uit: architecten bureau Timmermans, Van Nieuwenhuizen Jongen aannemer, Tummers-Cremers installateur, Van der Sterren

installatie en Tema-ingenieurs constructie.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993.

1993

Aanplant. De tuindienst heeft in de kantoortuin van D'n Horstgraaf nieuwe planten in de aarde gebracht.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993.

1993

To Jenneskens verlaat Maria Auxiliatrix. Op 1 februari 1968 is ze begonnen. 25 jaar later viert ze haar 25- jarig jubilerum en tevens

afscheid. Ze start in het Josep-paviljoen wat laster verpleeghulp zou worden genoemd. In 1971 verhuist ze naar het noodpaviljoen op

het grasveld aan de Lindelaan. Zij werd daar in afdeling 1 een gemengde afdeling met 36 bedden, samen met een collega meteen

onder zuster Maria Canisia. Zie ook MAP nr. 2 februari.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.3, maart 1993, blz. 6.

1993

Verbouw negen bungalows van start. Tegelijk met de bouw van de nieuwe revalidatie afdeling aan de mytylschool is begonnen met de

verbouw van negen bungalows voor 25 jongeren van De Witte Steen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Mytylschool helpt regulier onderwijs. Ambulante belangrijk hulpmiddel.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Leerlingbegeleiding in De Vorstenheuvel.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Oud-pastoor Billekens veertig jaar priester.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Terreinbewaking is succesvol. De tereinbewaking werd afgelopen winterperiode verzorgd door de gebroeders Peeters en Peter

Verhoeven en Mart Peters van het Jongerenpension.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Verbouw negen bungalows gestart.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.
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1993

Mytylschool helpt regulier onderwijs. Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.4, april 1993.

1993

Tafeltennistoernooi. Lkinderen van de Mytylschool nemen deel aan de op zaterdag 24 april gehouden tafeltennistoernooi in Arnhem.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993, blz. 7.

1993 Een tiental kinderen van de Mytylschool doen de Eerste Heilige Communie.

1993

Afscheid van "vliegende bewakingsbrigade": Wegens uitbreiding aantal werkdagen. A. Schoenmakers bedankt Peter Verhoeven en

Mart Peeters bewoners van De Witte Steen voor hun bijdrage als bewakers.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 3.

1993

Even voorstellen: Ellen Spijkerman. Personeelsfuncionaris in D'n Horstgraaf per 8 maart.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 3.

1993

Nieuwe voorzitter ondernemingsraad Maria Auxiliatrix. Na het vertrek van Ger Hanneman per 1 februari is Jo Driessen benoemd tot

voorzitter en Peter Huibers tot zijn plaatsvervanger.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Onderzoek naar rol activiteitenbegeleiding. Projectgroep ligt op schema. (in D'n Horstgraaf) Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Voorbereiding verbouwing vordert snel. De voorbereidingen voor de verbouwing van de afdelingen 1, 2 en 3 van D'n Horstgraaf

vorderen gestaag. Architectenbureau Swinkels en Passchier een tweede tekening gemaakt.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Plan verbouwing voor recreatiezaal D'n Horstgraaf. Het opstellen van een programma van eisen is bijna gereed.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Eerste steenlegging Bungalows. Op vrijdag 26 maart werd door de jongste bewoner (Hubert Suedi) en de oudste (Margriet Wegman)

van De Witte Steen de eerste steen gelegd.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Unicef-actie. Op 26 maart plantte directeur H. Cornelissen samen met de kinderen van de mytylschool een boom op het Maria

Auxiliatrixterrein.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

Enquête prjectgroep kwaliteitsbewaking: "Kwaliteitsbewustzijn leeft bij iedereen".
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993, blz. 5.

1993

Projectgroep ligt op schema. Eerste steenlegging bungalows vond plaats op 26 maart.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993.
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1993

Plannen verbouwing voor recreatiezaal D'n Horstgraaf.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.5, mei 1993.

1993

Het bestuur van de Stichting Maria Auxiliatrix geeft aan ing. F. Nijpjes, rentmeester in dienst bij Heidemij Advies B.V. te Helmond de

opdracht om de overdracht te regelen van; twee percelen grond sectie G nrs. 792 en 793, ter grootte van 5 hectare 19 are en 65

centiare voor de prijs van fl.450.000,- excl. BTW aan Sanders & Geraedts. Ondertekend in juni 1993: voorzitter Raad van Toezicht, Drs.

J. Crooijmans en secretaris-penningnmeester mr. B .Poppe. Het grondbezit van de toenmalige stichting was met aftrek van voorgaande

percelen nog circa 55 ha. Dit is tevens de afronding van een dik papieren dossier dat over afgraving is aangelegd en begint in 1946.
Archief Bouw & Huisvesting.

1993

VTH trekt zich terug in Helden. Werkgelegenheid niet in geding. (met opname van artikel GS gunnen Antonius Horst bouw verpleeghuis

Helden. DvN.L., 28-09-1991.)
VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

2, juni 1993.

1993

Nieuwe aanpak stimuleert melding incidenten (MIP) door medewerkers. Met op de foto Henk Thiesen, Ankie Lena, Ellie Hendriks en

Cees de Jong.
VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

2, juni 1993.

1993
Psychatrisch Kinderkrankenhaus Maria Helferin. "Af en toe lonken we over de grens".

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

2, juni 1993.

1993

Tentoonstelling "Venlo en Beeld" op terrein van Maria Auxiliatrix. 10 juli-t/m 27 augustus. Organisatie Rotary Club Venlo. De

barmhartige samaritaan wordt geplaatst voor de Vorstenheuvel.
VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

3, juni 1993.

1993
Vanwege het derde lustrum houdt Zwembad Auxiliatrix op 2 juni een open dag.

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

3, juni 1993.

1993
Therapieruimte kinderevalidatie voor de zomervakantie in gebruik. Jarige kinderen onthulden "eerste steen".

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

3, juni 1993.

1993
Milieuprijs Venlo voor Maria Auxiliatrix.

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

3, juni 1993.

1993

Het MAnnentje. Cartoons en tekeningen van Wim Hendrix. 't Mannetje is een verzameling cartoons van de afgelopen 15 jaar van de

cretieve geest en pen van Wim Hendrix, leraar aan de MA-school.
Boekje 28 blz. Uitgave Raad 

van Bestuur.

1993

Zwembad Auxiliatrix houdt 2 juni open dag. Vanwege derde lustrum. In 1992 vonden in totaal 15.400 bezoekers de weg naar het

zwembad.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Geslaagde boottocht van de MA-personeelsvereniging. (11 juni)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 8.

1993

Open dag zwembad succes. (zondag 2 juni)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz.3.

1993

Logistiek bij Maria Auxiliatrix in kaart gebracht. Will van den Broek, Nanon Stokman en Frans Wagemans schreven een scriptie over

het in kaart brengen en daarvoor oplossingen aan dragen van intern transport, centraal magazijn, personeelsrestaurant, decentraal

inkopen, de centrale keuken en linnenkamer.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

M.A. heeft een eigen milieubeleidsplan.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Werkconferentie D'n Horstgraaf in Venray. Geïntegreerd samenwerken centraal thema.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.
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1993

De woonsituatie in De Vorstenheuvel. Met een foto van het echtpaar Theelen in De Vorstenheuvel.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Activiteitencentrum: zinvolle dagbesteding. (tegen de oude Noodschool) Hier komen dagelijks 25 jongeren.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Eerste steen voor kinderrevalidatie. De drie jarige kinderen, Martijn, Kick en Kim van de Mytylschool onthulden onder luid gejuich van

hun schoolgenoten de eerste steen van de therapieruimten van de kinderrevalidatie. In de muur is een tegel met hun handafdruk

geplaatst met de datum 29-04-1993.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993, blz. 3.

1993

Hay Kuijpers staat afgebeeld bij het ruimen van heroinespuiten op het Maria Auxiliatrixterrein.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993, blz. 9.

1993

Zwemtherapie voor kinderen MA-school. Met een groot artikel plus foto in het zwembad.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Feestweek D'n Horstgraaf afgeschaft.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.6, juni-juli 1993.

1993

Opening expositie. Drs.J. Crooijmans verrichtte zaterdag 17 juli in De Vorstenheuvel als voorzitter van VTH de officiëlle opening van de

beeldententoonstelling "Venlo en Beeld"
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993 blz.6.

1993
Op 30 augustus 1993 wordt de akte van de verkoop van 5 ha, 19 a, 65 ca. grond getekend. Archief Bouw & Huisvesting.

1993
Themanummer dementie.

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

4, augustus 1993.

1993

Voorbereiding ROI bijna rond. De voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van het Regionaal Opleidings Instituut (ROI) zijn

bijna rond.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993.

1993

Milieuprijs Venlo voor Maria Auxiliatrix. Op vrijdag 4 juni kreeg een trotse Mat Vestjens van milieu-wethouder J. Wijnhoven van de

gemeente Venlo de milieuprijs 1993 uitgereikt. 
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993.

1993

Expositie "Venlo en Beeld" artikel over de expositie met eeen foto van de Barmhartige Samaritaan dat op 28 juni voor de Vorstenheuvel

werd geplaatst.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993.

1993

Verbouwingen D'n Horstgraaf. De voorbereidingen van de verbouwing van de somatische afdelingen van D'n Horstgraaf nemen steeds

meer concrete vorm aan. Tijdelijk zullen de bewoners worden ondergebracht in De witte Steen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 5.

1993

Hertog Reinoud zoekt vrijwilligers. Ze kunnen contact opnemen met Bert Trienekens uit Venlo.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 5.
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1993

Examen rolstoeldansen in D'n Horstgraaf.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 7.

1993

Totempaal. In het Activiteitencentrum van MA worden jaarlijks veel creatieve projecten gerealiseerd, zo werd onlangs een totempaal

ontworpen die werd geplaatst voor het gebouw van de Modelspoorwegen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 7.

1993

Telefoonklappers als blijk van dank. De bewonersraad heeft een leuke attentie uitgezocht voor de medewerkers van Maria Auxiliatrix,

een telefoonklapper.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 5.

1993

Laatste lessen. Leerlingen van de middelbare-tuinbouwschool knippen de hagen in het MA-park.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz. 4.

1993

Voorbereiding juridische fusie in volle gang: Iedereen krijgt een nieuwe arbeidsovereenkomst.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993.

1993

MIP-meldingen straks via ARBO-commissie. Nu worden ze in Martinushof behandeld door de VWG-commissie en in Maria Auxiliatrix in

de FONA-commissie.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz.3.

1993

Wijzigingen werkruimten in D'n Horstgraaf. Omdat twee medewerkers van het Deeltijdcentrum Helden voorlopig binnen D'n Horstgraaf

werkzaam zijn op de Dagbehandeling, wordt de bibliotheek verplaatst.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.7, juli-augustus 1993, 

blz.3.

1993

Verhuizing. Op vrijdag 13 augustus verhuisden de kinderen en jongeren (ongeveer de helft van De Witte Steen) naar hun nieuw

onderkomen in de bungalows, elders op het terrein van Maria Auxiliatrix.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993 blz.3.

1993
Projectgroep heeft instrument voor bewaking kwaliteit.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993.

1993

Even voorstellen: Tiny Peeters (gestart op 21 juni op de afdeling EAD in het kantoor van Mirjam Hermans).
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993.

1993

Maria Auxiliatrix heeft 485,5 en Martinushof 324,4 medewerkers.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993 blz.4.

1993

Erkenning IC-verpleging mogelijk. Verpleegkundigen die vóór 1 september 1992 een huisdiploma intensive care hebben gehaald of aan

een huisopleiding zijn begonnen, kunnen in aanmerking komen voor erkenning van hun diploma.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993.
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1993

Proef met "bel-taxi" bij Auxiliatrix. Met ingang van 15 september wordt dagelijks vanaf zes uur 's avonds op proef een "bel-taxisysteem"

ingevoerd. Dit maakt het mogelijk telefonisch een taxi te bestellen op ieder heel uur (tot elf uur) voor zowel vertrek vanaf het NS-station

(halte MA-bus) als vanaf D'n Horstgraaf. Na 1 januari zal evaluatie plaats vinden.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993.

1993
René Pijnenburg, chauffeur rolstoelbus Maria Auxiliatrix. "Ik probeer de mensen altijd een mooie middag te bezorgen".

VTH Nieuws, 4e jaargang, nr. 

5, oktober 1993.

1993

Iedereen krijgt scholing voor funcioneringsgesprek. OR óók akkoord met invoering 1994. De training wordt gegeven door medewerkers

van Driekant in een 30-tal bijeenkomsten met telkens 15 personen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993.

1993

Beslotenheid. Na het gereedkomen van de therapieruimte bij de MA-school is er een binnentuin ontstaan, waarvoor architectenburea

Timmermans een tuinplan heeft gemaakt. De aanleg van de tuin was in handen van hoveniersbedrijf Jacobs uit Tegelen. Bij het

ontwerp zijn veel rozestruiken en een enkele leilinde gebruikt, wat het geheel een grote beslotenheid geeft. (met foto)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.3.

1993

Goede begeleiding bij verwerken emoties: Belangrijke taak maatschappelijk werk. M. Heling maatschappelijk werk De Witte Steen aan

het woord.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.3.

1993

Arbo-beleid krijgt meer gestalte. Ook invoering protocol ziekteverzuim. Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.4.

1993

Nieuwe afdeling dagbesteding in de Witte Steen (Met twee foto's oude gebouwen van het Activiteitencentrum tegen de noodschool en

het CAA (voormalige schilderloods).
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.5.

1993

Advies activiteitenbegeleiding D'n Horstgraaf bijna gereed. Projectgroep bespreekt casus in afdelingen.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.5.

1993

Uitbreiding automatisering. Er wordt hard gewerkt om het netwerk uit te breiden. Momenteel zijn in diverse locaties 43 computers

opgesteld waarvan zes in een netwerk. Dit aantal zal binnenkort worden verdubbeld. Bovendien zal ook Martinushof op het systeem

worden aangesloten. Op 1 januari zal ook worden gestart met het nieiuwe BOMAS boekhoudprogramma. De EAD irs reeds begonnen

met de voorbereidingen.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.9, oktober 1993, blz.5.

1993

Open huis bij VTH op 31 oktober.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.10, november-december 

1993.

1993

Deeltijdcentrum Helden gesloten. Sinds 1 oktober is het overgegaan naar de Stichting Boncura.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.10, november-december 

1993.

1993

Kerstviering VTH in de Maaspoort. Deze zal plaats vinden op 22 december 1993. Tijdens deze avond zullen tevens de nieuwe naam die

in plaats komt van de Stichting VTH en een nieuw beeldmerk worden bekend gemaakt.
Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.8, september 1993.

1993

VTH verandert haar naam in Professor Dubois Stichting. Themanummer over huisstijl, logo's en Dubois zelf. Dubois perspectief, speciale 

uitgave december 1993.
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1993

Opening nieuwbouw kinderrevalidatie. Op vrijdag 26 september opende de venlose wethouder Th. Seelen de nieuwbouw door het

onthullen van een kunstwerk.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.10, november-december 

1993.

1993

Wijzigingen in verband met nieuwe arbeidsovereenkomsten. Nodig voor de juridische fusie en de naamsverandering.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.10, november-december 

1993.

1993

Nieuwe werkplek voor activiteitenbegeleidsters van verpleeghuis D'n Horstgraaf. (decentraal aanbieden van activiteitenbegeleiding)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 23 

jg. Nr.10, november-december 

1993.

1993

Circus Bongo in Auxiliatrixpark.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Verhuizing bewoners D'n Horstgraaf naar De Witte Steen. Alle 32 bewoners uit afdeling 1 van D'n Horstgraaf zijn op 2 november

verhuisd naar De Witte Steen. Dit om een verbouwing in D'n Horstgraaf mogelijk te maken.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Reünie voormalige tbc-patiënten. Verblijf in Maria Auxiliatrix van 1950-1955. Met een foto van patiënten 40-jaar terug.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Afdelingskeukens gerenoveerd. (afdeling 5 en 6 van D'n Horstgraaf)

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Over bouwen en verbouwen. In 1991 werd het masterplan gebouwen voor het terrein van Maria Auxiliatrix vastgesteld.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Voederbak. De heer Sjraar Sonnemans bewoners van De Vorstenheuvel, bewees de MA-tuindienst en uiteraard de reeën in het

Auxiliatrixpark een grote dienst door eigenhandig een solide voederbak te timmeren.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Rolstoelwerkplaats verhuisd. In de tweede helft van november kwam de nieuwe rolstoelwerkplaats gereed. Herman Hermkens en zijn

medewerkers kunnen voortaan in de voormalige studio's van de ziekenomroep uit de voeten. Door de grote toename was het

gebouwtje naast het activiteitencentrum te klein geworden.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Circus Bongo in het Auxipark. Op 27 oktober bouwde circus Bongo haar tenten op in het Auxiliatrixpark.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Slecht weer voor braderie. De gebruikelijke braderie die de traditionele feestweek van Maria Auxiliatrix afsluit, was dit jaar in een ander

jasje gestoken.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.
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1994

De Witte Steen in de steigers.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

MAP verandert in nieuw personeelsblad.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

Unitverpleging komt te vervallen. Organisatiewijziging D'n Horstgraaf.

Informatiekrant voor Maria 

Auxiliatrix en Martinushof, 24 

jg. Nr.1, december 

1993/januari 1994.

1994

De Witte Steen: "kleinschalig wonen met veel privacy voor de bewoners. Ingebruikname bungalows slechts eerste stap". Manager Björn

Engesaeth aan het woord.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

1, februari 1994, blz. 3.

1994
Gebouwen Activiteitencentrum en Centrum voor Alternatieve Arbeid (CAA) hoognodig aan vervanging toe.

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

1, februari 1994, blz. 4.

1994
Bewoners De Witte Steen blij met nieuwe behuizing: "Het lijkt wel een vakantiepark".

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

1, februari 1994, blz. 6.

1994
VTH heet nu Professor Dubois Stichting. Naam tot laatste moment geheim gebleven. Afdelingshoofd Uli Fürst had de naam geraden. Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Scholingsprogramma voor De Vorstenheuvel.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994

Prof-Journaal. U bent getuige van het Prof-Journaal. Sinds een jaar de toenmalige MAP met Injectie samenging, strookten de

naamgeving en kop eigenlijk al niet meer met de werkelijkheid.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Opschoon-actie Auxiliatrixpark. Door medewerkers van De Wassum.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Bewonerscommissie D'n Horstgraaf geïnstalleerd.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Nieuwe wet voor gezondheidszorg. (Op 9 november, de zogenaamde BIG-wet)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Verpleeghuisarts Ron R.H.I.L.M. Castermans vertrekt. (was in dienst vanaf 7 juli 1987).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.2, 

februari 1994.

1994
Professor Dubois Stichting bedt alle afgestudeerden een baan.

Dubois perspectief, 1e jg., nr. 

2, maart 1994, blz.1.

1994
Nieuwe afdeling D'n Horstgraaf voor 23 PGB bewoners. In gebouw voormalig deeltijdbehandelingscentrum.

Dubois perspectief, 1e jg., nr. 

2, maart 1994, blz.1.

1994
Cees de Jong: "We hebben hier heel wat van de grond getild". Verpleeghuisarts verlaat PDS.

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

2, maart 1994, blz. 3..

1994
Een keuken om jaloers op te zijn. Keukens gaan samen. Wim Basten (hoofd keuken MA) en Ed van Zeijst (hoofd keuken Martinushof). Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

2, maart 1994, blz. 4.

1994
Eerste ondernemingsraad nieuwe PDS.

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

2, maart 1994, blz. 5.

1994
Mieke Driessen en Greet Noordhuis enthousiast over bezoeken bewoners in De Vorstenheuvel: "Je bent van mij".

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

2, maart 1994,blz. 3.

1994

Woonwijk feestelijk geopend. Op 26 januari door Hubert Suedi, de jongste bewoners van de nieuwe woonwijk. (Limburgs gedeputeerde

voor gezondheidszorg mevrouw G. Greweldinger)
Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.
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1994
Bijscholingscursus De Witte Steen. (Traumatisch hersenletsel)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Functiegesprekken weer van start.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Samenstelling nieuwe OR.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Arbo-commissies nu in alle locaties.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Spaarloonregeling. Goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Iedereen heeft nieuwe arbeidsovereenkomst. (ruim 1.100 stuks zijn de deur uitgegaan)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Nieuwe afdeling D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Nieuwe regels arbeidsomstandigheden en begeleiding bij ziekteverzuim. (sinds 1 januari in werking)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Administratie gebruikt nieuw boekhoudpakket.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Nieuwe badge vastgesteld. Voor medewerkers D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994

Van nummer naar naam. Door de bewonerscommissie is voorgesteld om de nummers van de afdelingen in D'n Horstgraaf te

vervangen voor namen. Mensen kunnen 7 namen indienen.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
Huldigingen tijdens carnavalsavond in D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.3, 

maart 1994.

1994
PG-afdeling krijgt vorm (gestart met werk op 14 maart bij D'n Horstgraaf)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Afscheid Cees de Jong. Op 17 maart na 10 jaar bij de Stichting te hebben gewerkt.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994
Eindexamens voor ziekenverzorging.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Thea Aerts met OBU. (receptioniste De Vorstenheuvel (12,5 jaar hier gewerkt)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Afdeling 1 D'n Horstgraaf is bijna helemaal gereed.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Jongerenpension heet vanaf nu "De Tweesprong" (De Witte Steen)

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Even voorstellen: Jeanne Giesberts. Werkzaam in de apotheek in D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994

Gemengde reacties vrijwilligers na anders werken in activiteiten-begeleiding D'n Horstgraaf. (Nu 3 maanden geleden is deze dienst

gedecentraliseerd).
Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Even voorstellen: Harry Berger. Per 1 april nieuw  afdelingshoofd van de nieuwe PG afdeling D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Des Lange Geleeje. Met verhaal over het hoofdgebouw Maria Auxiliatrix.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Bewoners afdeling 1 in De Witte Steen. Als we maar lol hebben.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Koperen jubileum Anita Opstals-Peeters. (in D'n Horstgraaf).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.
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1994
Uitslag raadsverkiezingen in D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.4, 

april 1994.

1994
Afdeling Vlierbes van start gegaan bij D'n Horstgraaf. (In het gebouw van het voormalig deeltijdcentrum Helden). 

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994
Bijscholing medewerkers van De Witte Steen.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994
Iedereen moet zich op het werk kunnen legitimeren.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994
Naamswijziging van Mytylschool. Oproep tot indienen nieuwe naam.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994

Koninklijk brons voor Annie Karis. Ter gelegenheid van haar veertigjarig dienstjubileum en afscheid van haar functie als huishoudelijk

assistente in Maria Auxiliatrix. Loc-burgemeester Th. Stroeken spelde de versierselen op.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994
Presentatie funcionele kleding in D'n Horstgraaf. Speciaal voor mensen in de rolstoel.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994

Namen afdelingen D'n Horstgraaf. Afdeling 1, Akkerwinde, afdeling 2, Korenbloem, afdeling 3, Wilgeroos, afdeling 4, Vlierbes, afdeling

5, Jasmijn, afdeling 6, Hazelaar en afdeling 7, Meidoorn.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.5, mei 

1994.

1994

Terug naar ons nieuwe stekkie. Op maandag 30 mei is was het eindelijk zover. Na een half jaar verblijf in De Witte Steen gingen de

bewoners van de afdeling Akkerwinde terug naar hun verbouwde afdeling in D'n Horstgraaf.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994

Verhuizing bewoners De Witte Steen gebeurt niet vóór medio 1995. (De tweede fase van de verhuizing van 27 bewoners kan niet

eerder als naar verwachting medio 1995)
Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994

Benoeming in D'n Horstgraaf. De heer Eddy Brillouet (42) is met ingang van 1 juli benoemd tot coördinator medische en paramedische

activiteiten van D'n Horstgraaf.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Dertigjarig jubileum van Joke van de Vossenberg.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Schapen. Op de oude sportvelden van de Meulenwiekers grazen per jaar ca. drie weken een aantal schapen.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Commissie dossier geïnstalleerd in D'n Horstgraaf. (doel, mee sturen en bewaken zorgdossier).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Des Lang Geleeje. Met foto diploma uitreiking Marian Jacobs. (12 juni 1964).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Een wereld van verschil. Stagiairs over nieuwe stageplaats De Witte Steen.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Snoezelruimte D'n Horstgraaf verbouwd.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.6, juni 

1994.

1994
Bewoners Korenbloem verblijven tijdelijk in De Witte Steen. (sinds 1 juni, tot medio november).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994
Open middag afdeling Vlierbes. (op 12 juli).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.8, 

september 1994.

1994
Regeling allochtonen van kracht. (invoering van de wet Evenredige arbeidsdeelname 1 juli 1994).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.8, 

september 1994.

1994

De Mytylschool van de Professor Dubois Stichting, tot voor kort Maria Auxiliatrixschool geheten, heeft een nieuwe naam. Uit 65

inzendingen werd de naam Mytylschool Ulingshof gekozen.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

4, augustus 1994, 1.

1994

Rapport commissie-Welschen in algemeen positief ontvangen. (modernisering ouderenzorg) Harrie Cornelissen tevreden over rapport

Welschen: "Nog betere samenwerking nodig".
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

4, augustus 1994, 1-3.
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1994
Gerenoveerde afdeling Akkerwinde in gebruik: "Verbeteren van privacy voorop bij verbouwingen verpleegafdelingen".

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

4, augustus 1994, 3.

1994
Verpleeghuis Blerick architectonische verrijking wijk: "Theo Messing verpleeghuis in woonwijk heeft veel voordelen.

Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

4, augustus 1994, 5.

1994

Klachtencommissie kent alleen nog onafhankelijke leden. (gestart in Maria Auxiliatrix in 1983.) Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

4, augustus 1994, blz. 6.

1994
Extra zwemles voor kinderen.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Nieuw plan voor ingang en zaal D'n Horstgraaf. (Architect Westerlaken).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994

Vier mensen in een nieuwe functie stellen zich voor: "Positieve kritiek moet altijd kunnen". John Goossens (27) sinds kort

afdelingshoofd van de afdeling Jasmijn in D´n Horstgraaf, Leon Janssen (28) afdelingshoofd in Korenbloem, Eddy Brillouet coördinator

medische-paramedische activiteiten en Trudien van der Heijden (26) hoofd van de afdeling Hazelaar in D'n  Horstgraaf. Prof.Journaal, 24e jg, nr.8, 

september 1994.

1994
Des Lange Geleeje. Met foto van de tijdelijke D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.8, 

september 1994.

1994

Gedeputeerde mevrouw Greweldinger tijdens opening bungalows: "Goede dagbesteding voorwaarde om zin te geven aan bestaan".

Opening 9 verbouwde bungalows voor 25 bewoners van De Witte Steen.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

5, oktober 1994, blz.1.

1994

Kunstwerk Wong beeldt belang samenwerking uit. Het bronzen beeld op het plein bij De Witte Steen is een samensmelting van paard

en kind-ruiter.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

5, oktober 1994, blz.1.

1994
Thuiszorgproject TOP voor psychogeriatrie. Het betreft vooral diegenen die zich in de beginfase van een dementiesyndroom bevinden. Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994
Conclusies evaluatie bijscholing D'n Horstgraaf: "Zorgverleners voelen zich onvoeldoende geïnformeerd". 

Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994

HAGO blijft bedden opmaken. Na een discussie in de verpleegafdelingen is binnen het coördinatieteam van D'n Horstgraaf de

uitbesteding om de bedden door HAGO te laten op te maken, voort te zetten.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994
Veegmachine aangeschaft in het Auxiliatrixpark.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994
Bert Hendrix 12,5 jaar bewoners van De Witte Steen. Receptie en feestavond.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.9, 

oktober 1994.

1994

Professor Dubois Stichting een naam met een grote uitstraling. Themanummer Professor Dubois Stichting. De naam werd vorig jaar al

net voor kerst in de Venlose Maaspoort bekend gemaakt. De stichting telt 1.100 medewerkers en vrijwilligers.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

6, december 1994, blz.1.

1994

OR-voorzitter Henk Boots: "Ondanks cultuurverschillen zijn we naar elkaar toe gegroeid". Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

6, december 1994, blz.3.

1994

Veranderingen Dubois Perspectief. De laatste jaren zijn er diverse veranderingen doorgevoerd bij VTH- nieuws en Dubois Perspectief.

Geleidelijk aan gaan we in de Dubois Perspectief het accent verleggen op artikelen van algemene aard.
Dubois perspectief, 1e jg, nr. 

6, december 1994, blz.3.

1994

Professor Dubois Stichting vrij goed bekend: D'n Duub, de bewegwijzering, bolletjes en het studiefonds. Een rondgang over de

naamsbekendheid. Medewerkers en bewoners over naam Professor Dubois Stichting: "In het begin was het wel even wennen". Dubois perspectief, 1e jg., nr. 

6, december 1994, blz.4-5-6.
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1994

Open huis op woensdag 9 november. Hondertal scholieren bezoekt Duboisstichting. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Eénmalige kwaliteitskrant voor D'n Horstgraaf. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Open karakter binnentuin D'n Horstgraaf. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Des Lang Geleeje. Een sacramentsprocessie trekt voor het St.Josephpaviljoen. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Personeelsfeest De Vorstenheuvel. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Werkgroep voor één zorgdossier. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Jeugdherinneringen uit het Twentse van Marc Oude Luttikhuis geboren te Tubbergen. Inmiddels 32 jaar getrouwd en twee zoons. Hij

kwam vroeger een keer per maand op bezoek bij zijn tante Nettie, ze woonde op Auxiliatrix.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994

Bijscholing FAC. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november-december 1994.

1994
School heet vanaf nu Mytylschool Ulingshof. De naam is verzonnen door Sef van Elswijck.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Bijscholingscursus De Vorstenheuvel afgerond.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Akkerwinde en Korenbloem. Tuinen in de binnentuinen worden aangelegd.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
FAC geïnstalleerd. Op 5 juli is de Functiewaarderings Advies Commissie geïnstalleerd.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Eindexamen leerlingen partime opleiding ziekenverzorging.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Interimmanger René Holthausen. (D'n Horstgraaf).

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994
Examen rolstoeldansen in D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 24e jg, nr.7, 

augustus 1994.

1994

Maak kennis met de Professor Dubois Stichting. Informatieboekje PDS, A5, 16 

blz. Illustraties W.Hendrix.

1994

"Blerick" komt eraan. (Bewoners van Josephpaviljoen gaan straks naar Blerick) Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november/december 1994.

1994

Eenmalige kwaliteitskrant voor D'n Horstgraaf. Uitreiking aan alle medewerkers. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november/december 1994.
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1994

Open karakter. Platte grond van de binnentuin D'n Horstgraaf. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november/december 1994.

1994

Budgetten worden kritisch bekeken. Voor 1995 wordt tekort verwacht. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november/december 1994.

1994

Des Lang Geleeje. Met foto processie voor Josephpaviljoen. Prof.Journaal, 24e jg, nr.10, 

november/december 1994.

1995

In memoriam A.M. Mesters. Op 7 december 1994 overleed Annemarie Mesters. Ze was werkzaam op de Dagbehandeling in D'n

Horstgraaf.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Eerste paal verpleeghuis Blerick. Op 13 december 1994.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995

Naam Mytylschool Ulingshof officieel gepresenteerd. Na 5,5 jaar leek het de ouderoverlegcommissie goed om een tweede broertjes- en

zusjesdag te organiseren (brusjesdag). Op donderdag 10 november werd ook de nieuwe naam gepresenteerd door de heer Crooijmans

voorzitter van het Stichtingsbestuur.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Directioneel. Nog deze week zullen de bewoners van de Korenbloem (D'n Horstgraaf) naar hun verbouwde stek terug gaan. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Medewerkers D'n Horstgraaf minder uit op zekerheid. Meest opvallende conclusie uit enquête. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Bella Italia in de Vorstenheuvel. Mia Hermkens en Henny Janssen gehuldigd. (29 november). Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Nieuwe invulling 24-uurs-zorg afdeling Hazelaar. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Nieuwe uniformen. Binnenkort zullen de medewerkers in de Venlose locaties in nieuwe uniformen worden gestoken. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Fietstocht PV Maria Auxiliatrix voltreffer. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995

Het geval Wilgeroos. Uitstapje van de afdeling uit D'n Horstgraaf. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995
Eerste paal Verpleeghuis Blerick. Op 13 december 1994.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995

Naam Mytylschool Ulingshof officieel gepresenteerd. Op donderdag 10 november. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/ januari 1995.

1995

Medewerkers D'n Horstgraaf minder uit op zekerheid. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/ januari 1995.
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1995

Kerstgratificatie. Als blijk van waardering na de fusie tussen Martinushof en Maria Auxiliatrix hebben alle medewerkers uit blijk van

waardering in december een bedrag van 225 gulden netto ontvangen.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/ januari 1995.

1995

Nieuwe invulling 24-uurs zorg afdeling Hazelaar. (sinds oktober). Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/ januari 1995.

1995

Renovatie in De Vorstenheuvel (desinfectieruimten en nu nieuwe pospoelers en vloerdbedekking) Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/ januari 1995.

1995

Renovatie in de Vorstenheuvel. Reeds enkele maanden staan door verbouwingen de afdelingen op de kop. Prof.Journaal, 25e jg, nr.1, 

december 1994/januari 1995.

1995
Verhuizing afdeling Korenbloem.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Plannen voor verkorte opleiding ziekenverzorgende.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Arbo-enquête veiligheidsgevoel D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Diploma-controle in relatie tot de wet BIG.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Parkeerbeleid Venlose locaties. In het Auxiliatrixpark zijn ca. 300 parkeerplaatsen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Des Lang Geleeje. Foto; Maria Immucalata met zusters bij kinderen aan het bed in de veranda.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Professor Dubois Stichting voldoet nog niet volledig aan wetgeving arbeidsomstandigheden.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Verhuizing afdeling Korenbloem (nieuw verbouwd).

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Parkeerbeleid Venlose locaties (Maria Auxiliatrix). Het Auxiliatrixpark heeft ca. 300 parkeerplaatsen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Arbo-enquête veiligheidsgevoel D'n Horstgraaf. 131 Personen voelen zich wel eens onveilig, omgeving grootste stoorzender. Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Diploma-controle in relatie tot de wet BIG. Kopie dient te worden opgenomen in het personeelsdossier.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.2, 

februari 1995.

1995
Studie naar samenwerking tussen Professor Dubois Stichting en Venlose Verzorgingshuizen.

Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

1, februari 1995, blz. 1.

1995

Beleidsplan 1995 Professor Dubois Stichting. (Boekje A4, 59 blz.)
H.D. Cornelissen en 

J.G.A.Spätjens MBA, 30 maart 

1995.

1995

Professor Dubois Stichting bood helpende hand bij watersnood. Evenals bij de overstroming van de Maas in december 1993 en januari

1994, verleende PDS in januari weer diensten door opvang van evacués.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.3, 

maart 1995.

1995
OR-lid Martinushof. Martien Arts, kok in Martinushof gaat elders werken. Daardoor ontstaat een vacature in de OR.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.3, 

maart 1995.

1995
D'n Horstgraaf gaat de geboden zorg meten.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.3, 

maart 1995.

1995
Alle locaties hetzelfde zorgdossier. Eind december was het zover…..

Prof.Journaal, 25e jg, nr.3, 

maart 1995.
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1995
Des Lang Geleeje. Zuster Learise zit aandachtig te lezen in de recreatiezaal. Foto omstreeks 1950-1960.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.3, 

maart 1995.

1995

Tillift geïnstalleerd.Op vrijdag 10 maart werd in het Venlose Auxiliatrixpark bij de ingang van het centrale magazijn 9zijgevel De

Vorstenheuvel) een lift in gebruik genomen.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.4, 

april 1995.

1995 Zorgend Limburg heeft 't helemaal aldus Erica. Tijdens opening verpleeghuis Blerick. D.v.N.L., 13-03-1995.

1995
Ziekteverzuim fors gestegen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.4, 

april 1995.

1995

In gesprek met jubilerende pater Bert Buunen: "Lijden is nieuw leven dat baanbreekt". Pater Buunen vierde zijn 40-priestersfeest, hij is

3,5 jaar in dienst op het Auxiliatrixpark.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.4, 

april 1995.

1995

In memoriam F.Trienekens. Op donderdag 2 maart 1995 is onze gepensioneerde medewerkster, mevrouw F. (Cis) Trienekens, op 77-

jarige leeftijd overleden. Ze was tot aan haar pensionering telefoniste in De Vorstenheuvel. Ze heeft ruim 10 jaar in onze stichting

gewerkt.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.4, 

april 1995.

1995
Beleidsplan Professor Dubois Stichting. Grote samenwerking met de anderen en meer zorg naar de mensen toe. (over het PIO-project) Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

2, april 1995.

1995

Beleidsplan PDS: Grotere samenwerking met anderen en meer zorg naar de mensen toe. In het beleidsplan staan de kaders opgesteld

welke richting het beleid vorm dient te krijgen.
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

2, april 1995, blz.1.

1995

Coördinator medische activiteiten Ton Macor: "Ik spreek mensen aan op het handelen vanuit hun functie". Ton Macor, Martinushof en

Eddy Brillouet, D'n Horstgraaf aan het woord)
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

2, april 1995, blz.3.

1995

G. van Beek: "Veel mensen zien in een boom alleen maar planken". In gesprek: Ditmaal de heer Van Beek van Landschapsbeheer De

Wassum over de vorderingen van het beheersplan voor het Auxiliatrixpark.
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

2, april 1995, blz.8.

1995

Seminar. Op donderdag 11 mei organiseerde de Professor Dubois Stichting in de Maaspoort een seminar. (in relatie tot de

aankomende fusie tussen de verzorgingshuisen (Vestjens en Cornelissen op de foto)
Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Bundelen Den Hoebert en de Duboisstichting hun opleidingskrachten?

Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
OR informatie. Henk Thiesen stelt zich ter beschikking als OR lid.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
Melkert-banen bij de Duboisstichting?

Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
Creatieve vuurdoop oogst. (Vlierbes)

Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
Des Lang Geleeje. Foto van het personeelsbestand van de toenmalige Maria Auxiliatrix anno 1959.  Met verschillende namen. Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
Des Lang Geleeje. Foto personeelsbestand 1959.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.5, mei 

1995.

1995
Even voorstellen: Mario van Rens. Sinds 1 juni is ze werkzaam als afdelingshoofd in het Josephpaviljoen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Kwaliteitszorg als drijfveer scholing. Bijscholing in De Vorstenheuvel met het oog op continu veranderde gezondheidszorg.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Puls-en minpunten van decentralisatie. De eerste ervaringen van de projectgroep activiteiten begeleiding D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995

Verbouwing recratiezaal D'n Horstgraaf. Op 12 april namen de heren Westelaken en Bonnenmayer, vertegenwoordigers van het

architectenbureau en de werkgroep Recreatie zitting om de vergadertafel. Inzet was de verbouwing van de recreatiezaal. Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.
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1995

Facelift voor ingang van De Vorstenheuvel. Aan weerszijden worden twee grote terrassen gecreëerd. Om het hoogte verschil op te

vangen worden muurtjes gemetseld van ca. 60 centimeter hoog.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Bewonersraad op cursus. 

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
De kronkel. Ditmaal Frans en Lenie Hendriks. Frans is werkzaam binnen diverse afdelingen van D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Feest bedrijfsbureau in drievoud. Mat Vestjens 50 jaar.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995

Des Lang Geleeje. Met aandacht voor de Mariakapel en het St.Josephbeeld dat geschonken is uit dankbaarheid van de mensen van de

Onze Lieve Vrouweparochie uit Venlo-Zuid, die tijdens de oorlog in Maria Auxiliatrix verbleven.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Vlag in de top Verpleeghuis Blerick. (16 Juni)

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Manager Theo Messing over jarige Vorstenheuvel: "Samen noeten wij er iets moois van zien te maken".

Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

3, juni 1995, blz. 1.

1995

Derde prijs: Uitreiking Golden Helix Quality Award kwaliteit gezndheidszorg. Derde plaats kwaliteitscirkel PDS. Projectleider Mariëlle

Bus aan het woord. 
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

3, juni 1995, blz. 3.

1995
Het Wilgeroosfeestje: Venlo ontzet.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.6, juni 

1995.

1995
Toestemming voor 19-Melkert-banen. Werkgelegenheid voor langdurig werkelozen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Mythische beelden uit Zimbabwe. Beelden afkomstig uit kunstenaarsdorp Tengenenge.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Even voorstellen: Ellen Wilbers. Op 7 augustus in dienst getreden als hoofd interne dienst voor D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Even voorstellen: Eduard Wanten. Per 1 mei hoofd boekhouding Professor Dubois Stichting.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995

In memoriam Mia Vervoort. Op 13 juni overleed Mia Vervoort-Backus. Ze trad op 1 november 1979 in dienst van Maria Auxiliatrix als

nachthoofd in D'n Horstgraaf.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Toestemming voor 19-Melkert-banen.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995
Mythische beelden uit Zimbabwe. (In Auxiliatrixpark)

Prof.Journaal, 25e jg, nr.7, 

juli/augustus 1995.

1995

Ton Noten, adjunct-directeur mytylschool: " Het kennen en kunnen van elk individu wordt gerespecteerd". (In de rubriek: Op locatie) Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

4, augustus 1995, blz.6.

1995

Jaarverslag Zorgstichting Noord-Limburg 1995. Met relevante gegevens.
Jaarverslag Zorgstichting 

Noord-Limburg 1995. 

Verschenen september 1996.

1995

Realisering beleidsplan heeft volle aandacht. Stevig fundament gelegd voor toekomstige ontwikkelingen. Mission Statement Professor

Dubois Stichting.
Jaarverslag Zorgstichting 

Noord-Limburg 1995. 

Verschenen september 1996.

1995
Nieuwe afdeling in de maak. Samenwerking met Van Gogh Instituut en verpleeghuis D'n Horstgraaf krijgt gestalte.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.

1995
Transferpunt voor Limburgse gezondheidsinstellingen in de startblokken. Mobiliteit personeel in stroomversnelling.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.
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1995

Automatisering. Directioneel. Onlangs werd de "electronic mail" op de pc ingevoerd. Daarbij is het mogelijk om intern via de pc

berichten te versturen.
Prof.Journaal, 24e jg, nr.8, 

september 1995.

1995

Des Lang Geleeje. In 1968 werd door de Instuif van Venlo een Volkswagenbusje aangeboden aan de kinderen van Maria Auxiliatrix.

Het geld werd verkregen door middel van de opbrengst van de verkoop van een LP van de Limburgse Jagers. De tekst in de

advertentie luidde: De spastische kinderen van Maria Auxiliatrix hadden graag een VOKSWAGENBUSJE. LAAT ZE RIJDEN en koop

een LP van de Limburgse Jagers.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.

1995
Profiel. Francien Joosten (43) medewerkster bij de linnendienst in De Vorstenheuvel.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.

1995

Samenwerking instellingen biedt medewerkers meer perspectief. Transferpunt Noord-en Midden-Limburg. Per 1 september optimaal

personeelsbeleid.
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

5, oktober 1995, blz. 1.

1995

Nieuwe afdeling in de maak. Samenwerking met Van Gogh Instituut krijgt gestalte (overleg tussen vertegenwoordigers van D'n

Horstgraaf en Van Gogh Instituut)
Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.

1995
Zo'n kwaliteitscirkel komt nooit af. Werken met de kwaliteitscirkel in D'n Horstgraaf: een eerste conclusie.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.8, 

september 1995.

1995
Zilveren feest Sef van Elswijck. Op 13 oktober werd in de gymzaal van de school een gezellige dag georganiseerd.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Opleiding toch naar Den Hoebert. Directies door de bocht gegaan wat betreft voorwaarden tot samengaan.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995

Positieve actie voor vrouwen is gewenst. Op het niveau van directie en management loopt de Professor Dubois Stichting uit de pas.

Mevrouw E. Klaassen (P.O.&).) heeft eind 1994 in kaart gebracht hoe het precies zit met het aantal vrouwen en mannen in

leidinggevende functies.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995
Activiteitencommissie in D'n Horstgraaf van start gegaan. 

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995
Kwaliteitsverslag D'n Horstgraaf gereed. Afdelingen kunnen tot 1 december voor kwaliteitsverbetering selecteren.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995

Sara. Joke van de Vossenberg zit al méér dan 20 jaar in de redactie van het Prof.Journaal (voorheen MAP) en werkt al tientallen jaren

in onze stichting. Op 12 september kreeg zij op haar werkplek in De Witte Steen een Sara aangeboden.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995
Transferpunt gezondheidszorg Limburg. Discussie over intern arbeidsbureau is weer opgelaaid.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995

Nieuwe afdeling in D'n Horstgraaf voor bewoners met psychiatrische problematiek. Samenwerking PDS en Vincent van Gogh Instituut

Venray.
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

5, oktober 1995, blz.1.

1995
Manager van D'n Horstgraaf Ton Borghs: "Kwaliteitsmeting legt de vinger op een aantal zere plekken".

Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

5, oktober 1995, blz.3.

1995
Pastoraal werker Roel Hekking: "Sinds de ontkerkelijking zijn de levensvragen toegenomen". (foto gebedsdienst in D'n Horstgraaf Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

5, oktober 1995, blz.6.

1995
Kwaliteitsverslag D'n Horstgraaf gereed.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995
Opleiding toch naar Den Hoebert. Directies door de bocht.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1995 Hay Roevens Mercedes-droom werd werkelijkheid. Zondag, 15-10-1995.

1995 Samenwerking Venlose instituten en Van Gogh. Mutsaerststichting en PDS. D.v.N.L., 12-10-1995.

1995
Modernisering opleidingsstelsel krijgt vorm. Duboisstichting roept werkgroep "Implementatie nieuwe opleidingsstelsel" in het leven. Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.
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1995

Diploma-uitreiking. In De Vorstenheuvel werden op 4 oktober aan de eerste geslaagden van de parttime opleiding tot

ziekenverzorgende uitgereikt.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Nieuwe dienstkleding. Het personeel van de PDS wordt in het nieuw gestoken.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Een kwart eeuw betrokkenheid en bezieling. Ger Gerards viert 1 december zijn 25-jarig jubileum.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995

Even voorstellen; Jan Erik de Wildt. Hij is tot en met maart 1996 voor drie dagen in de week aangesteld als interim-locataiemanager

van verpleeghuis voor jongeren De witte Steen.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Ellen Wilbers aanspreekpunt bibliotheek D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Verkeerstuin bij de mytylschool nu arbo-technisch veilig.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995

Rolinda Hassing-Merkenstein terug aan het front. Venlose basisarts verbonden aan de Duboisstichting is 50% verbonden aan D'n

Horstgraaf en De Vorstenheuvel..
Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Even voorstellen Jan Hagens. Venraynaar verpleeghuisarts in D'n Horstgraaf. Per 1 oktober.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995
Een droom werd werkelijkheid. Hay Roeven (T.D.) mocht eindelijk in een heuse Mercedes toeren.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995

Des Lang Geleeje. Met het oog op de bouwplannen om het Josephpviljoen te verbouwen tot kantoren voor directie en ondersteunende

diensten, tonen we een foto van een vroegere therapieruimte in dit gebouw. In 1958 werden alle T.B.C.patiënten die tot deze tijd in het

Josephpaviljoen verbleven, naar het Maria Immaculata-paviljoen overgebracht. Hierdoor was het Josephpaviljoen vrijgemaakt voor

verpleging van hulpbehoevende personen. De revalidatie hierbij werd van groot belang geacht, zodat therapieruimten, isoleerkamertjes,

een badafdeling en recreatieruimten moesten worden gemeubileerd. Tot 5 augustus 1971 deed dit paviljoen dienst als verpleeghuis.

daarna werd het verbouwd tot klooster. In de therapieruimte op de foto is tegenwoordig het kantoor van de manager van P&O

gevestigd.
Prof.Journaal, 25e jg, nr.10, 

november 1995.

1995

Opleiding ziekenverzorgende Dubois per 1 januari naar Den Hoebert. Bundeling krachten in regio Noord-Limburg. Dubois Perspectief, 2e jg, nr.6, 

december 1995, blz. 1.

1995
Verpleeghuizen PDS wachtlijsten nagenoeg weggewerkt.

Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

6, december 1995.

1995 

Priester-kunstenaar Omer Gielliet uit Breskens "Kerstmis; goed zijn voor een ander". Maker van het houten beeld Maria Auxiliatrix dat

thans 2011 aan het Duboispad staat.
Dubois Perspectief, 2e jg, nr. 

6, december 1995, blz. 12.

1995

Project Zorglogistiek Revalidatiepatiënten. Ingediend in het kader van: Golden Helix Quality Award 1995. Mw. Drs. M. Bus en Dhr. J.

Spätjens MBA. Boekje 1995.

1996

Theo Messing en Mat Vestjens over verpleeghuis Blerick: "We hopen een goede buur te worden". 62 mensen krijgen er een plek, 31

PGB en 31 somatischebewoners.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.1, 

januari 1996, blz.1-2.

1996

Bewoonster afdeling Akkerwinde mevrouw Miltenburg-Lommertz: "Door reacties personeel heb ik alle vertrouwen in verpleeghuis

Blerick".
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.1, 

januari 1996, blz.6.

1996

Opleiding Ziekenverzorgende. Thema nummer Prof.Journaal. Na afscheid met weemoed samen op weg naar beter. Overdracht

afdeling opleiding aan Den Hoebert. De overdracht van de opleiding tot ziekenverzorgende van de Professor Dubois Stichting aan

regionaal opleidingsinstituut Den Hoebert is een feit.
Prof.Journaal, 26e jg, extra 

editie, januari 1996.

Archief "Des Lang Geleeje" 127 27-12-2013



Kroniek van De Gasthuishof en Maria Auxiliatrix

1996

Des Lang Geleeje. We schrijven het jaar 1963, 11 Juni om precies te zijn. De allereerste geslaagden van de opleiding (die ruim twee

jaar eerder begon) hebben hun diploma ontvangen. Het zijn v.l.n.r. Mien van Reek, Tiny Poels, Louise Martens, Wilma Rovers, Henny

Martens en Toos Hinssen.
Prof.Journaal, 26e jg, extra 

editie, januari 1996.

1996

Dubois-opleiding per januari naar Den Hoebert. (Tegelen) Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december 1995/januari 1996.

1996

Jubileum Theo Messing. Hij is gestart op 10 november 1970. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december 1995/januari 1996.

1996

Functiewaardering komt medio 1996. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december 1995/januari 1996.

1996

Jaarvergadering PV Auxiliatrix als vanouds slecht bezocht. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december 1995/januari 1996.

1996

Invoering zorgdossier De Vorstenheuvel in volle gang. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december 1995/januari 1996.

1996

Dubois-opleiding per januari naar Den Hoebert, een regionaal opleidingsinstituut voor verplegende en verzorgende beroepen in Noord-

Limburg.Op 5 december werd hiervoor een overeenkomst getekend.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996

Jubileum Theo Messing. Op 10 november 1970 begon Theo Messing op Maria Auxiliatrix. Zijn salaris was toen fl.1186,44 per maand.

De heer Messing was o.a. actief als afdelingshoofd, in 1975 tot coördinerend hoofd verpleegkundige, in 1976 tot hoofd van de

verplegingsdienst, in 1992 locatiemanager van De Vorstenheuvel, het deeltijdcentrum te Helden en verpleeghuis Blerick. Ook was hij

nog faciliair manager in regio Venlo. (In 2006 nam hij afscheid van Maria Auxiliatrix).
Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996

Invoering Zorgdossier De Vorstenheuvel in volle gang. Projectgroep wordt op termijn opgeheven. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996

Op 1 december 1995 is de registratie van verpleegkundigen in het kader van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

(BIG-wet) gestart.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996

Even voorstellen: Renate Krutzen is op 1 december in dienst getreden als staffuntionaris bij de Professor Dubois Stichting. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996

Het kunstwerk, "Olifant" dat bij De Vorstenheuvel staat is van de Afrikaanse kunstenaar Davison Chakawa uit Zimbawe. Prof.Journaal, 26e jg, nr.1, 

december1995/januari 1996.

1996
Samenwerking met ZVN/Welzorg en Professor Duboisstichting, Brief Welzorg d.d. 18-01-1996.

1996
Beleidsplan van PDS enthousiast ontvangen.

Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.2, 

februari 1996, blz.1.

1996
Transport hulpgoederen naar Slowakijke. Foto bedden laden Auxiliatrix.

Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.2, 

februari 1996, blz.1.

1996

Start tweede fase bungalows, aanvraag activiteitencentrum in procedure: Eind dit jaar nieuwe huisvesting alle jonge

verpleeghuisbewoners. Start half maart. (foto van oude De Witte Steen)
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.2, 

februari 1996, blz.1.

1996
Bewoners De Vorstenheuvel 's avonds voor de buis: De tv gezelschap in de kamer. (2 foto's bewonersappartementen)

Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.2, 

februari 1996, blz.5.
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1996

Ruim 400 feestvierders op zilveren feest PV Maria Auxiliatrix. Op 1 november gevierd in Paviljoen Velona. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1996
Tekort bij Prometheus vooral schuld directie.

Dagblad De Limburger, 12-03-

1996.

1996
Open huis Dubois.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Bijscholing WGBO (Wet op geneeskundige behandelings overeenkomst) en Wet mentorschap.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Nieuw stelsel gezondheidszorgopleidingen. Stuurgroep op 1 febrauari gestart met plan van aanpak.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996

Verhuizing bewoners Josephpaviljoen naar verpleeghuis Blerick. Op woensdag 14 februari was het eindelijk zover; de verhuizing naar

verpleeghuis Blerick. Vanuit het Josephpaviljoen vertrokken 60 bewoners naar de overzijde van de Maas.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Uitkomsten kwaliteitsmeting centraal tijdens conferentie coördinatieteam D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Melkert-banen. 

Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Bijscholingsbijeenkomst voor vrijwilligers D'n Horstgraaf. Maandag 29 januari. Thema; "Omgaan met rolstoelen en tiltechniek". Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996

Ervaring opdoen in het Vincent van Gogh Instituut in Venray. Theo Zanoli sind 1990 werkzaam als ziekenverzorgende in D'n Horstgraaf

en vanaf 1991 vast op Jasmijn heeft van 10 november tot 13 december in Venray gewerkt. Wat hij heeft geleerd wordt uitgewisseld met

zijn collega's.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.3, 

maart 1996.

1996
Prometheus kan tekort dubbel zo snel wegwerken.

Dagblad De Limburger, 27-04-

1996.

1996
Begrijpende reacties medewerkers op toelichting intentieverklaring. Samengaan PDS en Prometheus.

Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.3. 

april 1996.

1996

Een grotere broer met visie: daar wordt je alleen maar beter van. Interim-manager Erkenkamp drs.W. Doorsten over samenwerking

met PDS.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.3. 

april 1996.

1996

Special. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het eerste instellingsblad is een special van de Prof.Journaal uitgegeven. De

afgelopen 25 jaar waren de volgende hoofdredacteuren actief; Ad de Haas, Pater Sax, Mat Vestjens, Twan Niessen en Frans van der

Hoogt actief. In dit nummer staan artikelen over: het afscheid van de Zusters, De Beukelaer over zijn rubriek Nieuws van de tuinman,

Leny Heijen, tekenaar Wim Hendrix levert al 16 jaar cartoons aan, evenementen in De Vostenheuvel en Frans van der Hoogt over de

samenstelling van het blad.
Prof.Journaal, 25e jg, extra 

editie april 1996.

1996

Extra editie Prof.Journaal. Met intervieuws: afscheid Zusters, met H. de Beukelaar, Leny Heijen, Wim Hendrix, Injectie en de

Hofkoerier.
Prof.Journaal extra editie, april 

1996.

1996

Pleidooi voor verbouwingsplannen van D'n Horstgraaf, Martinushof en Erkenkamp. H. Cornellisen tijdens de officiële opening van

Verpleeghuis Blerick.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.

1996
Samenwerking met Stichting Prometheus heeft aantal belangrijke voordelen.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996, blz. 3..

1996
Werkgroep Kwaliteitsmeting nu ook in De Vorstenheuvel van start gegaan.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.

1996
Afdeling Vlierbes bestaat 5 april twee jaar. (D'n Horstgraaf)

Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.
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1996

Des Lang Geleeje. In januari 1968 werden de kinderen van Maria Auxiliatrix samen met verzorgenden en personeel uitgenodigd om

een bezoekje te brengen aan de Blerickse kazerne. De Limburgse Jagers waren verantwoordelijk voor deze uitnodiging. Met foto. Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.

1996
Schenkingen voor muziekgroep van De Witte Steen. (The New Faces)

Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.

1996
Gevarieerde paastentoonstelling op locaties D'n Horstgraaf, D'n Hoefslag en De Vorstenheuvel.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.4, 

april 1996.

1996

Professor Dubois Stichting loopt landelijk voorop met kwaliteitsbeleid: "Kwaliteit van de geleverde zorg is de legitimatie van je bestaan".

Jos Spätjens: "we spreken allemaal dezelfde taal als het om kwaliteit gaat".
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.3, 

mei 1996, blz.1.

1996
In oktober kwaliteitsmeting in verzorgingshuis De Vorstenheuvel.

Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.3, 

mei 1996, blz.3.

1996
Functiewaardering en cao-onderhandelingen actuele ontwikkelingen in gezondheidszorg.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996.

1996
Meer service in recreatiezaal "Onder de Linden".

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996.

1996
Werkgroep kwaliteit De Vorstenheuvel. Op 9 maart de eerste vergadering.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996, blz. 9.

1996
Informatiebijeenkomsten over Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996, blz. 9.

1996
Verbeterprojecten opleiding tot ziekenverzorgende.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996, blz. 9.

1996
Personeelsbezetting Professor Dubois Stichting gedaald. Deze daalde van 640,67 fulltime eenheden naar 630,9.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996, blz. 6.

1996
Wet medezeggenschap voor Cliënten zorginstellingen. De Eerste kamer is akkoord gegaan. De wet gaat waarschijnlijk in op 1 mei. Prof.Journaal, 26e jg, nr.5, mei 

1996, blz. 5.

1996
Prometheus polst personeel over bezuinigingen.

Dagblad De Limburger, 08-06-

1996.

1996
In oktober kwaliteitsmetingen in verzorgingshuis De Vorstenheuvel.

Dubois Perspectief, 3e jg, nr. 

3, juni 1996.

1996

Bestuurlijke fusie Professor Dubois Stichting, Onder de Wieën in Blerick en Bejaardenoord Baarlo. Op 1 juli intentieondertekening.

Bestuurlijke fusie per 1 oktober. Nieuwe Stichting wordt groot, werken blijft kleinschalig. Positieve reacties directies Onder de Wieën en

Bejaardenoord Baarlo. Tekst Intentieverklaring.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.5, 

juni 1996, blz.5.

1996

Kwaliteitsmeting: De Vorstenheuvel, D'n Horstgraaf en Martinushof.

Jaarverslag Zorgstichting 

Noord-Limburg 1996. 

Verschenen juli 1997, blz. 14-

15.

1996

Mission Statement van Professor Dubois Stichting.
Jaarverslag Zorgstichting 

Noord-Limburg 1996. 

Verschenen juli 1997, blz. 16.

1996

Jaarverslag Zorgstichting Noord-Limburg 1996. Met relevante gegevens.
Jaarverslag Zorgstichting 

Noord-Limburg 1996. 

Verschenen juli 1997.

1996
Nieuw plaatsingsbeleid Professor Dubois Stichting bij wijze van proef.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.

1996
Bloeiende geraniums. Begin mei zijn door de Tuindient weer enkele duizenden perkplanten geplant.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.
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1996
Even voorstellen: Carla Storcken. (Economische administratieve dienst).

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.

1996
Des Lange Geleeje. Foto met verhaal over de start de bouw van de woonwijk in 1971.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.

1996
Dit broekie is…. John Smedts hij was 12,5 jaar in dienst. Dit werd gevierd op Akkerwinde waar hij afdelingshoofd is.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.

1996
Jubileum. Annie van de Mossenveld is 12,5 jaar in dienst.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.6, 

juni/juli 1996.

1996

Fusie moet op de eerste plaats voordelen voor bewoners opleveren. Op 1 juli bestuurlijke fusie tussen Stichting Prometheus en PDS.

Zorggroep Noord-Limburg Special fusiekrant 1996.

1996
Verbouwing begane grond van verzorgingshuis De Vorstenheuvel kan in november van start gaan.

Prof.Journaal 26e jg, nr.7. juli-

augustus 1996.

1996
Aanvraag verbouwing opleidingscentrum De Witte Steen.

Prof.Journaal 26e jg, nr.7. juli-

augustus 1996.

1996
Nell Verhaegh verlaat na 16 jaar D'n Horstgraaf.

Prof.Journaal 26e jg, nr.7. juli-

augustus 1996.

1996

Leon Peeters is begonnen met het netwerkbeheer en is de opvolger van Robert Keurentjes. (de automatisering begint vorm aan te

nemen).
Prof.Journaal 26e jg, nr.7. juli-

augustus 1996.

1996

Personeelsvereniging Maria Auxiliatrix viert op 1 november 1996 in Paviljoen Velona te Venlo het feit dat zij 25 jaar geleden opgericht

werd.
Prof.Journaal 26e jg, nr.7. juli-

augustus 1996.

1996

In de vergadering van 1 juli 1996 neemt de Bestuursraad van de Professor Dubois Stichting het besluit om de statuten te wijzigen en de

oprichting van de Zorgstichting Noord-Limburg in gang te zetten.
Dubois jaarverslag 1995. 

September 1996.

1996
Overeenstemming invoering 36-urige werkweek.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.8, 

september 1996.

1996
Milieuparkje. Achter De Vorstenheuvel is sinds kort een milieuparkje.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.8, 

september 1996.

1996
Afdeling Vlierbes begint met een eettafelproject.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.8, 

september 1996.

1996
Vrijwilligers voor De Witte Steen. Groot aantal reacties naar aanleiding van verschillende oproepen.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.8, 

september 1996.

1996
Des Lang Geleeje. Foto van een processie bij het hoofdgebouw.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.8, 

september 1996.

1996

Herstel Nellie Donders in D'n Horstgraaf klein wonder: "Er heeft een goed engeltje bij mij achter op de fiets meegereden". (met André

Drost)
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.7, 

oktober 1996, blz.1.

1996
Van bezigheidstherapie tot activiteitenbegeleiding. Foto van kienen vroeger met de zusters en koersbal in De Vorstenheuvel. Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.7, 

oktober 1996, blz.2.

1996

Activiteiten steeds meer afgestemd op persoonlijke wensen bewoners: "Persoonsgericht denken wordt in de toekomst steeds

belangrijker". (o.a. over de jongeren in De Witte Steen)
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.7, 

oktober 1996, blz.3.

1996

Onderzoek verbetering kwaliteit van ondersteunende diensten: "De klant heeft altijd gelijk". Mat Vestjens, Toon Stappers en Jan Rutten

aan het woord.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.8, 

november 1996, blz.2.

1996
Activiteitencommissie in D'n Horstgraaf van start gegaan.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996
Des Lang Geleeje. Met de oude luchtfoto met daarop het Hoofdgebouw Maria Auxiliatrix en het St. Josephpaviljoen. (KLM 1931) Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.
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1996
Nieuwe werkwijze activiteitencentrum van de Witte Steen. Met foto houten pand.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996
Even voorstellen: Paul Megens, hoofd van D'n Hoefslag een van de twee afdelingen van De Witte Steen.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996
Wilge(n)roos. Foto van de verbouwing van afdeling Wilgeroos.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996
Veel groen in tuin D'n Hoefslag.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996
Zilveren feest PV Maria Auxiliatrix. Op 1 november in Paviljoen Velona.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.9, 

oktober 1996.

1996 Op 1 oktober sluit verzorgingshuis Baarlo en Onder de Wieën zich aan.

1996

Juridische situatie 1 januari 1997. Leden Raad van Bestuur. Managementsstructuur Zorgstichting Noord-Limburg 1 januari 1997.

Dubbel blad als bijlage over de fusie.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, bijlage.

1996

Indrukwekkende presentatie Zorgstichting Noord-Limburg. Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.1.

1996

Zorgstichting en Dubois Perspectief. Met ingang van 1997 zal Dubois Perspectief ook als extern informatie medium dienst doen voor de

Stichting Prometheus en de verzorginghuizen Onder de Wieën en Bejaardenoord Baarlo.
Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.1.

1996

Locatie: Verpleeghuis Blerick: combinatie van motivatie en gemoedelijkheid. Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.10.

1996

Hoogstand, sfeervol en gezellig. 700 mensen bezochten de presentastie van de Zorgstichting Noord-Limburg. Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.11.

1996

Pastor Roel Hekking: extra drukte rond Kertmis: "Ik wil gewoon het maatje van de bewoners zijn". Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.2.

1996

Logopodiste Linda Op het Root, D'n Horstgraaf: "Dialectgebruik dient beschouwd te worden als volwaardig taalsysteem". Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.8.

1996

Zakele vrouw met warm hart. Tineke Vermeulen vertrekt met een dubbel gevoel bij Martinushof. Dubois.Perspectief, 3e jg, nr.9, 

december 1996, blz.9.

1996

Krijg de fusie…… Fusiekrant met de juridische situatie 1 januari 1997. Clusters: Tegelen, Blerick en Venlo. Organogram met foto's

managers. Fusiekrant december 1996.

1996

Bewoners van De witte Steen verhuisd. Tussen 17 en 20 oktober zijn de bewoners van afdeling Tweesprong verhuisd naar de nieuwe

verbouwde bungalows. De verbouw heeft ongeveer 5 maanden geduurd. Manager J.E. de Wildt doet verslag.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996

Driekwart medewerkers Vlierbes (D'n Horstgraaf) heeft last van rugklachten. (voormalig deeltijdcentrum Helden). Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996

Des Lang Geleeje. Opening van het Immucalatagebouw. Met Bisschop Lemmens. Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.
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1996

Directioneel. Het besluit om de hydrotherapie per 1 juli 1997 te sluiten heeft verschillende publicaties veroorzaakt. Binnenkort zal

zorgverzekeraar VGZ overleg voeren met de Raad van Bestuur.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996

Verbouwing Wilgenroos tot Jasmijn: afdeling voor ouderen-psyschiatrie. Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996

Zorg voor ouderen moet dolematiger. Ministerie over modernisering ouderzorg. Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996

Renovatie Vorstenheuvel. Op maandag 7 oktober startte het Venlose verzorgingshuids De Vorstenheuvel met de tweede fase van een

omvangrijke verbouwing. Daarin worden alle gangen van vier etages alle plafonds gesloopt en vervangen.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.10, 

november/december 1996.

1996
PV Maria Auxiliatrix heeft grootse plannen. Zilveren jubileumfeest op 26 oktober wordt nu al warm aanbevolen.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996

Verhuizing naar verpleeghuis Blerick. Op 14 februari verhuizen de bewoners die nu nog verschillende afdelingen in D'n Horstgraaf en

het St.Josephpaviljoen bevolken, naar het nieuw gebouwde verpleeghuis Blerick gelegen aan de Tollenstraat.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996
De Witte Steen gaat dit jaar intensief samenwerken met Stichting Gehandicaptenzorg Limburg.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996

Opleiding. De medewerkers van het Opleidingscentrum zijn op 4 en 5 januari verhuisd naar Tegelen. (Den Hoebert). De opleiding was

inmiddels 34 jaar onderdeel van Maria auxiliatrix. Het bedrijfsbureau en P,O&O Centraal gaat tijdelijk naar het Opleidingscentrum. Twee

lokalen blijven gereserveerd voor bijscholing.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996
Ingrid Mens is per 1 januari benoemd tot hoofd van de afdeling Hazelaar. Ze is de opvolgster van Trudian van der Heijden.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996
Reünie: Maria Auxiliatrix-Martinus 1975. Foto met een dertigtal personen die op het feest aanwezig waren.

Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996

Boerderij. Des Lang Geleeje. Deze keer de mannen van Maria Auxiliatrix in het jaar 1947. De foto toont de vaklui en de knechten van

de boerderij en is gemaakt door fotograaf Schreurs, woonachtig in Amsterdam en oom van Wiel Schreurs van de gelijknamige

oliehandel. De vader van Wiel Schreurs, Tun Schreurs, was bij Maria Auxiliatrix werkzaam als smid/bankwerker, maar staat niet op de

foto. Wel op de foto staand v.l.n.r.; Lei Giesen, bedrijfsleider van de boerderij, Jo Niens, vader van Jo Niens, die een café in Maasbree

had, boerderijknecht Wiel Hermkens, elektricien/koperslager; Chris van Enckevoort, metselaar; Leo, achternaam onbekend, kwam naar

men zei uit de strafinrichting Veenhuizen, boerderijknecht; Graad van Soest, koeienknecht, later varkensknecht (werd door de zusters

Schweizer genoemd). Knielend; Jan Deckers, timmerman, Konings, boerderijknecht; Hay Rutten, schilder; Harrie Jeucken,

paardenknecht; Hay Steegman, schilder; NN; Hendriks, boerderijknecht; Liggend v.l.n.r.; Jo Giesen, boerderijknecht (oudste zoon van

Lei Giesen; zoontje van Chris van Enckevoort; Guusje Rievers? Sommige mannen waren intern en hadden kamers op de boederij of in

het souterain van het klooster (nu De Vorstenheuvel). Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.

1996

Piet Weijmans vertelt over zijn start in de keuken, nu 22 jaar terug. De zusters waren voor dag en dauw bezig met bakken en koken.

Vooral het bakken in eigen bakkerij is mij bezig gebleven. Die kunst verstond zuster Hilgana als geen ander. De meest lekkere dingen

werden 's morgens bij de koffie gepresenteerd, zoals dikbelegde boterhammen gesmeerd door Zr. Maria Vincentia. Dit alles was

bestemd voor het mannelijk personeel. Onder het genot van 'n kopje koffie werd het ontbijt genuttigd in de recreatiezaal. Deze lag in De

Vorstenheuvel. Het was er dan altijd gezellig en aangenaam tijdens de pauzes die dan ook gezamelijk werden gehouden met het

voltallig personeel. Verder gaat het verhaal nog over de tijd dat de keuken werd opgeknapt en in een noodkeuken (directieketen van

Wilma Weert) werd gekookt.
Prof.Journaal, 26e jg, nr.2, 

februari 1996.
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1996

Prof-Journaal wordt katern "Personeelsblad". Met ingang van 1 januari 1997 zal het Prof-Journaal ook hét informatie-

communicatiemedium gaan worden voor de collega's van de Prometheus-instellingen Beerendonck, Meeuwbeemd en Sinselhof. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1996

Verhuizing bewoners Jasmijn op 7 januari. De transformatie van de afdelingewn Wilgeroos en Jasmijn nadert haar voltooiing. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1996

Des Lang Geleeje. De Boerderij in de jaren vijftig. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1996

Geloof in eigen kunnen centraal op expositie bezoekers dagbehandeling. Op 10 november was het een drukte van jewelste op de open

dag op de Dagbegandeling van D'n Horstgraaf.
Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997 Op 1 januari komt Steunpunt Baarlo bij De Zorggroep.

1997 Voorbereidingen voor fusie Huize Erkenkamp.

1997

Directie Dubois over samengaan met Prometheus: "Fusie moet op de eerste plaats voordelen voor bewoners opleveren".
Special: Prometheus, 

Professor Dubois Stichting. 

Blz. 1.

1997

Bestuurlijke integratie Prometheus en Professor Dubois Stichting. Foto onderteking intentieverklaring 6 maart.
Special: Prometheus, 

Professor Dubois Stichting. 

Blz. 2.

1997

Samenwerkers zorgaanbieders meer dan ooit noodzakelijk.
Special: Prometheus, 

Professor Dubois Stichting. 

Blz. 3.

1997

Samengaan is een logische stap, "We hebben al jaren dezelfde visie". Voorzitter J.Crooijmans en J. Verhoeven.
Special: Prometheus, 

Professor Dubois Stichting. 

Blz. 4.

1997

Prof-Journaal wordt katern "Personeelsblad" Met ingang van 1 januari. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997

Verhuizing bewoners Jasmijn op 7 januari. De transformatie van de voormalige afdeling Wilgenroos tot nieuwe afdeling Jasmijn nadert

zijn voltooiing.
Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997

Des Lange Geleeje. Met foto van de oude boerderij. Timmerman Dekkers komt met hout uit de timmerwerkplaats. Lange planken

moesten destijds via het raam naar binnen worden geschoven om geschaafd te worden. Rechts naast de notenboom op de foto zien

we het woonhuis van de boerderij. (de huidige woning van Joke van de Vossenberg). Hier waren een woonkamer en een aantal

slaapkamers voor het mannelijk personeel van de boerderij: Gerrit Willemsen, Graad van Soest, Pierre Senssen, Pieter van Keisteren,

Peter Kesselmans en Harrie Jeucken. ook Annie Karis en een aantal zusters werkten in die tijd op de boerderij, evenals vader en zoon

Giesen. Achter het woonhuis was achtereenvolgens eerst de meelkamer, een deur naar de aardappelkelder, het voerhuis met bieten

voor de varkens en varkenstal. Rechts van het woonhuis was de koeienstal. Begin jaren zeventig was al het vee weg en hield de

boerderij op te bestaan.
Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997

Van dik hout zaagt men planken. Over de bosaanleg in het Auxiliatrixpark. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.
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1997

Geloof in eigen kunnen, centraal op expositie bezoekers dagbehandeling. Opendag op 10 november. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997

Ruim 400 feestvierders op zilveren PV Maria Auxiliatrix. 25-Jarig bestaan gevierd in Paviljoen Velona. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

Uitstapje personeel Hazelaar naar Maastricht geslaagd. Zaterdag 12 oktober. Prof.Journaal, 27e jg, nr.1, 

december 1996/januari 1997.

1997

Renovatie van verzorgingshuis De Vorstenheuvel in laatste fase. Vorig jaar werden de badkamers en dergelijke verbeterd,nu is men

gestart met de verbouwing van de complete benedenverdieping.
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Ton Borghs nieuwe manager in Tegelen: "Nieuwbouwplan Martinushof vormt een van de grootste uitdagingen".

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.1, 

februari 1997, blz.3.

1997
Regelingen bevoegdheden Raad van Bestuur en management Zorgstichting Noord-Limburg.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.1, 

februari 1997, blz.3.

1997
Grote verandering in de ouderenzorg: De nieuwe eigen bijdrage voor bewoners verzorgingshuizen.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.1, 

februari 1997, blz.4.

1997

Harrie Cornelissen, voorzitter Woon-Zorgfederatie: "Oppassen of de capaciteit in de toekomst de zorgaanvraag wel aan kan". (voor de

Vorstenheuvel)
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.1, 

februari 1997, blz.5.

1997
De Witte Steen: na alle drukte rond veranderingen tijd voor ontspanning. Het jaar 1997 is voor De Witte Steen goed van start gegaan. Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997

Personeelsblad. Men start met een nieuw personeelsblad dat de voorlopige titel Personeelsblad meekrijgt. Hoofdredacteur is Theo

Vliegenberg.
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Cliëntenraad D'n Horstgraaf geinstalleerd.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Opening afdeling Jasmijn. D'n Horstgraaf. Op 7 januari.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997

Melkertbanen. Bij de Professor Dubois Stichting zijn per 31 december 1996, 20 extra medewerkers werkzaam in de zogeheten Melkert-

banen. PDS had er 26 aangevraagd. Voor 1997 worden nog acht banen aangevraagd.
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Invoering 36-urige werkweek CAO-ziekenhuiswezen uitgesteld.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997

Receptie Ton Borghs in D'n Horstgraaf. Met 1 maart is de heer Borghs benoemd tot locatiemanager van Martinushof als opvolger van

Tineke Vermeulen.
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Renovatie van verzorgingshuis De Vorstenheuvel in laatste fase.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
De keukens van Martinushof en Auxiliatrix worden op korte termijn samen gevoegd.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1997.

1997
Waardering voor de man van de dialoog. Afscheid Ton Borghs manager van D'n Horstgraaf. Eddy Brillouet wordt benoemd.

Personeelsblad, 27e jg, nr.3, 

maart 1997.

1997
Jan Engelen bewaker Auxiliatrixpark. Ik ben een echte buitenman.

Personeelsblad, 27e jg, nr.3, 

maart 1997.

1997
H.A.C.C.P. een bewakingssysteem dat veilige voeding garandeert.

Personeelsblad, 27e jg, nr.3, 

maart 1997.

1997
Kwaliteitsmetingen in D'n Horstgraaf en Martinushof.

Personeelsblad, 27e jg, nr.3, 

maart 1997.
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1997
Installatie Centrale Cliëntenraad

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997.

1997
Verzorgingshuis De Vorstenheuvel dingt naar kwaliteitslabel van WZF.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997, blz.1.

1997
De maaltijd. Eten in D'n Horstgraaf met foto.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997, blz.1.

1997
Eddy Brillouet nieuwe manager D'n Horstgraaf: "Management is een uitdaging, maar ik zal de patiëntenzorg erg missen".

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997, blz.2.

1997
Installatie Centrale Cliëntenraad.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997, blz.2.

1997
De Manager: Jan Rutten, manager centrale economische en administratieve dienst.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997, blz.3.

1997
Eddy Brillouet nieuwe manager D'n Horstgraaf.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.2, 

maart 1997.

1997

Aanwinst voor Auxilatrixpark. Het houten beeld van de Zeeuwse priester-beeldhouwer Omer Gielliet, dat tot voor kort nog in de

stiltekamer van verpleeghuis Blerick beheerste, staat thans in het Auxiliatrixpark. 
Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Nostalgische baklucht in D'n Horstgraaf (wafels en balkenbrij).

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Directioneel. Per 1 juli wordt de 36-urige werkweek wordt ingevoerd. Invulling wordt per locatie geregeld. 

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Activiteitencentrum van De Witte Steen wordt in juli opgeleverd. De verbouw is begin maart gestart.

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Cliëntenraad van De Witte Steen.

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Tweede Kwaliteitscirkel op afdeling Vlierbes.

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Redactie Personeelsblad Zorgstichting Noord-Limburg. Met foto.

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997
Ton Noten, adjunct-directeur mytylschool Ulingshof: "De mens moet centraal staan".

Personeelsblad, 27e jg, nr.4, 

april 1997.

1997

Annie en Sjraar Schoenmakers bezoeken om de drie dagen verpleeghuis D'n Horstgraaf: "Alles in ons leven staat voortaan in het teken

van moeder".
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.3, 

april 1997, blz.5.

1997
Op locatie: Verzorgingshuis De Vorstenheuvel is na renovatie een juweeltje.

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.3, 

april 1997, blz.6.

1997
De Manager: Jos Spätjens, lid van de Raad van Bestuur: "Belangrijk is dat je de juiste persoon op de goede plaats hebt".

Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.3, 

april 1997, blz.8.

1997 Geeft de Professor Dubois Stichting een A5 boekje uit met de titel "Patiëntenrechten". PDS, 14-5-1997, 4-4, staf.

1997
Vormsel leerlingen mytylschool.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
Afscheid van Den Hoebert. De opleidingen worden in de toekomst verzorgd door het ROC Gilde opleidingen.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
De verbouwing van de beganegrond van de Vorstenheuvel is opgeleverd.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
Stuurgroep automatisering: alle computers straks in één netwerk.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
Deeltijdzorg De Witte Steen. De Witte Steen zal na de zomer starten met deeltijdzorg.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.
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1997

Herinrichtingsplan Auxiliatrixpark. PDS heeft Plangroep Heggen in Sittard de opdracht gegeven een herinrichtingsplan op te stellen.

Openheid en ovalen cirkels zijn kenmerkend.
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.4, 

juni 1997, blz.3.

1997

Ingrijpende bouwprojecten PDS. Renovatie De Vorstenheuvel, de bouw van het Activiteitencentrum, de bouw van de nieuwe

recreatiezaal D'n Horstgraaf, renovatie van de PGB verpleegafdelingen van D'n Horstgraaf en de verbouwing van het Joseph-paviljoen. Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.4, 

juni 1997, blz.1-2.

1997
Directioneel. Over drie weken hopen wij het Activiteitencentrum (het oude Opleidingscentrum) gereed te hebben.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997

Directioneel. Op 3 oktober zal de gedeputeerde van Volksgezondheid van de provincie Limburg de (Dhr. M. Eurlings) zowel de

vernieuwde De Witte Steen als De Vorstenheuvel openen.
Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
Bijscholing over dementie voor vrijwilligers van D'n Horstgraaf.

Personeelsblad, 27e jg, nr.5, 

juni 1997.

1997
Raad van Bestuur PDS over 1997: "Turbulent jaar vol ontwikkelingen om met voldoening op terug te blikken".

PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz.1

1997
WZF-kwaliteitslabel uitgereikt aan verzorgingshuis De Vorstenheuvel. Foto Theo Messing en voorzitter W. Schepers.

PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 2.

1997
Jaarverslag Zorgstichting Noord-Limburg 1997. Met relevante gegevens.

Jaarverslag PDS 1997. 

Verschenen juli 1998.

1997

Bestuurlijke fusie omgezet in definitieve status. Per 1 januari 1998 werd de nieuwe Professor Dubois Stichting opgericht, een

samensmelting van de toenmalige oude PDS, de Stichting Prometheus, De stichting verzorgingshuis Onder de Wieën, De stichting

verzorgingshuis Baarlo ende stichting Steunpunt voor Ouderen Belfeld. Dit alles teneinde de in 1996 en 1997 overeengekomen

samenwerkingsrelaties, die destijds door middel van bestuurlijke fusie werden geformaliseerd, juridisch in een stichting vorm te geven.

Het aantal cliënten bedraagt 1.600 en de totale omzet is ongeveer fl. 85. miljoen. 
PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 10.

1997
Voorbereidingen kwaliteitsmeting De Witte Steen.

PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 11.

1997

Feestelijke opening De Witte Steen. In oktober is De Witte Steen, verpleeg- en reactiveringscentrum voor lichamelijk- en meervoudig

gehandicapte jongeren door gedeputeerde Martin Eurlings geopend.
PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 13.

1997

Nieuw opleidingsstelsel na veel voorbereidingen van start gegaan. In januari 1996 had PDS de eigen afdeling Opleidingen overgedaan

aan het regionaal opleidingscentrum "De Hoebert". In 1997 stond de tweede fase voor, overdracht van het personeel van De Hoerbert

aan Gilde Opleidingen. Deze heeft op 1 augustus 1997 plaats gevonden.
PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 13.

1997

Tot 1991 waren in de PDs alleen tekstverwerkers en enkele pc's in gebruik. De ingestelde werkgroep informatiebeleid constateerde dat

automatisering een grote noodzaak was.
PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998, blz. 16.

1997
Onderzoek naar samenwerking met Groene Kruis, Thuiszorg en Boncura.

PDS Jaarverlag 1997, juli 

1998.

1997
Kwaliteitsmetingen in D'n Horstgraaf en Martinushof.

Personeelsblad, 27e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997
De ombouw van het Josephpaviljoen tot kantorencentrum is in volle gang.

Personeelsblad, 27e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997
Snoezelproject afdeling Hazelaar, D'n Horstgraaf.

Personeelsblad, 27e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997
Bijscholing medewerkers De Witte Steen over intimiteit en seksualiteit.

Personeelsblad, 27e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997
Kwaliteitsmetingen in verpleeghuizen D'n Horstgraaf en Martinushof. (in de tweede week van april)

Personeelsblad, 28e jg, nr.6, 

juli 1997.
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1997
Directioneel. Aandacht voor de verbouwing van het Josephpaviljoen.

Personeelsblad, 28e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997
Snoezelproject adeling Hazelaar, D'n Horstgraaf. (voor bewoners met het dementieel syndroom in verschillende stadia).

Personeelsblad, 28e jg, nr.6, 

juli 1997.

1997

Symposium De Witte Steen over niet aangeboren hersenletsel (6 november). Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.5, 

september 1997, blz.1.

1997

Harry Berger eerste Dubois-deelnemer aan Europese uitwisselingspragramma HOPE: "Finland kent geweldige inhaalslag". Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.5, 

september 1997, blz.3.

1997

Opening De Vorstenheuvel en activiteitencentrum van De Witte Steen. Op vrijda 3 oktober zal drs. M.Eurlings, gedeputeerde

volksgezondheid en ouderenzorg beide gebouwen openen.
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.5, 

september 1997, blz.3.

1997
D'n Horstgraaf improviseert tijdens verbouwing. "Ik verheug mij nu al op Kerstmis". Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.5, 

september 1997, blz.8.

1997

Professor Dubois Stichting "Nieuwe" naam na juridische fusie in januari. De juridische fusie tussen de stichtingen Prometheus, Onder

de Wieën, verzorgingshuis Baarlo, Steunpunt Belfeld en Professor Dubois Stichting krijgt op 1 januari zijn beslag.
Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997
Rondleidingen in gerenoveerd verzorgingshuis De Vorstenheuvel. 

Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997

Directioneel. De oude De Witte Steen en het oude Activiteitencentrum worden dit jaar gesloopt. In Martinushof wordt een stuk tegen de

keuken aangebouwd. Dit omdat in Tegelen in de toekomst ook de maaltijden van Auxiliatrix worden gekookt.
Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997
Kwaliteitscirkel afdeling Jasmijn en Hazelaar in D'n Horstgraaf.

Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997
Nieuwe opleiding verzorgende I.G. van start gegaan.

Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997

De Werkplek. Zwembadinstructeur Har Beulen: "zwemmen steeds populairder". Samen met twee partimers werkt Beulen in het

Zwembad in het Auxiliatrixpark.
Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997

Transferspecialist: nieuwe naam in verpleeg- en verzorgingshuis? Disdag 9 september startte deze cusus die wordt gegeven door Jan

Gadiot en Frans Hoendervangers. Het ligt in de bedoeling dat de cursisten hun kennis overdragen aan de collega's op de afdelingen. Personeelsblad, 28e jg, nr.7, 

september 1997.

1997

Heropening gerenoveerde en onderscheiden Vorstenheuvel. Een unieke prestatie van een bijzonder verzorgingshuis. Op vrijdag 3

oktober werd het geheel vernieuwde Activiteitencentrum van De Witte Steen geopend. In de middag werd de gerenoveerde

Vorstenheuvel geopend, bovendien kreeg het gebouw als eerste verzorgingshuis in Limburg het kwaliteitslabel vande Woon Zorg

Federatie.
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.6, 

oktober 1997, blz.1.

1997

Gedeputeerde Eurlings bij opening activiteitencentrum: "De Witte Steen: hier staat de mens en niet de handicap voorop". Onthulling

kunstwerk bij de ingang.
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.6, 

oktober 1997, blz.3.

1997

Verdere automatisering in Professor Dubois Stichting. Besloten is om over te stappen op Windows '95. WordPerfect 5.1 en Lotus 1-2-3

worden vervangen door Corel/WordPerfect 7.0. Diverse locaties zullen ook worden gekoppeld via een computernetwerk. Personeelsblad, 28e jg, nr.8, 

oktober 1997.

1997

Rondleidingen in De Vorstenheuvel. Het op 3 oktober heropende verzorgingshuis De Vorstenheuvel stond zaterdagmiddag 5 oktober in

het teken van rondleidingen.
Personeelsblad, 28e jg, nr.8, 

oktober 1997.
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1997

Directioneel. De gemeenteraad van Venlo heeft fl.115.100,- ter beschikking gesteld voor de renovatie van het vlinderbad. De gemeente

Tegelen gaf reeds eerder al fl.34.900. Als het meezit kan de Hydrotherapie per 1 januari 1998 weer worden opengesteld. Personeelsblad, 28e jg, nr.8, 

oktober 1997.

1997

De werkplek. Samenwerking directiesecretariaat verloopt plezierig en praktisch. Het directiesecretariaat nog even gevestigd in D'n

Horstgraaf en bemand door Han Schurman en Leny Heijen.
Personeelsblad, 28e jg, nr.8, 

oktober 1997.

1997

Ell Rinner: "In verpleeghuis kun je zoveel betekenen voor de mensen". Na 18 jaar gewerkt te hebben als nachthoofd in D'n Horstgraaf

legt Ell Rinner haar functie neer.
Personeelsblad, 28e jg, nr.8, 

oktober 1997.

1997
De Passie. Henk Thiesen: grote voorliefde voor de historie van Egchel.

Personeelsblad, 28e jg, nr.9, 

november 1997.

1997

Nieuwe organisatie krijgt naam Professor Dubois Stichting. Locaties blijven zelfstandige eenheden met eigen gezicht. Met ingang 1 juni

fuseren Zorgstichting Noord-Limburg, PDS, Stichting Prometheus, Stichting Verzorgingshuis Onder de Wieën, Stichting

Verzorgingshuis Baarlo en de Stichting Steunpunt voor Ouderen Belfeld met elkaar.
Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.8, 

december 1997, blz. 1.

1997

Symposium in Martinushof over intersectorale samenwerking, "Hersenletsel krijg je niet alleen". (6 november in Martinushof). Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.8, 

december 1997, blz. 3.

1997

De Witte Steen: een van de weinige specefieke instellingen voor jongeren. Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.8, 

december 1997, blz. 4.

1997

Zwembad PDS aangepast aan reumapatiënten. Dubois.Perspectief, 4e jg, nr.8, 

december 1997, blz. 5.

1997
Reorganisatie Grand Café "Onder de Linden". 

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997
Huldiging "koperen" vrijwilligers van verpleeghuis D'n Horstgraaf.

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997
Geeft de Professor Dubois Stichting een A5 boekje uit met de titel "Opname informatie".

PDS. Geen jaartal 

opgenomen.

1997
Informatiegids A5 formaat "De Vorstenheuvel".

PDS. Geen jaartal 

opgenomen.

1998
Informatiegids A5 formaat "D'n Horstgraaf".

PDS. Geen jaartal 

opgenomen.

1997
Informatiegids A5 formaat De Witte Steen, verpleeg- en reactiveringscentrum voor lichamelijke en meervoudig gehandicapt jongeren. PDS. Geen jaartal 

opgenomen.

1997
Vergoeding woon-werkverkeer per 1 januari ook voor vrijwilligers.

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997

Hub Opstals, opzichter Bedrijfsbureau: "Goede communicatie en vertrouwde bouwfirma's zijn uiterst belangrijk. Sinds zijn komt op 1

januari 1993 heeft hij al 14 verbouwingen in het Auxiliatrixpark op zijn lijst staan.
Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997
Kwaliteitscirkel bij receptie D'n Horstgraaf. (verbetering kwaliteit).

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997
Hydrotherapie D'n Horstgraaf wordt in januari hervat. Na 15 jaar trouwe dienst was renovatie dringend noodzakelijk.

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997
De Werkplek. Economische en administratieve dienst: flexibel en efficiënt. Ditmaal Eduard Wanten.

Personeelsblad, 28e jg, nr.10, 

december 1997.

1997 Routbeschrijving Professor Dubois Stichting. Waar liggen de gebouwen. Folder 1997.

1997 Kwaliteitscirkel anamnese op afdeling Korenbloem afgesloten.
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1998
Angelique Schoenmakers benoemd tot inspecteur van de Volksgezondheid. Stafmedewerker van Dubois is per 1 januari benoemd. Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Verpleeghuis D'n Horstgraaf aangemeld voor certificering.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998

Wie bedenkt nieuwe naam personeelsblad? Dit is het eerste nummer van het personeelsblad van de op 1 januari gestarte "nieuwe

Professor Dubois Stichting".
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Een Arbo-dienst voor alle locaties van de Professor Dubois Stichting.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
De werkplek. Gastdame in De Vorstenheuvel: druk, maar vooral gevarieerd. Els Karis vertelt.

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Portret. Renate Krutzen; "In deze functie kan ik me helemaal uitleven". Sinds 1 februari secretaris van de Raad van Bestuur. Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998

Centrale keuken in Martinushof: een race tegen de klok. Werden tot voor kort 250 maaltijden bereid, dat is sinds kort gestegen naar

850 per dag. De "warme" keuken in Auxiliatrix bestaat niet meer.
Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Afscheid vrijwilligers D'n Horstgraaf. (de vrijwilligers die in de bar van D'n Horstgraaf werken)

Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Groot pc-project voor 250 medewerkers van de PDS.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.1. 

1998
Internationale functie voor Harrie Cornelissen. (IAHSA).

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.1. 

1998
Tijdschrift Dubois Perspectief vernieuwd en in kleur.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.1. 

1998

Duboisgebouw: waar oud en nieuw broederlijk hand in hand gaan. Artikel over het op 22 december geopende Duboisgebouw dat nu

een een kantorengebouw is. (vroeger St.Josephcomplex) 
Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.3. 

1998
Renate Krutzen, secretaris Raad van Bestuur.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.3. 

1998
De Manager: Harrie Cornelissen, lid van de Raad van Bestuur: We hebben veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg". Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998, blz.7. 

1998
Groot pc-project voor 250 medewerkers van de Professor Dubois Stichting. Cursus voor personeel.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Tijdschrift Dubois Perspectief vernieuwd en in kleur. Eerste exemplaar.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Duboisgebouw (Josephpaviljoen) waar oud en nieuw broederlijk hand in hand gaan.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
De Werkplek. De postkamer: niet alleen voor de papieren communicatie. (Duboisgebouw)

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998
Jan Gadiot, fysiotherapeut D'n Horstgraaf: "Gesprekken met ouderen verijken je".

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998

Dubois Impressie nieuwe naam personeelsblad. De naam is bedacht door Wil Koenen, ziekenverzorgende in Martinushof. De titel

Dubois Impressie komt in plaats van de lang gehanteerde werktitel Personeelsblad.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998
Joke van de Vossenberg 25 jaar in redactie personeelsblad: "als het een flutblaadje was, zou ik er al lang mee zijn gestopt".

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998

Mat Vestjens nieuwe gedeputeerde Limburg. Manager bedrijfsbureau wordt op 27 maart in de vergadering van Provinciale Staten

gekozen.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.
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1998

Verpleeghuis D'n Horstgraaf op weg naar kwaliteitslabel. Op 18 en 20 februari vonden bijeenkomsten plaats in Grand Café Onder de

Linden met als thema "Certificering D'n Horstgraaf".
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998

Ingrid Boschman benoemd tot staffuncionaris. Met ingang van 1 maart. Tot die tijd was ze werkzaam als afdelingshoofd op de Hazelaar

in D'n Horstgraaf.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.2, 

maart 1998.

1998
Boekje A5 formaat "Bewonershandleiding interne klachten". PDS- 05-03-1998. 2-5-RvB.

1998
Aimabel man en een bekwaam bestuurder. Voorzitter Raad van Toezicht drs. Jan Crooymans overleden. (op 26 april 1998)

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998
Ruim 200 aanmeldingen voor PC-Privé-project.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
OR informatie. Met foto ondernemingsraad.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Dubois Perspectief bedankt. Deze krant wordt niet meer verstrekt aan alle medewerkers maar is wel op alle afdelingen verkrijgbaar. Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998

Ellen Wilbers (36 jaar) na studiereis naar Maleisië: "In Nederland speelt moraal nog een rol" (Werkzaam als Hoofd interne Dienst in D'n

Horstgraaf)
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
De sloop van de oude De Witte Steen staat afgebeeld onder Directioneel.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Bewoners discussiëren over ideale verpleeghuis: "Meer personeel nodig, zodat het ook eens een praatje met ons kan maken. Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, blz. 1.

1998
Grand Café is een echte aanwinst. Foto's gastheer Jos Muller en interieur.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, blz. 3.

1998
Nieuwe klachtencommissie voor PDS.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, blz. 7.

1998
Kwaliteitsmetingen in De Witte Steen en Verpleeghuis Blerick.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Ronald McDonald Veiligheidsshow naar mytylschool Ulingshof. (18 juni).

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, blz. 7.

1998

Verpleeghuis D'n Horstgraaf dingt naar kwaliteitscertificaat. Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, Kwaliteisspecial.

1998

Grote belangstelling voor bijeenkomst van Woon Zorg Federatie in de Vorstenheuvel. Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.3, 

april 1998, Kwaliteisspecial.

1998
De Werkplek. Leo, Ger en Chris zorgen al twintig jaar voor onderhoud van het Auxiliatrixpark.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Foto sloop De witte Steen in directioneel

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Leo, Ger en Chris zorgen al twintig jaar voor onderhoud van het Auxiliatrixpark.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.3, 

april 1998.

1998
Jongerencentrum De Witte Steen veel activiteiten en een prima sfeer.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998

In memoriam Har Beulen. Op 12 mei is op 41-jarige leeftijd Har Beulen, zweminstructeur bij De Witte Steen overleden. Hij was sinds

1988 in dienst bij de stichting en lid van de OR.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998
Kwaliteitsprijs. De PDS stelt met ingang van dit jaar een kwaliteitsprijs in.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.
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1998

Hay en Hay plus Henk en Henk: de vier "Handige H's" van de technische dienst. Interview met TD medewerkers, Henk Maeghs en

Henk Thiesen in Martinushof en Hay Roeven en Hay Kuijpers in Maria Auxiliatrix. Met foto in het ketelhuis van verpleeghuis Blerick. Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998
Economische Administratieve Dienst. De dienst telt thans 17 personen onder leiding van Jan Rutten.

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998
Henk Thiesen na zijn boek over Egchel: "Geen ambitie om schrijver te worden".

Dubois.Perspectief, 5e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998
Opening Grand Café D'n Horstgraaf (12 mei op de dag van de verpleging)

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.4, 

juni 1998.

1998

Opening nieuwe afdeling Hazelaar. (D'n Horstgraaf) Op 26 mei na een grondige verbouwing. De vierpersoonskamers hebben plaats

gemaakt voor tweepersoons.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.5, 

juli 1998.

1998
Actief scholingsbeleid van verpleeg- en reactiveringscentrum De Witte Steen.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.5, 

juli 1998.

1998

Meerjarenbeleidsplan Professor Dubois Stichting: Aandacht voor kwaliteit van zorg, communicatie en personeelsbeleid. Uitgave tweede

meerjarenbeleidsplan. (topsport).
Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.5,  september blz.1.

1998
Roos Moser over de waarde dagbehandeling: "De mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen".

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.5,  september blz.4.

1998

Geschiedenis dagbehandeling: van het medisch model naar methodisch werken. De somatische dagbehandeling bestaat D'n

Horstgraaf bestaat 25 jaar.
Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.5,  september blz.4-5.

1998

Uniek jubileum Professor Dubois Stichting. Zowel Leny Heijen als Han Schurman-Van Riessen kwamen 25 jaar geleden in dienst.

Beiden zijn werkzaam op het secretariaat van de Raad van Bestuur.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
Uitreiking certificaten bedrijfshulpverlening.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
Verpleeghuis D'n Horstgraaf op weg naar certificering.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
Computercursus medewerkers en vrijwilligers. (Windows 95).

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998

Natuur brengt Fons Christiaens evenwicht in het leven. (Sinds 15 jaar werkzaam op Maria Auxiliatrix en sinds 1 jaar op afdeling

automatisering).
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
De Vorstenheuvel volop actief met verbetering kwaliteit van zorg. De scriptie van afdelingshoofd Sandra Linders vormden de basis. Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
Zilveren secretaresses Leny Heijen en Han Schurman: "Werk is veranderd, variatie is gebleven.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.6, 

september 1998.

1998
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht mr. B. Poppe: "Kritisch blijven, hoe goed het ook gaat". Speciale band met D'n Horstgraaf. Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.6,  oktober blz.1.

1998
Boeiend symposium dagbehandeling over samenwerking: "Keten elkaar om het werk dat u doet te koesteren".

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.6,  oktober blz.5.

1998
Eerste geslaagden nieuwe opleiding tot verzorgende. (Met foto)

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.7, 

oktober 1998.

1998

Herinrichting Auxiliatrixpark begonnen. (met de sloop van het activiteitencentrum en de sloop van de oude De Witte Steen was

herinrichting van het park noodzakelijk)
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.7, 

oktober 1998.

1998

Fysiotherapeut Wim de Boer: "Mijn lichaam heeft behoefte aan beweging". Dubois.Impressie, 28e jg, nr.7, 

oktober 1998.
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1998

Veiling schilderijen in Grand Café van D'n Horstgraaf. (Op zondag 15 november) Dubois.Impressie, 28e jg, nr.7, 

oktober 1998.

1998

Archiveren volgens methodiek van MIK-V op alle locaties Professor Dubois Stichting. Dubois.Impressie, 28e jg, nr.7, 

oktober 1998.

1998
Profiel: Uli Fürst afdelingshoofd Verpleeghuis Blerick. Sinds 1 oktober 1980 begonnen bij MA.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Walter van Kessel coördinator Civiele techniek. (per 1 oktober) Heeft zitting in het Duboisgebouw, actief voor de PDS.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr. 

8, november 1998.

1998
Sara. Joke van de Vossenberg zit al méér dan twintig jaar in de redactie van het Prof.Journaal/MAP.

Prof.Journaal, 25e jg, nr.9, 

oktober 1995.

1998

Nieuwe ruimte afdeling Vlierbes, D'n Horstgraaf. Sinds 10 november zit de afdeling Vlierbes van verpleeghuis D'n Horstgraaf in een

totaal verbouwde ruimte.
Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Wim Hendrix: ambulant begeleider, leraar, entertainer, cartonist, tuin- en klusjesman. (werkzaam in de (mytylschool Ulingshof) Dubois.Impressie, 28e jg, nr. 

8, november 1998.

1998

Opening Duboisgebouw. Op maandag 22 december is het nieuwe Duboisgebouw in het Auxiliatrixpark inofficieel geopend. De

openingshandeling werd verricht door zr.Maria Sylvia, namens de Raad van Toezicht en als vertegenwoordigster van de zusters die

lange tijd in het gebouw zaten. (het Joseph paviljoen) Het Duboisgebouw biedt onderdak aan de Raand van Bestuur, het secretariaat,

de ondersteunende diensten Economie en administratie, Personeelszaken, Organisatie & Opleidingen en het Bedrijfsbureau. Personeelsblad, 28e jg, nr.1, 

februari 1998.

1998
Onvergetelijke avond Dubois-gemeenschap. Stichting brengt nieuwe missie op ludieke wijze.

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.1.

1998

Centrale cliëntenraad Professor Dubois Stichting geen luis in de pels; wel kritisch. Door de Wet Medezeggenschap Cliënten

Zorginstellingen krijgen de locaties cliëntenraden en één centrale raad per 1 juni 1996.
Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.3.

1998
Miriam Kwaspen over beeld-leessysteem voor bewoners van De Witte Steen: "We spreken nu allemaal dezelfde taal".

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.5.

1998
Kwaliteitsmetingen leveren resultaat van 81 procent op: Privacy en vraaggericht programma sterke punten van De Witte Steen. Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.6.

1998
Coördinator niet aangeboren hersenletsel Vic Mingels. Twee dagen werkzaam in De Witte Steen.

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.7.

1998
Samenwerking tussen Erkenkamp en Professor Dubois Stichting bezegeld.

Dubois Perspectief, 5e jg. 

Nr.7,  december blz.7.

1998
Certificering D'n Horstgraaf pas aan de orde na proeftoets in januari.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Viering internationale vrijwilligersdag in D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Veiling schilderijen brengt 2000 gulden op voor bewoners van D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1998
Eerste praktijkervaringen met opleiding tot verzorgende IG.

Dubois.Impressie, 28e jg, nr.9, 

december 1998.

1999
Meerjarenbeleidsplan Professor Dubois Stichting 1999-2000.

Boekje A518 blz. Illustraties 

Wim Hendrix.
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1999

Op 27 december overleed Jeanne Piepers-Reinders na een lange ziekteperiode. Ze was vanaf 1 januari 1972 in dienst als

maatschappelijk werkende.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 1999.

1999
Het is de kunst om de mens achter de patiënt te vinden. Hans Mennen, afdelingshoofd Jasmijn.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 1999.

1999 Bewonersrechten Verpleeghuizen Professor Dubois Stichting. PDS-febr.1999-4-2 staf.

1999

Symposium over certificeren en dienstverlening: "Als systeem niet te hanteren is, moeten we het bijstellen". Op 23 maart werd een

landelijk symposium gehouden met als thema: "Minder regels, meer rendement".

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.2, april 1999, blz.1-2 en nr. 

1 februari blz.1-4.

1999

Driekwart medewerkers kent werkdruk; positieve werkbeleving scoort hoog. Onderzoek ziekteverzuim en werkbeleving D'n Horstgraaf.

Projectleider Harry Berger over de resultaten.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.1,  februari blz.1.

1999
Marianne van Beersum-Keulards enthousiast organisator van tentoonstellingen: "Kunst maakt blij van binnenuit". In 8 locaties in Venlo. Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.1,  februari blz.8.

1999

Zilveren jubilaressen Joep Kimmel en Piet Weijmans: "Elke dag met plezier naar het werk uit liefde voor het vak". Piet begon in 1974 in

de keuken van het toenmalige Maria Auxiliatrix waar destijds nog een zuster hoofd keuken was. In 1975 nam W. Basten het roer over

en werd Piet sous-chef.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 1999.

1999
Even voorstellen: Lucien Piket (38 jaar). Per 1 januari bij de Professor Duboisstichting in dienst als hoofd administratie.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 1999.

1999
Carnavalsactiviteiten: tradities die in ere moeten worden gehouden. Carnavalsavonden in D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 1999.

1999

Miriam Dirk: "Fijn dat ik op deze manier het beroep kan doorgeven". Praktijkcoördinator opleiding verzorgende I.G. (Individuele

Gezondheidszorg).
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 1999.

1999

Opvolging Harry Cornelissen: Jos Spätjens voorzitter Raad van Bestuur (per 1 maart volgend jaar); binnenkort benoeming directeur

beheer.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
Seniorendag wordt voortaan per locatie gehouden.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
Resultaten van de proeftoets certificering D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
In de carnavalsvakantie bracht Jos Spätjens een ambulance naar Roemenië.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
Brochure Vriijwilligerswerk. Uitgegeven voor de Professor Dubois Stichting.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
Pastorale dienst steeds meer gewaardeerd.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999

Coördinator civiele techniek Walter van Kessel: "Werken in de zorgsector geeft een extra cachet aan mijn baan" (werkzaam in het

Duboisgebouw)
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 1999.

1999
Professor Dubois Stichting verwacht geen milleniumproblemen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 1999.

1999

Directioneel. De oude Vlierbes (de containers) zijn vertrokken. Zij hebben dienst gedaan als deeltijdcentrum te Helden. Nu is er ruimte

om het ingangsgebied in orde te brengen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 1999.

1999
Cultuurprijs Helden voor Henk Thiesen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 1999.

1999
Profiel: Herma Kleeven (47) telefoniste-receptioniste Duboisgebouw.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 1999.
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1999
Roos Moser: "Werken in deeltijd heeft veel voordelen". Hoofd somatische dagbehandeling.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 1999.

1999

Directioneel Mytylschool. Binnenkort start de voorbereiding voor de fusie per 01-01-2000 van scholen voor speciaal onderwijs, waarbij

onze mytylschool Ulingshof straks deel zal uitmaken van een nieuwe stichting. Hierin zal nog een vijftal scholen voor bijzonder

onderwijs participeren (Roermond, Heel, Venlo). Per genoemde datum zal de school geen onderdeel meer zijn van de Professor

Dubois Stichting.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, Mei 1999.

1999
Feestavond locatie D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, Mei 1999.

1999

John Goossens: "Trucs kun je kopen, goochelen is een heel andere zaak". (afdelingshoofd van de somatische afdeling Akkerwinde in

D', Horstgraaf)
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, Mei 1999.

1999
Hoofd somatiche dagbehandeling. Roos Moser: "Werken in deeltijd heeft voordelen". (in dienst sinds 1977)

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, Mei 1999.

1999
Onderzoek naar grootschalige samenwerking op gebied van ouderen (gezondheids)zorg. (fusie voorbode).

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.1.

1999

Nationale Voorleesdag mytylschool. Op 19 mei las zwemmer Mark Veens uit Horst in het zwembad in het Auxiliatrixpark voor de

kinderen voor. Al lezende zakte de vloer zodat de kinderen met Mark met kleren en al te water gingen. (Met foto door Lé Giesen).
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.1.

1999
Werkconferentie De Witte Steen: Zorg voor mensen met hersenletsel voldoet duidelijk aan behoefte. Op 27 april

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.3.

1999

Auxiliatrixpark nog fraaier. Met de aanleg van de vijverpartij fase 1 van de herinrichting achter de rug. Foto links de vijver en rechts

achterzijde De Vorstenheuvel.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.4.

1999
Roemeense delegatie op bezoek in Venlo. In kader van HOPE-Exchange.

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.5.

1999
De Praktijk: Aantal projecten De Witte Steen uitgebreid: "werk goed voor eigenwaarde bewoners".

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.6.

1999
Amerikaanse studenten in mytylschool Ulingshof. 16 Studenten op studiereis door Europa doen op 27 mei de mytylschool aan. Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.3, juni 1999, blz.3.

1999

Vernieuwd stiltecentrum in D'n Horstgraaf. Met de verbouwing van de recreatiezaal van D'n Horstgraaf tot de huidige Grand Café Onder

de Linden, moest de oude kapel plaats maken voor de nieuwe entree. Een nieuw stiltecentrum kreeg echter een mooie centrale plek

aansluitend op het Grand Cafë. 
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999

Vijftigste vrijwilliger in De Witte Steen. Op 12 mei de Dag van de verpleging werd Wim Classens als 50-ste vrijwilliger in de bloemetjkes

gezet.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999
Per 1 juli invoering nieuw functiewaarderingssysteem FWG 3.0 niet haalbaar.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999
Modeshow van bruidskleding in D'n Horstgraaf groot succes.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999

Jubilaris Bert van Bemmel: "Voor mijn part ga ik door tot mijn zeventigste". Hij is in 1974 in dienst getreden bij Maria Auxiliatrix en in de

oude Horstgraaf begonnen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999
Harry Schoeber (36 jaar) hoofd afdeling Vlierbes van D'n Horstgraaf. (Van 16 juni)

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999

"Omgaan met tegenstand en dat tot een positief resultaat ombuigen" Fysiotherapeut André Drost over zijn drijfveer. (werkzaam in D'n

Horstgraaf)
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 1999.

1999
Onze medewerkers bedrijven topsport. Meerjarenbeleidsplan in teken van nieuwe missie. Jaarverslag 1998, juli 1999.
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1999

In oktober 1998 bestond de somatische dagbehandeling van de dienst Semi- en Extramurale Verpleeghuiszorg (SEVz) 25 jaar. Het

jubileum wordt gevierd met een symposium. Jaarverslag 1998, juli 1999.

1999
Mr. B. Poppe voorzitter Raad van Toezicht. Met ingang van 1 september 1998. Jaarverslag 1998, juli 1999.

1999
Grand Café voldoet aan toenemende behoefte. Jaarverslag 1998, juli 1999.

1999

In het voorjaar van 1999 is het Auxiliatrixpark mooi ingericht. Door schenking wordt het beeldenbestand uitgebreid met enkele

sculpturen van de Amerikaanse beeldhouwer John Torres en het beeld "Zorg" van beeldend kunstenaar Sjer Jacobs uit Tegelen. Jaarverslag 1998, juli 1999.

1999
F. Rijnders benoemd tot Directeur Beheer. Per 1 november.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 1999.

1999
Verbetering communicatie medewerkers De Witte Steen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 1999.

1999
Bewoners van D'n Horstgraaf op bezoek bij de Gilde Opleidingen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 1999.

1999
Open spreekuur bij bedrijfsarts op locatie. In Martinushof en D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 1999.

1999
Professor Dubois Stichting weer op Job 2000.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 1999.

1999

Parkeerbeleid Auxiliatrixpark moet veiligheid verhogen. Volgens verwachting zal het park met zijn vijver, voliére en dierenweide in de

toekomst nog meer bezoekers trekken.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999

Frank Rijnders, (44 jaar) directeur beheer. Mensen zijn gemotiveerd, je moet hen hooguit stimuleren. Hij is per 1 november benoemd.

Jos Spätjens is met ingang van 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur. Foto Frank Rijnders alleen en met Harrie Cornelissen. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999
In Memoriam. Op 28 juli overleed vrij onverwacht de heer Sjeng Backus. Hij was sinds 1991 vrijwilliger in d'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999

Bedrijfshulpverlening locaties Auxiliatrixpark. In 1996-'97 werd de bedrijfshulpverlening opgezet. John Goossens werd benoemd tot

hoofd.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999
Afscheid postbode Bert Hendrix na 10 jaar trouwe dienst als postbode in het Auxiliatrixpark.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999
Ankie Lena, secretaresse Raad van Bestuur: "Persoonlijke ontwikkeling is een wezenlijk onderdeel van het leven".

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 1999.

1999
Projectgroep verwacht geen milleniumproblemen. Voorzitter Walter van Kessel aan het woord.

Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.4, oktober 1999, blz.1.

1999

Frank Rijnders directeur beheer Profesor Dubois Stichting: "Op de werkvloer komen doen en denken bij elkaar". Foto Frank rijnders en

Harrie Cornelissen.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.4, oktober 1999, blz.3.

1999
Ezelinnetje direnweide heet Cindy

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 1999.

1999
Reünie activiteitenbegeleiders D'n Horstgfgraaf. Met foto.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 1999.

1999

Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook goed zijn voor anderen. Fysiotherapeut Jan Gadiot (D'n Horstgraaf) over verantwoord

transferbeleid.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 1999.

1999
Jeu Sprengers lid van klachtencommissie voor medewerkers stichting. Hij vult de vacature van Jos Opsteegh in.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 1999.

1999
Geslaagden opleiding verzorgende IG. 22 Geslaagden ontvingen in d'n Horstgraaf op 30 september hun diploma.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 1999.
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1999
Kerstmarkt in De Witte Steen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999

Nieuwe dienstfietsen in Auxiliatrixpark. Op woensdag 27 oktober hereft Walter van Kessel, hoofd civiele techniek 5 nieuwe fietsen in

ontvangst genomen van het Venlose aannemingsbedrijf Keunen. De heren Koopman en Branderhorst boden de fietsen aan. Met foto

medewerkers op de brug.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999
Jaarvergadering van personeelsvereniging Maria Auxiliatrix.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999

Millenniumboom geplant in Auxiliatrixpark.De inlandse zomereik werd woensdag 3 november door Walter van Klessel, Jos Spätjens,

Frank Rijnders geplant. Het Auxiliatrixpark is een van de locaties die door de stichting Het Limburgse Landschap werden uitgekozen

voor het planten van milenniumbomen. Met foto.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999
Viering seniorendag D'n Horstgraaf. 10 Personen waren op de uitnodiging gekomen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999
150-ste optreden orkest "De Lutti's".

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 1999.

1999

The Lutti's: huisorkest van D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel. The Luti's bestaan uit Gerrit Lucassen, Pierre Timmermans en (vroeger 

ook nog Wiel Hermkens, medewerker in het park). Ze hebben ongeveer 1.050 keer opgetreden voor de stichting. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999

Op 30 december 1999 is voor Mr. P.H.M..J. Thijssen notaris te Venlo een akte opgemaakt tussen de Stichting Speciaal Onderwijs

Venlo en omgeving met de Professor Dubois Stichting. Het bestuur van de school Ulingshof gaat over naar voornoemde

scholenstichting. Tevens draagt PDS het schoolgebouw per 01-01-2000 over onder voorbehoud van Recht van Opstal. (Grond was al

eerder overgedragen) Bouw & Huisvesting.

1999

Mytylschool Ulingshof geen onderdeel meer van Professor Dubois Stichting. Bestuurlijke fusie scholen voor speciaal onderwijs. Per 1

januari 2000 gaat Mytylschool Ulingshof een bestuurlijke fusie aan met de Vijverhofschool in Venlo en De Maaskei in Heel. Directeur

van Mytylschool Ulingshof, Sef van Elswijck aan het woord.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.6, december 1999, blz.1.

1999

Van Boschschool naar mytylschool. Op 15 augustus 1930 werd een zogenaamde bosschool geopend. In 1950 werd deze omgezet in

een school voor buitengewoon lager onderwijs (BLO). Toen het sanatorium op 1 juli 1963 werd opgeheven, was de bezetting van de

school teruggelopen tot 27 leerlingen, terwijl de vereiste minimum bezetting 24 was. Om de school te behouden werd het plan geopperd

voor de verpleging van gehandicapte kinderen, die ook naar school moesten. Op 10 april 1961 werd toestemming verkregen om ook

die leerlingen alvast in het blo-onderwijs op te nemen. Het bestuur wilde de school graag ombouwen tot een mytylschool. In 1963

besliste het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen dat de in de volksmond genoemde Sanatoriumschool omgebouwd werd tot

een school voor gehandicapten. De school werd gehuisvest in het inmiddels afgebroken gebouw De Witte Steen, dat destijds

Immaculata Paviljoen heette. De ruimten waren te klein daarom werd in 1971 een zesklassige noodschool gebouwd. Op 22 maart werd

de vergunning verleend en op 9 augustus werd ze in gebruik genomen. Vier jaar later kon men starten met de bouw van een

therapieruimte. De vergunning hiervoor werd op 28 augustus 1975 verleend. Eind van dat jaar werd op 2 december ook de definitieve

eerste steen gelegd van de definitieve Maria Auxiliatrixschool. op 9 augustus 1976 werd ze in gebruik genomen. Er kwam een

zwembad bij dat op 2 juni 1978 in gebruik werd geopend. Een revalidatieafdeling blijft nog een wens. Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.6, december 1999, blz.3.

1999

Officiële start CVA-project Zorgalliantie De Maastroom. Deze samenwerking tussen alle zorgaanbieders in Noord-Limburg is in juni

gepresenteerd.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.6, december 1999, blz.4.
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1999

Repetitie orkest van De Witte Steen: uur lang aanstekelijk enthousiasme. Al vier jaar kent De Witte Steen een eigen orkest, The New

Faces. Een impressie.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.6, december 1999, blz.5.

1999

NVVz en WZF gaan op in branchevereniging Arcares. Harrie Cornelissen vice-voorzitter nieuwe belangenorganisatie. De verpleeg- en

verzorgingshuizen bundelen hun krachten.
Dubois Perspectief, 6e jg. 

Nr.6, december 1999, blz.6.

1999
Sintemerteviering in D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999

Afscheid Harrie Cornelissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur, gaat per 1 maart de stichting verlaten. Op 24 februari zal een

afscheidsreceptie worden gehouden. Twee artikelen met een foto van Harrie Cornelissen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999

Praktijkbegeleidster Marly Simons (42): "Je moet in de spiegel kunnen kijken en jezelf aardig vinden". Marly is nu 9 jaar werkzaam bij

vakgroep opleiding en praktijkbegeleiding.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999

Opleidingsgegevens in systeem vastgelegd. De opleidingsgegevens van de medewerkers zijn in een systeem opgenomen dat alleen

toegankelijk is voor de daarvoor bevoegde funtcionarissen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999
Vijf bestuurskandidaten voor personeelsvereniging Maria Auxiliatrix.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999
Leerlingen Gilde Opleidingen op bezoek in d'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999
Viering vrijwilligersdag in d'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999

Mia Moors, coördinator activiteiten en ontspanning. "Ik heb de leukste baan bij Dubois". Een interview met Mia Moors in de serie de

werkplek. Ze is 24 jaar geleden op het Auxiliatrixpark begonnen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 1999.

1999
Hans Mennen, afdelingshoofd (41) Jasmijn: "Het is de kunst om de mens, achter de patiënt te vinden".

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 1999.

1999
Modelspoortreintjes niet meer weg te denken uit het leven van John Spanjersberg. (ortopedische instrumentmaker bij Van Lierop) Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 1999.

2000

Harrie Cornelissen neemt afscheid van stichting: "Samen hebben we veel bereikt". Interview met Harrie Cornelissen. Hij neemt op 1

maart afscheid.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000
Afscheid Toos van Dael dagbehandeling D'n Horstgraaf. Na 24 jaar dienstverband.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000
Evv'er wordt straks zorgcoördinator.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000
Verslag kwaliteitscirkel afdeling Meidoorn van D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000
Bijscholingsdag van activiteitenbegeleiding D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000

Kerstviering met doop. Op 24 december werd Fons in D'n Horstgraaf gedoopt.Zijn moeder is Anja Sijberts werkzaam als secretaresse,

zijn peetoom is Chyriel van Dijck, werkzaam als verpleeghulp op Akkerwinde.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2000

Will Koenen, ziekernverzorger De witte Steen: "Hier leer je de betrekkelijkheid van het leven wel inzien". Hij werkt sinds 1,5 op de

afdeling Hoefslag van De Witte Steen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

1, januari 2000.

2002

Van woord naar daad. Werkdocument ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe organisatie voor (ouderen) gezondheidszorg in

Noord-Limburg tussen 2000-2002. Raad van Bestuur.
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2000

Projectgroep autonomie De Vorstenheuvel.
Informatiekrant van de 

Professor Dubois Stichting, 

29e jg, nr.2, februari 2000.

2000

Afscheid Harrie Cornelissen met sfeervolle bijeenkomst. Op 24 februari nam Harrie Cornelissen afscheid van de Professor Dubois

Stichting. Hij had de organisatie 12 jaar geleid. Door burgemeester C. Brocken werd Harrie voor zijn talrijke verdiensten onderscheiden

tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000

Vier videofilms: Afscheid Raad van Toezicht 22-02-2000 in Hotel Valuas (31 min.) Minisymposium 23-02-2000 in de Maaspoort tgv het

afscheid van Harrie Cornelissen. Ridder in de orde van Oranje Nassau, 23-02-2000 (22 minuten)

Gemaakt door Cirkel Arts 2000 

iov de Professor Dubois 

Stichting.

2000
Veiling kunstwerken in D'n Horstgraaf. 

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000
Mensen worden steeds mondiger, dat geldt ook voor de bewoners. Gertie Mooren 25 jaar in dienst op de Korenbloem D'n Horstgraaf. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000
Projectgroep Autonomie De Vorstenheuvel.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000
Het Afscheid: Eduard Wanten Hoofd Financieële Administratie. Sinds 1 mei 1995 in dienst. Wordt financial controller bij Orbis. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000

Ziekenverzorgende wordt verzorgende IG. Op 1 december is "Het besluit verzorgende in de induviduele gezondheidszorg" (VIG) in

werking getreden. Gelijktijdig is de Wet op de ziekenverzorgers ingetrokken en vervangen voor de Wet BIG (Beroepen Induviduele

Gezondheidszorg).
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000
Profiel: Mien Dings gastdame in De Vorstenheuvel. Begonnen in 1999.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

2, februari 2000.

2000
Laatste geslaagde oude opleiding Ziekenverzorgende. Op 30 maart haalde Linda van Renselaar haar diploma ziekenverzorgende. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 2000.

2000

Automatisering in de voeding gaat dit jaar van sdtart. Thans wordt nog in vijf keuken op locatie gekookt. In oktober brengt men het

aantal terug op drie en in de toekomst wil men in een keuken koken.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000
Directioneel: Aandacht voor het vertrek van Harrie Cornelissen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000
Zwemleraar Peter Thijssen (26): "Er is niets zo leuk en moeilijk als met mensen werken".

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000

In memoriam: Huub Alberts. Op 2 maart Huub die verbonden was als vrijwilliger aan D'n Horstgraaf overleden. Sinds 1995 verzorgde

hij een keer per twee weken een muziekavond.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000

De Strik van L1 voor vrijwilligster D'n Horstgraaf. Op 29 februari kwam Pieter Kiewied van L1 om vrijwilligster Marga Peeters de Strik te

overhandigen. Ze is al meer dan 25 jaar actief in D'n Horstgraaf.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000

Theo van weert: "Zekerheden loslaten is een moeilijk proces" Sinds oktoner 1998 afdelingshoofd in het verzorgingshuis De

Vorstenheuvel.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000
Profiel: Chris Cox tuinman, voorwerker Auxiliatrixpark. Hij is in 1976 in dienst gekomen van de stichting.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

3, maart 2000.

2000
Harrie Cornelissen ridder in de orde van Oranje Nassau. Koninklijker onderscheiding voor grote maatschappelijke verdienste. Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

1, maart 2000, blz. 1.

2000
Raad van Bestuur. Met ingang van 1 maart is Jos Spätjens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

1, maart 2000, blz. 1.
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2000

Afscheid Harrie Cornelissen van PDS: "Terugblik met grote voldoening". Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

1, maart 2000, blz. 3-4-5.

2000
Professor Dubois Stichting zoekt personeel in Duitsland.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 2000.

2000

Project deskundigheidsbevordering medewerkers Jasmijn (D'n Horstgraaf) blijkt succes. Nadat de afdeling Jasmijn op 1 januari 1997

begon als specialistische afdeling met 33 bedden voor PGB en gerontoppsychiatrische ouderen met gedragsproblematiek bleek al snel

dat de medewerkers behoefte hadden aan meer inzicht in de problematiek en meer kennis in de omgang met bewoners. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 2000.

2000
Profiel: Ans van Haren. (54) Gastdame Grand Café D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

4, april 2000.

2000
Professor Dubois Stichting werft verzorgenden in Duitsland.

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

2, april 2000, blz. 1.

2000
Project autonomie begint vruchten af te werpen in De Vorstenheuvel

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

2, april 2000, blz. 4.

2000
Boom in Auxiliatrixpark schuift op voor weg. Op 10 april werd een treurbeuk aan de Dennenlaan verplant.

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

2, april 2000, blz. 6.

2000

Professor Dubois Stichting zoekt personeel in Duitsland.
Informatiekrant van de 

Professor Dubois Stichting, 

29e jg, nr.5, april 2000.

Bijscholing over dementie voor vrijwilligers van D'n Horstgraaf. Wim Seegers verzorgde op 12 april een bijscholingsbijeenkomst. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 2000.

2000

Eremedaille voor Mia Moors. Mia is werkzaam als coördinator activiteiten en redactielid van deze krant. Ze ontving in haar woonplaats

Horn een Koninklijke onderscheiding.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 2000.

2000

Harry Kuijpers: "Verbouwingen lopen als een rode draad door mijn carriéré. Harry (57) is 25 jaar werkzaam op het Auxiliastrixpark in de

technische dienst.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 2000.

2000
OR-jaarverslag aangeboden. Frank Rijnders ontving van OR-voorzitter Henk Peters.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 2000.

2000
Uitbreiding activiteiten in D'n Horstgraaf. Uitbreiding dagbestedingsprogramma.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

5, mei 2000.

2000
Frank Rijnders benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Aldus het besluit van 19 mei van de Raad van Toezicht.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000
Reünie zilveren De Vorstenheuvel.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000

In Memoriam: To Jenneskens. Door een noodlottig ongeval overleed To. Ze had eind januari 1993 gebruik gemaakt van de OBU en

vierde toen gelijk haar 25-jarig dienstjubileum.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000

Directioneel. In het Auxuliatrixpark is veel veranderd. Het voorterrein van D'n Horstgraaf is gereed, een gedeelte van De Vorstenheuvel

en Duboisgebouw is ingrijpend gerenoveerd. Ook worden de wandelpaden richting De witte Steen vernieuwd. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000
Directioneel. In september starten 16 Duitse leerlingen. Zij krijgen een verkorte cursus aangeboden.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000

Manager Theo Messing: "We hebben er iets moois van gemaakt" Bijzonder verzorgingshuis De Vorstenheuvel 25 jaar. (90

medewerkers en 83 bewoners) Paginagroot artikel.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000
Benaming Dienst Techniek gewijzigd in Huisvesting.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.
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2000

Torch-run door het Auxiliatrixpark. Op 28 mei vormde het park een onderdeel van de route voor wande3laars die deelnamen aan de

torch-run: een evenement waarvan de opbrengst bestemd is voor de Special Olympics.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000
Installatie vakgroep zorg verpleeghuis D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000

Opening dierenweide en dierenverblijf. Op donderdag 18 mei werdden de dierenweide en het dierenverblijf in het Auxiliatrixpark officiel

in gebruik genomen. Oud-directeur Harrie Cornelissen maakte een grote oranje strik los van de poort die de oude en de nieuwe

diereweide van elkaar scheidde.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000

PersoneelsconsulenteRita van Gastel: "afweging belangen organisatie en individu steeds weer een uitdaging". Personeelsconsulente

De Vorstenheuvel en verpleeghuis Blerick. (sinds 9 jaar in de stichting werkzaam)
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

6, juni 2000.

2000
Professor Dubois Stichting biedt boeiende banen: Dringend behoefte aan medewerkers en leerlingen.

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

2, juni 2000, blz.5.

2000
Frank Rijnders lid Raad van Bestuur. (per 1 juli)

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

3, juni 2000, blz.1.

2000

Amerikaanse studentes zeven weken te gast bij PDS: "Zorg in Nederland veel socialer dan bij ons". Kelly Miniiti (21) en April Zeman

(21).
Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

3, juni 2000, blz.1.

2000
Congres "Voor zorg gekozen" dankbetuiging aan reilgieuzen. Zuster Paulo: "zusters van Maria Auxiliatrix waren echt onbaatzuchtig". Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

3, juni 2000, blz. 3.

2000
The New Faces (De Witte Steen) geeft Benefietconcert voor de ramp van Enschede.

Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

3, juni 2000, blz. 4.

2000

Cliëntenperspecttief in De Vorstenheuvel. Ook in De Vorstenheuvel zullen ongeveer 12 bewoners/familie geïntervieuwd worden. Dit zal

geen standaard vragenlijst zijn.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
Oldtimers in het park. Maar liefst 132 old-timers kwamen op tweede pinksterdag op bezoek.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
Open Dag Activiteitencentrum De witte Steen. Zondag 25 juni voor familie, vrienden en daggasten van De Witte Steen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
Dit jaar benoeming van zorgcoördinatoren.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000

In menmoriam: Jan Ebus. Op 27 juni overleed (68) Jan Ebus vrijwilliger in D'n Horstgraaf. Samen met zijn vrouw begon Jan in 1991 als

vrijwilliger/gastheer bij muziekavonden in het St.Josephpaviljoen. Daarna als vrijwilliger bij de centrale activiteitenbegeleiding. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
FWG 3.0 moet opwaardering en diversiteit functies zichtbaar maken. Stuurgroep bewaakt proces rond functiewaardering.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
Geslaagden helpende niveau 2 Martinushof en D'n Horstgraaf. Zij begonnen op 27 september 1999 aan hun opleiding.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000

Dienst Huisvesting. Deze dienst die haar zetel heeft in het Duboisgebouw bestaat uit Walter van Kessel, Hub Opstals, (sinds 1

augustus) Henk Thiesen en secretaresse Truus Driessen.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000
Profiel: Jo Driessen receptioniste-telefoniste. Ze is op 20 december 1978 begonnen bvij Maria Auxiliatrix.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

7, juli 2000.

2000

Nieuwe uitdaging voor manager Jan Erik de Wildt. Neemt per 15 augustus afscheid van De Witte Steen. Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

4, september 2000, blz.1-4.

2002

Typologie organisatie (2002). Functiebeschrijvingen en functieomschrijvingen Raad van Bestuur, regiodirectie en directie divisie

Bijzondere Zorgproducten
Leden stuurgroep fusie, 

agustus 2000.
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2000
Professor Dubois Stichting geeft premie voor werven van nieuwe medewerkers.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000
Eerste geslaagden verzorgenden IG. 14 Geslaagden ontvingen op 29 augustus hun diploma.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000

Mia Beurskens 40 jaar in dienst stichting: "Je denkt met de bewoners mee". Mia Beurskens (56) start op MA met aardappelen rapen en

het mangelen van de was. Alle unoformen moest men toen strijken. Wat men opgedragen kreeg van het hoofd voerde men uit. In de

kelder van de Vorstenheuvel volgde ze lessen voor de opleiding ziekenverzorgende. Als nachtdienst sliep ik boven in het St. Josepg-

paviljoen. Sinds 1975 werkte ze op de Dagbehandeling bij D'n Horstgraaf. Ze valt nu onder de SEVz.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000

Uitbreiding secretariaat Raad van Bestuur. Per 6 september is tijdelijk Suzan Eerkens voor 2 dagen in de week gestart. Haar

aandachtsveld zal zijn, klachtencommissie, Centrale Cliëntenraad en het schrijven van persberichten.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000

Tuinbanken. Het personeel van het Auxiliatrixpark heeft na enige tijd enkele proefbanken ter beschikking te hebben gehad gekozen

voor de groene tuinbank als nieuwe bank in het park.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000
Portret: "Als je je als collega opstelt, bouw je veel krediet op". Sandra Linders (28) hoofd afdeling Hazelaar in D'n Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

8, september 2000.

2000

Premie voor werven nieuwe medewerkers. Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

4, september 2000, blz.1.

2000

Nederlandse les voor duitse leerling ziekenverzorgenden: "Je leert je leven lang". Sinds kort zitten 17 Duitse leerlingen op de opleiding

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg bij Gilde Opleidingen in Venlo.
Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

4, september 2000, blz.3.

2000

Tuinplan Auxiliatrixpark Professor Dubois Stichting afgerond. Start in 1998, kosten geraamd op 8,5 miljoen gulden. Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

4, september 2000, blz.6.

2000

Website Professor Dubois Stichting. Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

4, september 2000, blz.1.

2000
Mario van Rens zorgcoördinator Professor Dubois Stichting. (alle verpleeghuizen van PDS)

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000
Geslaagden Verzorgende IG.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000
Dames "Vrouwenvleugel" Duboisgebouw beheren huishoudboekje van de Stichting. Afdeling EAD.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000

In memoriam : Margriet Berden (54). Ze was 2 jaar werkzaam als oproepkracht op de afdeling Akkerwinde en Korenbloem in D'n

Horstgraaf.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000
Alle protocollen en procedures Professor Dubois Stichting op centraal netwerk. (in 1999 gestart in Martinushof) Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000

Profiel: Leonie Stikkelbroeck (54) medewerker postkamer Duboisgebouw. Ze is op 2 oktober 1977 begonnen op de Hazelaar van D'n

Horstgraaf.
Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000
Dierenverblijf heet "Het knuffelweike". De naam is ingezonden door Piet Weijmans voormalig souschef. Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

9, oktober 2000.

2000
Bijscholing vrijwilligers D'n Horstgraaf in leren omgaan met rolstoelen.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Gescheiden inzameling incontinentie-afval.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.
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2000
Vervroegde verkiezingen ondernemingsraad.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Stand van zaken zorgcoördinatie.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Rolstoelfiets voor bewoners van vetrpleeghuis D'n Horstgraaf. (van het Prinses Beatrix Fonds)

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Marc Comuth, personeelsadministrator EAD: "Als de klanten tevreden zijn, is de baas het ook". (in het Duboisgebouw)

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Profiel: Tiny Houwkes, telefoniste-receptioniste Duboisgebouw.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

10, november 2000.

2000
Internationaal Jaar van de Vrijwilligers. In 2001.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Leerlingen Gilde Opleidingen in D'n Horstgraaf. Op bezoek.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Uitreiking certificaten aan hygiënespecialisten.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Stand van zaken zorgcoördinatie.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Projectgroep bereidt invoering euro voor.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Projectgroep mantelzorg verpleeghuis D'n Horstgraaf. Sinds augustus.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Viering vrijwilligersdag in D'm Horstgraaf.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Veranderingsproject in De witte Steen. "Afstemming aanbod op de vraag".

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000
Hakken en kappen. De oude hoofdentree van D'n Horstgraaf heeft een ware metamorfose ondergaan.

Dubois.Impressie, 29e jg, nr. 

11, december 2000.

2000

Afscheid Raad van Toezicht: Weemoed en dankbaarheid. Bernard Poppe neemt samen met Erica Smits na 1 januari deel in de nieuwe

Raad van Toezicht.
Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

5, december 2000, blz.3.

2000

Samenwerkingsovereenkomst woningcorporatie St.Urbanus en Professor Dubois Stichting. Aldus bekendmaking op 30 november

tijdens de viering van het tienjarig bestaan van 't Pronk Eppelke.
Dubois perspectief, 7e jg. nr. 

5, december 2000, blz.5.

2000

Mega-fusie in gezondheidszorg. Vijf stichtingen in Noord-Limburg bundelen krachten. De intentieverklaring is gepland op 1 januari 2001

en de bestuurlijke fusie op 1 januari 2002. Fusiekrant, Februari 2000.

2001

Vormgeving van het Ondersteuningsapparaat. Fusiedocument nr. 7. januari 

2001. Leden stuurgroep fusie.

2001

Contouren nieuwe organisatie worden langzaam zichtbaar.

Fusienieuws januari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.
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2001

Nieuwe organisatie krijgt per 1 januari 2002 nieuwe naam en logo. Oprichten Stichting Verplegen en Verzorgen Noord-Limburg. 

Fusienieuws januari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Huisvesting van het ondersteuningsapparaat. Om het kantoorpersoneel van het ondersteuningsapparaat gezamenlijk te kunnen

huisvesten is besloten om tijdelijk (voor de tijd van 2 a 3 jaar) kantoorruimte te huren. Ondertussen worden de uitbreidings

mogelijkheden onderzocht bij het Districtskantoor (Groene Kruis Punt) en of het Auxiliatrixpark. Ook wordt gedacht aan huur van een

gedeelte van het leegstaande pand van VGZ-kantoor aan de Drie Decembersingel in Blerick, naast het Districtsgebouw van het Groene

Kruis. (foto bestuursgebouw in de sneeuw)

Fusienieuws januari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Eenheid brengen in systemen vraagt veel tijd. Eén systeem per 1 januari 2002 niet haalbaar. Carla Storcken bedrijfseconomische

medewerker van de Professor Duboisstichting, is lid van de werkgroep financien. Deze heeft ten doel alle financiele aspecten te

stroomlijnen en te komen tot een eenheid in de diverse systemen.

Fusienieuws januari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Overleg Raad van Bestuur met werkgroepen OR en CR verloopt voorspoedig. Met een drietal foto's.

Fusienieuw januari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001
Pilotproject in D'n Horstgraaf over dienstroosterplanning. Op 15 februari gestart.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

1, januari 2001.

2001
Cliëntenraad D'n Horstgraaf.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

1, januari 2001.

2001
Zilveren jubileum van tuinman Chris Cox.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

1, januari 2001.

2001
Zestigtal functiebeschrijvingen inmiddels afgerond en uitgereikt.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

1, januari 2001.

2001
Finciële planners LTHP, Verpleeghuizen Professor Dubois Stichting. Uitgangspunten en toelichting.

AAG, 's-Hertogenbosch, 7 

februari 2001.

2001

Sollicitatieprocedure leidinggevenden en medewerkers ondersteuningsapparaat. Duidelijkheid over vormgeving van het

Ondersteuningsapparaat. Nieuwe naamgeving en ontwikkeling huistijl in handen van bureau Profil Communications.

Fusienieuws februari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Projectgroep ontwikkelt visie op voeding in de toekomst. Omdat veel gebouwen met nieuwbouw of renovatie van keukens zitten, wordt

daar breder over nagedacht in een projectgroep onder voorzitterschap van Gerard Bokdam. De projectgroep wordt ondersteund door

Hospitality Consultants.

Fusienieuws februari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.
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2001

Huisvesting ondersteuningsapparaat. Het plan is om per 1 oktober een deel van de Dienst Ondersteuning in Blerick onder te brengen,

heeft de nodige vragen opgeroepen. (foto VGZ-gebouw en Districtskantoor)

Fusienieuws februari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Nieuwe naamgeving en ontwikkeling huisstijl. Deze wordt ter hand genomen door Profil Communications uit Roermond. Afgesproken is

dat de naam Groene Kruis gehandhaafd blijft.

Fusienieuws februari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Behouden vaart voor de nieuwe stichting. De vijf jongste medewerkers van de stichting gaan met een ballon in de lucht. Een behouden

vaart voor de nieuwe stichting met oog voor de toekomst.

Fusienieuws februari 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001
Drukke receptie "zilveren Mia Moors in Grand Café".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001
Onderzoek naar meerwaarde van vrijwilligerswerk De Witte Steen.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001
Drukke receptie "zilveren Mia Moors in Grand Café".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001
Beheersprotocol legionella biedt locaties duidelijkheid.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001
Receptioniste Merie Hendrix over fysiotherapie op maat: "Een mooie voorziening, maar je moet wel met de billen bloot".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001
Nieuwe zorgcoördinatoren gaan ervoor. (o.a. In De Witte Steen en d'n Horstgraaf)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

2, februari 2001.

2001

Fusieorganisatie per 01-01-2002. Raad van Bestuur J.G.A. Spätjens MBA, A.J.L. van der Heijden en Drs.F.G.M. Rijnders.

Regiodirecteuren: Drs.W.G.M. Boersma, T.E.M. Hogema, A.F.C. Borghs, M.G.L. Schapendonk MM, J. Aveskamp.

Fusienieuws maart 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001
Professor Dubois Stichting houdt Kleine Parkfeesten. Vanaf mei tot en met september.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.

2001

Petra Janssen, coördinator vrijwilligers De Witte Steen: "Je moet een band met de bewoners krijgen". Ze begon 5 jaar geleden in De

Witte Steen.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.

2001
Cliëntenperspectief in De Vorstenheuvel: in het algemeen sprake van tevredenheid.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.

2001
Eerste groep menmsen met ID-baan geslaagd als voedingsassistenten.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.

2001
Ideeënbus D'n Horstgraaf. Tijdens de Kerstviering ludiek gepresenteerd.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.

2001

Hartverwatrmend afscheid Roos Moser van somatische dagbehandelin: "Je ziet de mensen hier opbloeien". Na een dienstverband van

23 jaar vertrekt ze op 22 februari met een afscheidsreceptie.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

3, maart 2001.
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2001
Wim Faassen 25 jaar in dienst Professor Duboisstichting: "Het leven is één groot theater".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001
Sandra Kerkhoffs nieuw hoofd afdeling Vlierbes in verpleeghuis d'n Horstgraaf.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001

Vrijwilliger René Pijnenburg chauffeur in D'n Horstgraaf: "de waardering die je van de bewoners van Auxi krijgt, is hartverwarmend". (is

14 Jaar geleden gestart met vrijwilligerswerk).
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001
Dubois in beeld in het Auxiliatrixpark. (met 4 foto's)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001
Klachtencommissie voor medewerkers.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001
In memoriam: Regien de Meulemeester-Wilms. Ze was ruim 5 jaar vrijwilliger in de Vorstenheuvel.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001

Protocollen te moeilijk en te tijdrovend voor de werkvloer. Onderzoek in D'n Horstgraaf, helft verzorgenden hanteert procedures en

protocollen niet.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

4, april 2001.

2001
"Dubois in beeld" tijdens feesten in opgeknapt Auxiliatrixpark.  Met foto's van verschillende beelden en het park.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

1, april 2001.

2001
Auxiliatrixpark Venlo: speels, open en aantrekkelijk. 

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

1, april 2001.

2001
In kader van Kleine Parkfeesten: "Zondag 2 september groot feest voor medewerkers en vrijwilligers".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.1.

2001
Poolse verpleegkundigen 2 weken bij Professor Dubois Stichting.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.10.

2001
Symposium in de Witte Steen. Vrijwilligers en organisatie moeten elkaar iets te bieden hebben.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz. 6.

2001
Viering vrijwilligersdag in de Vorstenheuvel. Met mooie foto.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001.

2001
Op 3 mei is het kunstwerk "Zweeftocht" van Vera de Haas in de vijver op het Auxiliatrixpark geplaatst.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz. 11.

2001
A. Stappers ombudsman Professor Dubois Stichting.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.1.

2001

Multidisiplinaire studiedag over "zitproblemen rolstoelgebruikers" verhelderend en praktijkgericht. (maandag 23 april in de oefenzaal van

de afdeling Fysiotherapie D'n Horstgraaf)
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.7.

2001
Ezeltje. (foto pasgeboren ezeltje)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.7.

2001
Professor Dubois Stichting start opleiding voor leerling-helpende.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.1.

2001
Opleiding verpleegkundige niveau 4 beëndigd.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.1.

2001
Kleine Parkfeesten geopend met expositie "Dubois in beeld".

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001, blz.2.

2001
Bijscholing voor vrijwilligers verpleeghuis D'n Horstgraaf.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

5, mei 2001.

2001 Boekje Dubois in beeld. Een presentatie van 37 kunstenaars. Beeldententoonstelling van 13 mei t/m 24 juni 2001. Bouw & Huisvesting.

2001 Dubois in beeld. Folder tentoonstelling van 13 mei t/m 16 september "Kleine Parkfeesten". Folder mei 2001.
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2001

Frank Rijnders en Piet Heldens: "Iedereen op de juiste plek, geen boventalligheid"

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Benoemingen voor het Ondersteuningapparaat. Deze dienst bestaat uit: Stafafdeling Sociaal Beleid, de Concernstaf. Manager Dienst

Ondersteuning is Geert Volleberg, Hoofd Salaris Administratie Wim Delmée, Hoofd Zorgadministratie René Kaptein, Hoofd Financiële

administratie, Lucien Piket, Hoofd Bedrijfs Economische afdeling Hay van Mierlo, Hoofd Stafafdeling Sociaal Beleid, Thera de Pauw, Bij

de Concernstaf als Financial controller, Jan Rutten, Bestuurssecretarissen, Renate Krutzen en Peter Greijn. Toon Stappers huidig

hoofd PO&O maakt per 1 januari 2002 gebruik van de OBU. Met foto's managers.

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Manager Geert Volleberg enthousiast en gedreven: "Dienst Ondersteuning: spin in het web ten dienste van iedereen".

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Huisvesting Ondersteuningapparaat. De Raad van Bestuur heeft onlangs het contract ondertekend voor de huur van het VGZ-gebouw

aan de Drie Decembersingel te Blerick. Het betreft 56 werkplekken.

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Medezeggenschapsstructuur voor cliënten en medewerkers vanaf 2002.

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

G.Kraaijeveld nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Benoeming gaat in op 1 september 2001.

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

J.W. Aveskamp per 1 januari 2002 benoemd tot directeur van regio Horst.

Fusienieuws juni 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

In 2001 wordt gestart met de Kleine Parkfeesten in Maria Auxiliatrix. Het park wordt vanaf dat Jaar Auxiliatrixpark genoemd. Op 13 mei

opende gedeputeerde Martin Eurlings de beeldententoonstelling "Dubois in beeld". Hij deed dit samen met Maria Vullers van de

cliëntenraad en kunstenares Monique Bruls.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001.
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2001
Oude entree D'n Horstgraaf geheel vernieuwd.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001.

2001
Hervisitatie verzorgingshuis De Vorstenheuvel in oktober.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001.

2001
"Dubois in Beeld": culturele wandeling door de natuur.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.1.

2001
Carla Verhoeven over "Dubois in beeld": "Toegankelijk werk voor iedereen die zich zelf hiervoor wil opstenstellen".

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.2.

2001
Protest tegen komst McDope in nabijheid Auxiliatrixpark.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.2.

2001
Professor Dubois Stichting bereidt komst euro voor met diverse activiteiten.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.5.

2001
Oldtimers te kust en te keur in Auxiliatrixpark.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.7.

2001

Amerikaanse studenten lopen stage bij de Professor Dubois Stichting: "Iedereen beleeft hier plezier in zijn werk. Matthew Heard en

Steve Mogen.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

2, juni 2001, blz.9.

2001
Kaarten personeelsfeest kunnen tot 15 augustus worden afgehaald. Spectulaire happening op 2 september (in Auxiliatrixpark). Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001, blz.1.

2001
Directioneel. Op 13 mei zijn de kleine parkfeesten van start gegaan met de beeldenexpositie.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001.

2001

Hektor. De raad van Bestuur zend een brief in naar aanleiding van Hektor. Net nu wij het park toegankelijker willen maken heeft men

het plan opgevat om in de buurt koffieshops te vestigen.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001.

2001
Evenementen Kleine Parkfeesten. (foto openluchtmis)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001, blz. 7.

2001

D'n Horstgraaf heeft een rolstoelfiets gesponsord gekregen van de Zwaluwen Jeugd Aktie van het Beatrixfonds aan het begin van het

jaar.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001, blz. 6.

2001

Zorgcoördinatie. Bianca Seegers verpleeghuisarts D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel en Rogier van Deyck verpleeghuisarts in

opleiding vertellen.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001.

2001
Portret van een muzikale duizendpoot. Els Denessen: van bakker tot muziektherapeute. De Witte Steen.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

6, juni 2001, blz. 10.

2001

De nieuwe naam symboliseert wat we zijn en wat we doen. Zorggroep Noord-Limburg. De nieuwe naam is in de kraamkamer van Profil

Communicatieadviseurs geboren. Herkenbaar en breed toepasbaar.

Fusienieuws juli 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

2001
Groot personeelsfeest op 2 september. (In het Auxiliatrixpark) Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Amerikaans feest in De Witte Steen. (in kader van de Kleine Parkfeesten)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Uitreiking certificaten zorgcoördinatoren.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Parktheater voor bewoners op zondag 5 augustus. (in kader van de Kleine Parkfeesten)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
In memoriam: Nel Wamsteker. Heeft ruim 22 jaar vrijwiligerswerk verricht in De Vorstenheuvel.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001

In memoriam: Piet Kolster. (is verongelukt) Hij was programmamaker. Wekelijks rond 13.00 uur zit D'n Horstgraaf in het programma.

Vanaf 1995 was hij present. Heeft ruim 22 jaar vrijwiligerswerk verricht in De Vorstenheuvel.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.
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2001

Afscheid manager Eddy Brillouet: "Als werknemer kun je nergens beter zijn dan bij Dubois". Manager van D'n Horstgraaf en de

Beerendonck neemt per 1 augustus afscheid. Hij gaat als verzekeringsarts in Heerlen werken. (hij was 7 jaar werkzaam in de stichting). Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Vrijwilliger Roy Gunther, De Witte Steen: "Muziek is mijn grote hobby". Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers 2001.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Sfeervolle kunstmarkt met volop muziek en zang. In kader van de Kleine Parkfeesten.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

7, juli 2001.

2001
Vanaf 1 januari alleen maar in euro's betalen.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Diploma-uitreiking verzorgende IG.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Start van opleiding Helpende niveau 2.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Zomerfeest bij De Witte Steen. Op vrijdag 31 augustus.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001

In memoriam dokter J. de Beer. In augustus overleed op 83-jarige leeftijd J.M.M. de Beer. Hij was bijna 10 jaar Hoofd Medische Dienst

van het toenmalige Maria Auxiliatrix. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze stichting. Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Aanvraag De Vorstenheuvel van hervisitatie voor kwaliteitslabel. Medewerkers gemotiveerd en vol vertrouwen.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Communicatieapparatuur wordt vervangen. Er komen draadloze telefoons (ook in MA).

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Piet Kunen (93) nog elke dag actief in zijn werkplaats. Bewoner De Vorstenheuvel houdt van figuurzagen.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Rommelmarkt en braderie in verpleeghuis D'n Horstgraaf. (op 24 oktober)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001

Personeelsfeest groots, sfeervol en zonmnig ondanks regen. (2 september ca. 2700 mensen in het park aanwezig) Ben Verdellen,

Sugar Lee Hooper).
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

9, september 2001.

2001
Poolse verpleegkundigen naar Venlo. In het kader van de Arbeidsproblematiek.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.1.

2001

Nieuwe managers bij de Professor Dubois Stichting. Als opvolger van Eddy Brilouet (D'n Horstgraaf en De Beerendonck) die per 1

augustus afscheid heeft genomen, is benoemd voor D'n Horstgraaf, Peter Meijs en De Beerendonck, Mario van Rens.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.1.

2001

MA-run bezorgt jongeren weer de dag van hun leven. De Kleine Parkfeesten werden zaterdag 15 september afgesloten met de

jaarklijkse MA-run. Ruim 200 motorrijders uit diverse landen zijn naar het Auxiliatrixpark gekomen.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.5.

2001
Jos Spätjens benoemd in bestuur IAHSA.

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.5.

2001

Kleine Parkfeesten Professor Dubois Stichting groot succes. "Er komt zeker een vervolg" zegt Frank Rijnders. "Auxiliatrixpark vraagt

om activiteiten" zegt Marianne van Beersum.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.9.

2001
Beeldhouwer Erik Kierkels: "Dit park leent zich perfect voor kunst".

Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.9.
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2001

Jos Muller en andré Clarijs:"een personeelsfeest om nooit te vergeten". Over het gehouden personeelsfeest in het Auxiliatrixpark. Henk

Thiesen over de aanleg techniek en het parkeerplan voor enkele duizenden mensen. O.a. een optreden van Ben Verdellen. Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

3, oktober 2001, blz.10.

2001

Nieuwe huisstijl Zorggroep Noord-Limburg. 

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Gerrit Kraaijeveld en Lé Giesen: "Goede zorg heeft alles te maken met huisvesting". Sinds 1 september is Gerrit Kraaijeveld voorzitter

van de Raad van Toezicht. Hij is opvolger van Lé Giesen dir tot 2003 als vice-voorzitter actief is.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

De managers van Zorggroep Noord-Limburg. Foto's met kort verhaal van 31 managers.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Benoemingen Zorggroep Noord-Limburg. PR & Communicatiefuncionaris per 1 oktober, Rob van Lee. Adviseur Raad van Bestuur, Dr.

W.L.M. Claessens. Hoofd Zorgadministratie Dienst Ondersteuning, Rob Strijbos en Coördinator Algemene zaken Dienst

Ondersteuning, Pieter Kersten.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Adviescommissie Sociale Begeleiding. G.G.M. Cobelens, J.W.Kempen, A.M.L. Leenders en M.T.H. Sprengers.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Gratis lidmaatschap van Het Groene Kruis voor alle medewerkers van de Zorggroep.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.
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2001

Postverwerking en postregistratie. Vanaf 1 januari a.s. zal in principe alle post via één centraal adres binnenkomen.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Nieuwe huisstijl Zorggroep Noord-Limburg. Tevens de benoemingen van alle managers en adviescommissie Sociale begeleiding.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Verhuizing Dienst Ondersteuning. Op 1 november was het zover. De Dienst Ondersteuning ca. 60 medewerkers vertrokken van het St.

Jozefpaviljoen naar het kantorengebouw aan de Drie Decembersingel in Blerick.

Fusienieuws december 2001. 

Boncura, Groene Kruis Noord-

Limburg, Stichting Huize 

Erkenkamp, Professor Dubois 

Stichting en Stichting 

Woonzorgpalet.

2001

Zeven Dubois-jaren vol positieve ontwikkelingen. Met ingang van 1 januari houdt de Professor Dubois Stichting op te bestaan. Samen

met de stichtingen Boncura, Woon-Zorgpalet, Het Groene Kruis gaat ze op in Stichting Zorggroep Noord-Limburg.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

4, december 2001.

2001
Afscheid Bernard Poppe van Raad van Toezicht: "Met respect voor elkaar hebben we veel bereikt". Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

4, december 2001, blz.3.

2001

Gift van 7500 gulden voor Professor Dubois Stichting. Initiatief van Venlose firma AVR Keunen. PDS wil hiervoor een kunstwerk kopen

voor de bewoners van de drie instellingen in het Auxiliatrixpark, D'n Horstgraaf, De Vorstenheuvel en verpleeg- reactiveringscentrum

voor lichamelijke en meervoudige gehandicapte jongeren De Witte Steen. Het kunstwerk is gemaakt door Venlose kunstenaar Monique

Bruls. "Stairway to heaven".
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

4, december 2001, blz.5.

2001

Positief advies over toekenning kwaliteitslabel De Vorstenheuvel. Theo Messing aan het woord over het advies van de

hervisitatiecommissie van Arcares.
Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

4, december 2001, blz.7.

2001

Hedendaagse senioren kritisch, zelfbewust en koopkrachtig. Dubois perspectief, 8e jg. nr. 

4, december 2001, blz.9.

2001

Afscheid Toon Stappers (60), manager P,P&O. "Gezondheidszorg zakelijker, maar het menselijke is overeind gebleven. Hij kwam in

1979 in dienst bij Maria Auxiliatrix waar personeelszaken nog in de kinderschoenen stond.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

10, december 2001.Dubois 

perspectief, 8e jg. nr. 4, 

december 2001, blz.10.

2001
Start bedrijfsfitnes voor medewerkers in D'n Hortsgraaf. (in de oefenzaal van D'n Horstgraaf)

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

10, december 2001.

2001

Viering 25-jarig bestaan De witte Steen. Op 9 augustus 1976 startte een aantal enthousiaste medewerkers het jongerenproject van

Maria Auxiliatrix. De witte Steen was een feit. Deze dag wordt op 26 oktober herdacht.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

10, december 2001.

2001

Mia Moors: "Het jaar van de vrijwilliger staat niet op zich zelf" Mia Moors, coördinator activiteiten en ontspanning in D'n Horstgraaf kijkt

terug op de gehouden activiteiten.
Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

10, december 2001.

2001
Viering vrijwilligersdag in D'n Horstgraaf.

Dubois Impressie, 30e jg, nr. 

10, december 2001.
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2002 Introductieboekje medewerkers Professor Dubois Stichting. Met illustraties van Wim Hendrix. Raad van Bestuur.

2002

Als eerste verzorgingshuis in Nederland kwaliteitslabel geprongoleerd; "Denken in kwaliteit zit in de genen van De Vorstenheuvel" Het

kwaliteitslabel wordt in ontvangst genomen door Theo van Weert (leidinggevende), Els Keijzers (medewerkster), Giel Gommans

(vrijwilliger) en mevrouw Martha Jeucken (cliëntenraad).
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 1.

2002

Op 65-jarige leeftijd is Broer (Lambert) van Soest op 1 januari op weg naar zijn werk overleden. Hij was sinds 5,5 jaar in het Grand

Café Onder de Linden werkzaam als vrijwilliger. 
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 4.

2002
Op 1 januari is men begonnen met de centrale postverwerking voor Zorggroep Noord-Limburg.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 4.

2002
"Uniform is funcioneel, maar met een badge ben je ook herkenbaar". Discussie over het dragen van uniformen.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 6.

2002

Bomenbeheerplan Auxiliatrixpark. De basis van dit plan vormt het beheerplan voor de periode 1989-2000. Het park is in 10

groepslocaties ingedeeld.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 6.

2002

Ondernemingsraad Regio Venlo: Per fusiedatum 1 januari 2002 zijn delen van de PDS samen gegaan met een deel van de Dienst

Patiëntenzorg van het Groene Kruis. Zo is er ook een nieuwe ondernemingsraad ontstaan. Met foto.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 8.

2002
Scholing hygiënespecialisten afgerond.  De cursisisten zijn werkzaam in De Witte Steen , Martinushof en D'n Horstgraaf.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 8.

2002

Zilveren jubileum D'n Horstgraaf. Op 4 oktober is het 25 jaar geleden dat verpleeghuis D'n Horstgraaf werd geopend. Volgens het

Dagblad voor Noord-Limburg van 30 september 1977 zouden op die dag 128 patiënten intrek in het nieuwe tehuis nemen. Dat

toentertijd, in tegenstelling tot nu, nog over patiënten en tehuis gesproken werd, geeft al aan dat zich in de afgelopen 25 jaren veel

veranderingen hebben voltrokken in de verpleeghuiswereld.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 13.

2002

Werkplekverbetering in D'n Horstgraaf. Begin dit jaar heeft een enorme verbetering van de werkplekken voor het secretariaat en de

praktijkbegeleiding plaats gevonden.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 15.

2002

Wim Claessens. Na een kort ziekbed is op 28 april verpleeghuisarts en manager dr. Wim Claessens op 59-jarige leeftijd overleden.

Sinds 1985 was Wim Claessens in dienst van Zorggroep-Noord-Limburg en haar rechtsvoorgangers. Onder zijn bezielende leiding is de

ontwikkeling van de ouderenzorg in Noord-Limburg met voortvarendheid ter hand genomen en werden tal van nieuwe zorg- en

dienstverleningsvormen vorm gegeven. Sinds de fusie tot Zorggroep Noord-Limburg was hij werkzaam als adviseur van de Raad van

Bestuur. Daarnaast was hij gedurende zijn carrière landelijk groot voorvechter van depprofessionalisering van het vak

verpleeghuisgeneeskunde, waarvoor hij tal van bestuursfuncties initiatieven nam.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 21.

2002
Peter Meijs bedankt iedereen voor het hartverwarmend afscheid dat hij mocht ontvangen.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 21.

2002

Doe mee aan volleybaltoernooi Auxiliatrixpark. Het succes van het toernooi tijdens de vorig jaar gehouden Kleine Parkfeesten van de

voormalige Professor Dubois Stichting, heeft ertoe geleid dat ook dit jaar een toernooi wordt gehouden op 1 september. CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 23.

2002

Poolse collega's aan de slag. Zes Poolse verpleegkundigen zijn medio mei als verzorgenden algemene zorg aan de slag gegaan bij

Zorggroep Noord-Limburg. Zijn zijn o.a. geplaatst in Martinushof 92), D'n Horstgraaf (2) De Witte Steen (1) en Verpleeghuis Blerick (1). CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 24.

2002

Nieuwe bungalow De Witte Steen. Op 16 april is op het terrein van De Witte Steen in Venlo een nieuwe bungalow in gebruik genomen.

In deze aangepaste bungalow is ruimte voor drie bewoners. Zij gaan zo veel mogelijk zelfstandig wonen, met beperkte begeleiding. Op

dit moment woner er; Karin Philp en Gertie Faassen.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, mei 2002, blz. 23.
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2002 Boekje Beeldenexpositie Vierkwart. Auxiliatrixpark Venlo, 12 mei - 9 juni 2002. Bouw & Huisvesting.

2002

Gewonden bij brand Vorstenheuvel Venlo. Bij een uitslaande brand op vrijdagmiddag is een negentig jarige vrouw zwaar gewond (in de

avond overleden) 2e artikel; "Ik wist dat ik zo snel mogelijk naar beneden moest" Gerard Mense 77 jaar aan het woord. Foto's Lé

Giesen, DDL.
Dagblad De Limburger, 22-06-

2002.

2002
Parkvolleybaltoernooi van Zorggroep Noord-Limburg op zondag 1 september. Sport verbroedert. Maar verzustert ook……

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 1.

2002

In Memoriam Pastor Arie Klaver. Op 25 april is pastor Arie Klaver overleden. Van oktober 1995 tot januari 1998 was hij als geestelijk

verzorger werkzaam in D'n Horstgraaf, de Vorstenheuvel, De Witte Steen, Verpleeghuis Blerick en in Onder de Wieën. Hij is 63 jaar

geworden.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 2.

PO&O Regio Venlo in De Vorstenheuvel. Per 1 mei zijn de medewerkers van PO&O-afdeling in de Regio Venlo benoemd. De nieuwe

afdeling bestaat uit veertien medewerkers, drie personeeladviseurs, de opleidingsconsulent, de vier medewerkers

personeelsadnministratie en het hoofd PO&O zijn verhuisd naar hun werkplekken op de tweede verdieping in De Vorstenheuvel. De 5

praktijkbegeleiders zijn vanaf 1 mei ook onder gebracht bij deze afdeling.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 3.

Versterking contacten Regio's en Dienst Ondersteuning. Zoals te verwachten was, blijkt na een halfjaar ervaring dat er een grotere

afstand is ontstaan tussen de Dienst Ondersteuning en de collega's in de Regio's. Daaronder heeft de communicatie flink te lijden. De

komende tijd zal hier meer aandacht aan worden gegeven.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 4.

Beeldenexpositie Vierkwart opening Kleine Parkfeesten: "Integratie bewoners en bezoekers bevorderen" Op 12 mei is de opening van

de fraaie beeldenexpositie die Erik Kierkels met de Zorggroep Noord-Limburg in het kader van de Kleine Parkfeesten samenstelde. CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 5.

2002
Postzegelactie. Al zes jaar staat in D'n Horstgraaf een bus waar men postzegels in kan doen. De opbrengst gaat naar de Cliniclowns. CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 6.

2002

Zilveren jubilaris Hay Roeven; "Bij de zusters kon je het beste net voor het eten komen". "Het beste dat ik gedaan heb in de tijd dat ik

als hoofd technische dienst bij de stichting werkte, was Hay Roeven aannemen als medewerker bij mijn dienst". Dat vertelde

gedeputeerde Mat Vestjens, die Roeven kwam feliciteren op donderdag 23 mei bij de viering van diens 25-jarig jubileum CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 9.

2002
Muziekproject D'n Horstgraaf verbetert welbevinden. (bevordering van bewust omgaan met muziek in met name huiskamers) CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 10.

2002

Heidedag hoofden facilitaire diensten Regio Venlo. Op 22 mei hadden de hoofden facilitaire diensten Regio Venlo een heidedag in

samenwerking met de Hogeschool Brabant en in aanwezigheid van regiodirecteur Ton Borghs. Het doel was, waar staan we in 2002

waar willen we zijn in 2005.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 10.

2002
Nieuws van de tuindienst; Kuipplanten.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 12.

2002

Onderscheiding Jo Ruijtenbeek. Tijdens de vergadering van de cliëntenraad van D'n Horstgraaf op 24 april is voorzitter Jo Ruijtenbeek

door locatiemanager in het zonnetje gezet. Hij kreeg eerder door burgemeester Jan Schrijen het Gouden kruis opgespeld als

waardering voor zijn inzet van belangen behartiging van ouderen in Venlo in diverse functies
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 14.

2002

Gediplomeerde zoco's D'n Horstgraaf. De nieuwe zorgcoördinators zijn: Cindy op het Veld, Ivo Peters, Trudy Krekels, Rie Metsemakers

en Silvie Schers.
CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 15.

2002
Wet Verbetering Poortwachter gaat onnodig lang ziekteverzuim tegen. Ingang is op 1 april.

CollegaZ, jaargang 1 Regio 

Venlo, juni 2002, blz. 24.

2002 Onze nieuwe COR. Foto.
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2002

Zilveren jubileum D'n Horstgraaf. Diverse festiviteiten waaronder een circusvoorstelling en een jubileumexpostie, het planten van een

boom enz……..
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.3.

2002

Brand in de Vorstenheuvel. Op vrijdag 21 juni werd verzorgingshuis De Vorstenheuvel getroffen door het noodlot. In één van de

appartementen brak brand uit, die één bewoonster het leven kostte. De brand was door een technisch mankement ontstaan. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.4.

2002

Verkiezingen OR Regio Venlo op  september. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz. 6.

2002

Ria van Rens met pensioen. Ria van Rens van de afdeling Akkerwinde in verpleeghuis D'n Horstgraaf is een van de weinige

medewerkers die werkte tot haar 65e en niet zoals veel anderen op 60-jarige leeftijd gebruik maakte van de OBU. Ze was 11 jaar

geleden op 54-jarige leeftijd hier gestart.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.7.

2002

Opleidingsconsulent Petra Luycks (40): "Kijken naar wat ik kan en wil doen, dat is mijn motto". Sinds 1 mei werkt ze als

opleidingsconsulent in Regio Venlo op De Vorstenheuvel. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.9.

2002

Jubileumsexpositie in D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.10.

2002

Therapeutisch zwemmen voor medewerkers in het zwembad van De Witte Steen in het Auxiliatrixpark. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.10.

2002

Nieuwe dienstkleding medewerkers Grand Café Onder de Linden. Met foto van het personeel 16 in getal. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.11.

2002

In Memoriam. Aafje Gubbels. Op 31 juli bereikte ons het droevige bericht, dat onze vrijwilligster Aafje Gubbels was overleden. Ruim

acht jaar was zij werkzaam als vrijwilliger in D'n Horstgraaf.
CollegaZ, jaargang 1, 

september 2002, blz.11.

2002

In kader missie-visie-traject. Wensen van bewoners in kunstproject Flessenpost. Kunstenaar Sjaak Smetsers benaderde de stichting

voor een van zijn projecten. Ellen Wilbers Hoofd Facilitaire Dienst van D'n Horstgraaf sprak dit project gelijk aan. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.11.

2002

Schoonmaken is ook een vak. Het is nu ruim een jaar geleden dat schoonmaakverlener Asito Medical Facilities begon met

schoonmaakwerkzaamheden in Regio Venlo. Op 28 augustus werden alle medewerkers bedankt en een bloemetje aangeboden. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.13.

2002

Nieuws van de Tuindienst. Onderzoek oude bomen. Middels geluidstomograaf wordt de stabiliteit van de boom vastgesteld om rotte

plekken te localiseren.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.14.

2002

Bijscholing voor vrijwilligers D'n Horstgraaf en Blerick. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.14.

2002

Afscheid Antoon van der Heijden Raad van Bestuur. Per 1 maart 2003 maakt Antoon gebruik van de OBU en neemt afscheid van de

Zorggroep Noord-Limburg.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.18.

2002
Salaristrook. De salaristrook wordt voortaan thuis bezorgd met de post.

CollegaZ, jaargang 1, 

september 2002, blz.18.
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2002

Brandweercommandant kijkt terug op de brand in De Vorstenheuvel; "Chapeau voor de medewerkers". Hoofd Preventie Hans van der

Linden, van de brandweer Venlo kijkt terug.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo september 2002, blz.18.

2002
Terugblik op één jaar Zorggroep Noord-Limburg.

CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz. 1.

2002

Leonie Stikkelbroeck: 25-jarig jubileum. Begonnen als ziekenverzorgster en thans medewerkster postkamer binnen de Dienst

Ondersteuning.
CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz. 4.

2002

Even voorstellen: Peter Greijn (55). Voorheen werkzaam bij Groene Kruis Noord-Limburg en sinds de fusie als bestuurssecretaris voor

de Raad van Bestuur.
CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.3.

2002
Uitkomsten PBOO onderzoek. Tevredenheidsonderzoek bij medewerkers, cliënten en relaties. Pleidooi voor de menselijke maat. CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.14.

2002

Collega's lopen in New York Marathon geld bijelkaar voor Vriendestichting. Drie medewerkers van de Zorggroep nemen 7 november

deel aan de marathon van New York, Ellen wilbers, Jo Klerken en Ton Borghs.
CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz. 20.

2002
Nieuwe huistijl wordt onder de loep genomen.

CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.26

2002

In Memoriam. Jeu Stiene vierde in juli nog zijn 12-jarig jubileum met de bewoners en medewerkers van D'n Horstgraaf. Hij wist dat een

koperen jubileum er niet meer inzat. Op de afdeling waar hij ook vrijwilliger was heeft hij een maand nog mogen wonen.
CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.4.

2002

Begonnen in 1977 als oproepkracht in d'n Horstgraaf: Zilveren jubileum receptioniste Marian Verhaeg. Op 8 oktober vierde ze haar

jubileum.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.9.

2002

Vrijwilliger Jan Wanten actief in GIPS-project. Sinds 1994 is hij vrijwilliger op afdeling Vlierbes in D'n Horstgraaf. Ook werkt hij als

vrijwilliger bij Gehandicapte Informatie Project Scholen. Dit is ontstaan in 1996 om kinderen vertrouwd te maken met gehandicapten. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.11.

2002

Nieuws van de Tuindienst. Jubileumboom. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van D'n Horstgraaf is bij de volíére een Abies

concolor (Coloradoden) geplant.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.11.

2002

62,5 Jaar in dienst van De Vorstenheuvel. Op 6 november werden maar liefst 5 koperen jubilarissen, Jolanda Driessen, Jacqueline

Piepers, Marion Manders, Marij Clabbers en Petra Lucassen.
CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.12.

2002

Viering 25-jarig jubileum D'n Horstgraaf. Fotopagina. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.14.

2002

Zorg aan Huis, vertrouwde kwaliteit in een nieuw jasje. CollegaZ, jaargang 1, Regio 

Venlo december 2002, blz.21.

2002
Klachtencommissie. Onlangs werd een onafhankelijke cliëntencommissie benoemd.

CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.24.

2002

Waarom geven we een magazine voor relaties uit? De zin van KwinteZ. Dit blad verschijnt elke vier maanden in een oplage van 5000

stuks. Het blad wordt in het geheel betaald door de advertentie-inkomsten.
CollegaZ, jaargang 1, 

december 2002, blz.12.

2003

Rijke historie van Godshuizen.Over de Burgerlijke Godshuizen die de Beerendonck in bezit hadden en tot 1909 De Gasthuishof. De

Godshuizen zijn de voorlopers van de huidige zorginstellingen. Dagblad De Limburger, 2003.

2003
De afdeling: I.C.T.

CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. voorpagina.
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2003
Vrijwilliger Jacques Rikken wil Internetcafé in D'n Horstgraaf.

CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 7.

2003

Kernwaarden, missie en slogan enthousiast ontvangen: "Een goed buikgevoel". De kernwaarden: Respectvol, Vooruitstrevend en

Deskundig. De missie……………
CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 10-11.

2003

Antoon van der Heijden (RvB) nam vrijdag 21 februari tijdens een mini-symposium en receptie in de schouwburg te Venray afscheid

van Zorggroep Noord-Limburg.
CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 8.

2003
Promsconcert Auxiliatrixpark met optreden Neet oét Lottum. Medewerkers krijgen voorrang bij kaartuitgifte.

CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 15.

2003
Jan Winter Projectdirecteur Strategie en Financiën. Per 1 juni is drs. Jan Winter (38) benoemd.

CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 15.

2003
Nieuwe informatiemap van Opleidingen Zorggroep.

CollegaZ, jaargang 2, maart 

2003 blz. 13.

2003
Open dag in Meeuwbeemd en D'n Horstgraaf. Landelijke Open Dag in de Zorg op 15 februari. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz. 1.

2003

Herstart Raad BIG Regio Venlo. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.2.

2003

Ron Hameleers manager Dienst Ambulante Zorg. (vroeger AMT) Per 1 januari. Hij is geen onbekende in de stichting. In 1997 was hij in

het Auxiliatrixpark werkzaam in verband met een zo geheten co-schap. In de periode 1999-2001 was hij onder de hoede van Jan

Hagens werkzaam als verpleeghuis-in-opleiding. Daarna week Hameleers uit naar Nijmegen voor een jaar studie. Tot 1 juni dit jaar blijft

interim-manager Theo Messing ondersteunend werkzaam voor de ambulante Zorg.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.3.

2003

CT-activiteit D'n Horstgraaf: eigen viergangen-menu. Op 16 januari kookten de CT leden in het Groene Kruis Punt. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.4.

2003

D'n Horstgraaf werkt aan integratie van mantelzorg. Een projectgroep gaat aan de slag. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.5.

2003

De Kwestie. Zorggroep Noord-Limburg: natuurlijk betrokken…! Slogan zet grote organisatie kort en krachtig neer. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.6.

2003

Jacques Rikken wil Internetcafé in D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.12.

2003

Promsconcert Auxiliatrixpark met optreden Neet Oet Lottum. Medewerkers krijgen voorrang bij kaartuitgifte. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo maart 2003 blz.19.

2003

Dienst Ondersteuning naar Auxiliatrixpark. Begin oktober verhuizing naar semi permanent gebouw naast bestuursgebouw. (vergnning

voor 5 jaar, is nu verlengd)
CollegaZ, jaargang 2, juni 

2003 blz. 10.

2003

Start project implementatie Verborgen Verlangens. In februari van dit jaar heeft elke locatie een kunstwerk gekregen als herinnering

aan het kunstproject Verborgen Verlangens.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.1-2.

2003

Bedrijfsfitness bijdrage aan een gezonde levenswijze in De Zorggroep Noord-Limburg. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.6.
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2003

Presentatie vakgroep zorg D'n Horstgraaf. Op de dag van de verpleging vierde deze vakgroep haar drie-jarig bestaan. De presentatie

werd verzorgd door André Clarijs.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.8.

2003

Frans van der Hoogt medewerker PR& Communicatie Regio Venlo. Per 1 april is Frans in deze functie benoemd. Hij gaat 24 uur voor

Regio Venlo werken en 12 uur voor De Vorstenheuvel.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.9.

2003

Frans Hendriks 25 jaar in dienst. Op 26 juni was Frans als medewerker facilitaire dienst in verpleeghuis D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.9.

2003

Onderzoek decubitus in D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.10.

2003

Portret: Ron Hameleers, manager Ambulante Zorg: "De manier van werken binnen de Zorggroep spreekt mij erg aan". CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.11.

2003

Marian Verhaeg (60), receptioniste D'n Horstgraaf, in de OBU. Op 28 maart stopte Marian Verhaeg met werken. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.12.

2003

Zilveren jubilaris Willem Seuren: "Fluitend naar je werk en neuriënd naar huis". Op 1 april 2003 was het 25 jaar geleden dat Willem

Seuren als maatschappelijk werker in dienst kwam van de stichting. De Maria Auxiliatrixschool en De Witte Steen zochten een

maatschappelijk werker. Dokter De Beer nodigde mij uit voor een sollicitatiegesprek. Twaalf jaar werkte hij op de school. Later

verzorgde hij als coördinator opname, de opnames voor Martinushof en D'n Horstgraaf en later voor VTH.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.15.

2003

"Pillenpolitie" op inspectie in D'n Horstgraaf. Op donderdag 24 april had in D'n Horstgraaf een inspectie plaats van zes afdelingen op het

nieuw medicatiesyseem. Geheel ludiek verkleed als politieman gingen Ron Hameleers en Jos Beijers als politiemannen de afdelingen

af.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.16.

2003

Nieuws van de tuindienst. Aanplant in Dennenlaan. Aan de Auxiliatrix ingang bij de Vorstenheuvel-Ulingshofweg worden ca. 20 bomen

verwijderd en twee rijen nieuwe bomen worden geplant. Het oog is gevallen op de mestaequoia glyptostroboides ofwel de

mammoetboom.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.17.

2003

Dienst Ondersteuning naar Auxiliatrixpark. Begin oktober verhuizing naar semi permanent gebouw naast bestuursgebouw. De Dienst

Ondersteuning is thans ondergebracht in een pand aan de Drie Decembersingel te Blerick
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.22.

2003

Parkvolleybal-toernooi Auxiliatrixpark. Zondag 7 september tweede editie, aanmelden tot 22 augustus. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.23.

2003

Sponsoring: volop kansen om iets extra's te doen voor onze cliënten. Zorggroep Noord-Limburg gaat serieus werk maken van

sponsoring en fondsenwerving.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo juni 2003 blz.32.

2003
Voor de tweede keer wordt op zondag 7 september de tweede editie van het Parkvolleybal-toernooi in het Auxiliatrixpark gehouden. CollegaZ, jaargang 2, juni 

2003 blz. 11.

2003

Handleiding huisstijl Zorggroep Noord-Limburg. (Natuurlijk betrokken) Versie 2, september 2003. 

Afdeling PR & Communicatie.

2003

In memoriam Miep Weijmans. Op 11 juli is Miep Weijmans-Geusens op 57 jarige leeftijd overleden. Miep was verbonden als vrijwilliger

aan verpleeghuis Blerick.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.2.
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2003

Marlie van Gelderen manager D'n Horstgraaf. Op 18 augustus komt Marlie van Gelderen van de Stichting Land van Gelre en Gulick

waar ze 2,5 jaar locatiemanager was van de Goddelijke Voorzienigheid, naar Venlo
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.7.

2003

"Frans Hendriks (63) staat voor iedereen klaar?" Veel lovende woorden voor zilveren jubilaris. Op 26 juli was hij 25 jaar in dienst. In juni

1978 begon hij op de afdeling transport. Theo Messing zorgde ervoor dat ik in D'n Horstgraaf terecht kwam. 
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.9.

2003

Herfts exposities in D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel van 12 september t/m 8 december. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.10.

2003

Postbodes van het Auxiliatrixpark. Al jaren wordt de post van het Auxiliatrixpark in Venlo gehaald en gebracht door jongeren van De

Witte Steen. Sinds een jaar of vijf wordt dit gezien als een echte baan.Op dit moment zijn Ilse van der Vorst en Rieky Oerlemans

postbode.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.12.

2003

Ingezonden door Jeanette Kloet: "Vrijwilligerswerk geeft mij weer het gevoel dat ik erbij hoor". Vrijwilliger in D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.13.

2003

Verborgen Verlangens: Hoe gaat het en wat vinden wij ervan? Ellen Wilbers, projectleider, Mario van Rens, locatiemanager, Lucie van

der Smitte, afdelingshoofd, leden van de werkgroep Akkerwinde geven hun mening.

CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.14-

15.

2003

Medewerkers showen hun bruidskleding in D'n Horstgraaf. 15 Medewerkers lieten hun trouwjukr of kostuum zien aan de bewoners. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.16.

2003

Zilveren jubileum Leo Konings als medewerker Tuindienst. Op 1 juli was hij 25 jaar in dienst. Hij vierde dit met een etentje met zijn

collega's; Hay Roeven, Hub Opstals, Frans Cuppen, Theo Smeets, Chris Cox, en Ger Joosten.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.17.

2003

G-fitness in D'n Horstgraaf. Elke donderdag kan men van 16.00 uur-tot/met 17.00 uur terecht voor de gehandicapte fitness. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.18.

2003

Quinn Warmerdam: muzikale duizendpoot. Deze zorgcoördinator op de afdeling Vlierbes in D'n Horstgraaf is een muzikaal talent. In

1994 had ze de interne opleiding gevolgd en startte ze onder Harry Berger als nieuw hoofd met een nieuw team. In haar vrije tijd is ze

lid van "W-Dreej".
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.19.

2003

Debuut Marlie Peters in Nijmeegse Vierdaagse. "Dat kan ik ook en dat wil ik ook". Aldus de activiteitenbegeleidster op de afdeling

Korenbloem in D'n Horstgraaf.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.20.

2003

Kleine Parkfeesten 2003: Beeldenexpositie. Kleine Parkfeesten: Promsconcert. Foto impressie.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.22-

23.

2003

Afscheid Jos Beijers van D'n Horstgraaf. Locatiemanager Beijers gaat in Regio Venray aan de slag. Op 17 juni nam het

coördinatieteam afscheid.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.24.

2003

In memoriam Bernie Bersch. Vanaf 22 juni heeft de salaradministratie in spanning gezeten over het lot van Bernie Bersch. Toen in

Blerick een lichaam werd aangetroffen bleek dat, van Bernie Bosch te zijn.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.28.

2003

Het Lange Termijn Huisvestingsplan. Hoe wonen onze cliënten in 2010. Door arie Klerk, AAG adviesgroep Den Bosch. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.29.

2003

COR in de toekomst steeds meer bezig met de grote lijnen. Wisseling van de wacht voorzitterschap Centrale Ondernemingsraad. Annie

Groenen wordt opgevolgd door Wilma Matheij.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.30.
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2003

 Meerjarenplan Zorggroep Noord-Limburg 2008: "Cliënt gaat de dienst uitmaken". Door Frank Rijnders Raad van Bestuur. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.32.

2003

Waarom steekt de Zorggroep energie in het organiseren van evenementen? Het nut van de kleine Parkfeesten. Er wordt geen zorggeld

voor gebruikt. Hoofdoelstelling het bevorderen van de integratie tussen bewoners van de drie zorgcentra in het Auxiliatrixpark en de

inwoners van Venlo en omgeving.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo september 2003 blz.36.

2003

De zorg maakt zich grote zorgen. In Noord-Limburg werd gisteren door veertien zorginstellingen actie gevoerd tegen de

kabinetsbezuinigingen op de zorg. Zenuwcentrum was Venlo waar zich in het Auxiliatrixterrein honderden personeelsleden en

(rolsoel)patiënten verzamelden. De Zorggroep heeft 4.600 medewerkers en 1.500 vrijwilligers, 32 verpleeg en verzorgingshuizen en 25

Groene Kruis gebouwen. Met foto van Harry Heuts, DDL. Ook op de voorpagina met een foto van Jos Spätjens die de aanwezigen

toespreekt.
Dagblad De Limburger, 15-11-

2003.

2003
Onderzoek misstanden verpleeghuizen

Dagblad De Limburger, 15-11-

2003.

2003

Verborgen Verlangens in de prijzen gevallen. Ellen Wilbers mocht in het Branbantse Heeze een presentatie geven over het project

Verborgen Verlangens. Dit in het kader van de jaarlijkse landelijke wedstrijd "De praktijk op het podium" georganiseerd door de

Meyboomstichting.

CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.1-

19.

2003

Lijndienst vervalt. Per 1 januari 2004 komt de buslijndienst tussen het NS-station in Venlo en het Auxiliatrixpark te vervallen. De reden is

dat er te beperkt gebruik van wordt gemaakt.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.7.

2003
Jubileum Jo Driessen. Op vrijdag 9 januari viert receptioniste Jo Driessen-Timmermans haar 25-jarig dienstjubileum. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.7.

2003

Werkgroep "Saluta" sinds mei aan de slag met gegevens Flessenpost. Verborgen Verlangens in de Vorstenheuvel. Enkele voorbeeld

verlangens: Uitslapen kan dat? Tijdstip zorg eigen keuze? Service op het terras is dat mogelijk? Samen bidden, kan dat? Douchen

wanneer ik dat wil, kan dat?..............
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.8.

2003
De Kwestie: Meningen over collegaZ overwegend positief. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.9.

2003

Exposities D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.10.

2003

Informatie over dementie in D'n Horstgraaf geslaagd. Op 27 oktober hebben de drie pgb afdelingen een informatieavond gehouden. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.13.

2003

D'n Horstgraaf start decubitusprotocol. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.13.

2003

Flexvrijwilligers helpen bij realiseren Verborgen Verlangens. Bedrijven en serviceclubs vinden steeds vaker de weg naar D'n Horstgraaf

met de vraag om eenmalig vrijwilligerswerk.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.14.

2003

Boekje met versjes van Truus Verbong. Receptioniste in D'n Horstgraaf schreef in het Tegels dialect het "Tegels kwartet". CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.14.

2003

Nieuws van de Tuindienst: De dierenweide. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.16.
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2003

Diploma's uitgereikt aan 35 BHV-cursisten in Grand café Onder de Linden. CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.16.

2003

Marlie van Gelderen, manager D'n Horstgraaf: "Ik wil zo dicht mogelijk staan bij medewerkers en bewoners". Op 18 augustus volgde

Marlie van Gelderen, Jos Beijers op.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.17.

2003

Duitse rolstoelers finischen na vierdaagse rally in Venlo. Zes jongeren uit het Duitse Solingen arriveerden op 5 oktober na een

rolstoeltocht van ruim 100 kilometer over vier dagen in het Auxiliatrixpark.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.17.

2003

Jo Cremers met pensioen. Op 9 september werd in De Vorstenheuvel afscheid genomen van Jo Cremers (65). Ze heeft 10 jaar in de

linnenkamer gewerkt.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.19.

2003

Hard Nodig: de herintreder opnieuw ontdekt. Met het ministerie van WVS is de actie Hard Nodig gestart om het personeelstekort weg te

kunnen werken.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.23.

2003

In de COR info rubriek, Auxiliatrixpark, 14 november 2003. Vier foto's over de gehouden acties tegen de bezuinigingen in de zorg. Op

deze protestactie spraken diverse mensen uit de politiek.
CollegaZ, jaargang 2, Regio 

Venlo december 2003 blz.28.

2003

Woedend op het Kabinet. Protest tegen bezuinigingsplannen. Goed voorbereiden op harde maatregelen. De Zorggroep-Noord-Limburg

moet 2,5-3% bezuinigen.
CollegaZ, Extra editie 17 

december 2003.

2004

Samenspraak. Deze titel draagt het bronzen beeld dat door kunstenares Rietje Geursts werd vervaardigd. De Raad van Bestuur schonk

het ter gelegenheid van de nieuwe huisvesting van de Dienst Ondersteuning en de Dienst Bedrijfsinformatie. "Samen onderweg in

goed overleg, nieuwe tijden tegemoet in voor- en tegenspoed. Vooral met goede zin, houden wij samenspraak erin". CollegaZ, jaargang 3, nr.1. 

februari 2004, blz. 1.

2004
Algemene Zaken in het Bestuursgebouw. Een artikel over de misschien wel meest variërende afdeling.

CollegaZ, jaargang 3, nr.1. 

februari 2004, blz. 3.

2004

Mart Verhalle neemt na 37 jaar afscheid van de Zorggroep. Hij gaat met ingang van 1 maart 2004 gebruik maken van de OBU-regeling.

Hij is 1967 in het Antoniusziekenhuis begonnen (nu Elzenhorst). Na de fusie van Boncura met de Duboisstichting tot Zorggroep Noord-

Limburg werd hij projectleider op Bureau Huisvesting.
CollegaZ, jaargang 3, nr.1. 

februari 2004, blz. 5.

2004
Even voorstellen: Wim van Megen is op 1 februari 2004 gestart als projectleider Bouw en Huisvesting bij Zorggroep Noord-Limburg. CollegaZ, jaargang 3, nr.1. 

februari 2004, blz. 4.

2004
Beheerder koffieshop: buurt zal geen overlast hebben. Met foto van het Schwanenhaus door Lé Giesen. 

Dagblad De Limburger, 13-02-

2004.

2004

Aanvullend artikel. "Niemand is gelukkig met de koffieschop". Omwonenden van de toekomstige koffieshop in het huidige

truckersrestaurant Schwanenhaus aan de Bevrijdingsweg in Venlo-Oost zijn des duivels. Ze begrijpen dat de eigenaresse het

etablissement verkoopt, maar kunnen er met hun verstand niet bij dat de gemeente hier een koffieshop wil gedogen.
Dagblad De Limburger, 13-02-

2004.

2004
Raad steunt verhuizing koffiweshop. Burgemeester Schrijen krijgt raadsbrede steun voor zijn besluit.

Dagblad De Limburger, 14-02-

2004.

2004
Koffieshop aan de grens zal tot strengere controles op Duits grondgebied leiden.

Dagblad De Limburger, 13-02-

2004.

2004

Programma Kleine Parkfeesten 2004 in Auxiliatrix bekend. Liefst twee promsconcerten in juni. Met artiesten als: Boris, Willeke Alberti,

Gé Titulaer, Sef Thissen en Leata Bell en de Koninklijke Luchtmachtkapel.
CollegaZ, jaargang 3, nr.1. 

februari 2004, blz. 15.
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2004

Commotie rondom rookbeleid in D'n Horstgraaf. Invoering verscherpte Tabakswet doet landelijk stof opwaaien. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.1-7.

2004

Ambulante zorg in Regio Venlo van start. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.3.

2004

Zilveren jubileum Lea Vlekken.: "Samen kunnen we veel bereiken". Afdelings hoofd van de somatische dagbehandeling en van de TOP-

verpleegkundigen is 25 jaar in dienst.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.7.

2004

Afscheid CT-leden verpleeghuis D'n Horstgraaf. Op 19 december 2003 werd afscheid genomen van John Goossens hoofd afdeling

Vlierbes. Op 9 januari werd afscheid genomen van Jeanne Loonen als hoofd facilitaire dienst.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.6.

2004

Jo Driessen 25 jaar receptioniste in verpleeghuis D'n Horstgraaf: "Een baan zonder sleur en dat is het leuke ervan". Op 20 december

1978 kwam Jo Driessen in dienst van de Stichting Maria Auxiliatrix.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.9.

2004

Positieve ontwikkelingen binnen PG-afdeling Vlierbes. In 2002 realiseerden de medewerkers dat er bewuster en meer vraaggericht

gewerkt kon worden. Sindsdien is veel beter geworden.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.13.

2004

Wim Hendrix ruim 25 jaar tekenaar (MA-mannetje) personeelsblad: "Met een paar lijntjes mensen ontroeren". Wim is behalve tekenaar,

leraar aan de mytylschool Ulingshof.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.15.

2004

De Kwestie: Parkeren in veel locaties bron van ergernis. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.14.

2004

Wandelcampagne binnenstad Venlo voor de bewoners van de Regio Venlo: "Is wandelen voor u ook een verborgen verlangen?" CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.19.

2004

Viering vrijwilligersdag in twee locaties. In Onder de Wieën en D'n Horstgraaf. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.20.

2004

Uniek MD-traject in D'n Horstgraaf.Door Hanneke Kuijpers werkzaam op de activiteitenbegeleiding. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.22.

2004

Klankbordgroep Medewerkers positief onthaald. Waardevol informeel contact met het veld. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.26.

2004

Liefst twee promsconcerten in juni. Programma Kleine Parkfeesten 2004 in Auxiliatrixpark bekend. Twee promsconcerten, twee

vlooienmarkten en een beeldententoonstelling.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.30.

2004

Website is bijna klaar. www.zorggroep-noord-limburg.nl CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo maart 2004 blz.29.

2004

Donner laat grensshops ongemoeid.Het openen van twee koffieshops langs de Duitse grens in Venlo is in strijd met het drugsbeleid

van de regering, maar minister J.H. donner (CDA) Justitie) zal de zaken niet sluiten.
Dagblad De Limburger, 11-03-

2004.

2004

Kwaliteitsmarkt schot in de roos. Woensdagmiddag 17 maart in hotel Asteria. Presentatie kwaliteitsprojecten.
CollegaZ, Extra uitgave 

projectgroep Kwaliteit, april 

2004.
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2004

Afscheid Hub Opstals na veertig jaar: "Ik zal dit werk missen". Op 11 mei was het 40 jaar geleden dat Hub Opstals Coördinator

Techniek in dienst kwam. Hij is begonnen in het Tegelse Willibrordus Ziekenhuis (Martinushof). In 1993 ging hij in het Auxiliatrixpark

werken als opzichter.
CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004.

2004
Column. Raad van Bestuur. Trots op onze organisatie. Het PBOO_onderzoek leverde prachtige resultaten op.

CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz.9.

2004

Frans Wolters legt zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Noord-Limburg neer. Sinds oktober 2003 vervulde hij

deze functie.
CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz.12.

2004
Extra maatregelen rond Promsconcert met Boris. Op 19 juni is het zover.

CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz.14.

2004

Geen zorggelden naar Kleine Parkfeesten. Alles wordt betaald uit entree-gelden, horeca-opbrengsten, en bijdragen van

subsidieverstrekkers, fondsen en sponsoren.
CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz.14.

2004
"Vrienden van Zorggroep Noord-Limburg". De formele oprichting van de Zorggroep Vriendenstichting wordt op dit moment voorbereid. CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz.15.

2004

Wandelen doe je samen! Informatiefolder voor vrijwilligers.
Zorggroep Noord-Limburg. 

Een initiatief van Verborgen 

Verlangens.

2004

Mia Moors neemt na 28 jaar afscheid van D'n Horstgraaf. "Elke werkdag kende zijn hoogtepunten". Zij ontving voor haar verdienste een

lintje als lid van de orde van Oranje Nassau.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.3.

2004

Jeanne Snijders: halve eeuw Auxiliatrixpark. "Bij de nonnen was het werken, werken en nog eens werken". Op 1 december 1954 is ze

als huishoudelijke hulp gestart op Maria Auxiliatrix.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.9.

2004

De Kwestie: Groot gevoel van onveiligheid. Medewerkers van het Auxiliatrixpark aan het woord over veiligheid. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.8.

2004

Gastheer Harry Vallas met pensioen. Hij was op 2 november 1994 begonnen met een gesubsidieerde baan. Harrie was eerder na 10

jaar als kandidaat-notaris gewerkt te hebben na een reorganisatie overbodig geworden. Hij werd gastheer in de Meidoorn in D'n

Horstgraaf.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.10.

2004

Nieuws van de tuindienst: Nieuwe bospaden.De firma Keunen heeft de paden voorzien van 8 cm dikke asfaltlaag. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.16.

2004

Afscheid chauffeurs. Op 6 april werd in D'n Horstgraaf afscheid genomen van de chauffeurs die als vrijwilliger op de rolstoelbussen

hebben gereden en tevens bewoners begeleiden. Ger Tiesen, Ger Reinders, Nico de Bruin en René Pijnenburg. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.16.

2004

Afscheid: De heer Frans Wolters uit Venlo heeft besloten zijnfunctie als lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Noord-Limburg

neer te leggen. Sinds oktober 2003 was hij aan deze functie verbonden.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.20.

2004

Vrienden van Zorggroep Noord-Limburg. Alle sponsor projecten worden voortaan onder één paraplu verzameld. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.23.

2004

Keurig rapportcijfer voor Zorggroep-site. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo juni 2004 blz.27.

2004
De Afdeling: De Salarisadministratie. Deze afdeling heeft haar zetel in het bestuursgebouw en staat onder leiding van Wim Delmée. CollegaZ, jaargang 3, nr.2. juni 

2004, blz. 3..
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2004

Sluiting zwembad Zorggroep nabij. Eigenaar Zorggroep Noord-Limburg kan kosten niet ophoesten. Sluiting per 1 januari 2005.

(voorpagina)
Dagblad De Limburger, 24-07-

2004.

2004

Manager ad interim Theo Messing halverwege overgangsjaar 2004: "Oprichting Facilitair Bedrijf in volle gang". Theo Messing werd in

deze functie op 1 maart 2004 benoemd voor de Regio Venlo.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Nieuwe Coördinatoren in d'n Horstgraaf. Nu Mia Moors na een dienstverband van 28 jaar van haar OBU is gaan genieten is haar werk

verdeeld over Hanneke Kuijpers en Mariëlle Hagens.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Even voorstellen: Erwin Kruijtzer. Sinds 1 augustus is hij in dienst getreden als voorman techniek in Regio Venlo. Hij volgde Hub

Opstals op.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004
Vaar…wel het is mooi geweest. Dankwoorden door Hub Opstals naar aanleiding van zijn afscheid.

CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Spectaculaire aanleg nieuwe waterleiding. WML heeft een waterleiding aangelegd die onder het Auxiliatrixpark loopt op een diepte van

ca. 20 meter. Door middel van boringen overbrugde men afstanden van 650 meter waar men waterleiding pijpen door heen trekt. CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Zilveren dienstjubileum tuinman Ger Joosten: "Ons Auxiliatrixpark is nu gebruiksvriendelijk". Op 1 juni dit jaar was Ger precies 25 jaar in

dienst.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Nieuws van de tuindienst: De vijver is gelegen op de plek waar vroeger De Witte Steen stond. Het totale wateroppervlakte is 4.000

vierkante meter en bevat ongeveer 4.000 kuub water. De diepte varieert van 10 centimeter aan de kant tot anderhalve meter in het

midden.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Promsconserten 2004 in beeld. Op zaterdag 19 en zondag 20 juni vonden in het Auxiliatrixpark de twéé Promsconcerten van 2004

plaats. Dit in kader van de roemruchte Kleine Parkfeesten. Zaterdag kamen maar liefst 7.000 bezoekers, publiekstrekker was

Idolwinnaar Boris.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Wandelen doe je samen. Op 21 juni werd de start gegeven voor de wandelcampanje. De wandelaars van de Onderstreunende

Diensten ging wandelen met de bewoners van De Witte Steen in Venlo.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004, blz. 1.

2004

In Memoriam. Op vrijdag 14 mei 2004 is vrijwilligerster Wil Kokshoorn-de Munter geheel onverwachts overleden. Zij was 20 jaar

werkzaam in afdeling Akkerwinde van verpleeghuis D'n Horstgraaf.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.5.

2004
Onvrede over afschaffen van dienstkleding. Van de Ondernemingsraad. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.6.

2004
De Kwestie: Over de afschaffing van dienstkleding en op termijn af te schaffen vergoedingsregelingen. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.8.

2004

In Memoriam. Op zaterdag 3 juli 2004 is plotseling de heer Jan Everts overleden. Hij was voorzitter van de cliëntenraad zeer betrokken

bij de ontwikkelingen in D'n Horstgraaf.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.12.

2004

Zorggroepleerling wint eerste prijs. Annelein Rutten werkzaam als activiteitenbegeleidster in de afdeling Meidoorn van verpleeghuis D'n

Horstgraaf studeerde op 8 juli 2003 af aan de deeltijdopleiding van het ROC Eindhoven. Haar examenwerkstuk viel in de prijzen. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.12.

2004

"Wandelen doe je samen" in beeld. Fotoreportage over dit project. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.19.
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2004

De Ark in het park. De Ark van de Tegelse kunstenaar Sjer Jacobs is één van de zeventig kunstwerken die waren te bewonderen op

"Beelden in Auxiliatrix".
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.21.

2004

Zorggroep financieel gezond. Positief resultaat van drie miljoen euro over boekjaar 2003. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.23.

2004

Vriendenstichting stelt zich voor. Nieuwe medewerkers, bestuur en Comité van aanbeveling klaar voor de start. Marlies van Roy en

Ellen Wilbers leggen uit.

CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.26-

27.

2004

Klantenvoorlichting helemaal vernieuwd. Op weg naar een slim losbladig systeem met actuele informatie. Mieke Hees, maatwerk

leveren.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo september 2004 blz.28.

2004
In kader van project Verborgen Verlangens. Leden werkgroep zelf verwend.

CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Meer wensen patiënt vervullen. Project Verborgen Verlangens ook voor hulpbehoevende die thuis woont. (ca.300 mensen) Het project

is vorig jaar gestart en wordt ook ingevoerd in de Venlose verzorgingshuizen Meeuwbeemd, Sinselhof en Beerendonck zegt Ellen

Wilbers. 
Dagblad De Limburger, 06-09-

2004.

2004
Stichting Vrienden Zorggroep opgericht.Woordvoerder Rob van Lee legt uit….

Dagblad De Limburger, 06-09-

2004.

2004

Sluiting zwembad Duboisstichting. Reacties op de sluiting van het zwembad in drie ingezonden brieven van: Gé Deenen, Wim Tusveld

en N.van Dam, allen te Venlo.
Dagblad De Limburger, 30-09-

2004.

2004

MA-run is feest van zwaaien en herkenning. Zaterdag trok de MA-run, de motortoertocht voor verstandelijke gehandicapten, weer door

Noord-Limburg. Met foto's van Lé Giesen.
Dagblad De Limburger, 20-09-

2004.

2004

Vriendenstichting stelt zich voor: Nieuwe medewerkers, bestuur en Comité van aanbeveling klaar voor de start. Marlies van Roy en

Ellen Wilbers, de medewerkers sponsoring en fondsenwerving.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Zorggroep vecht rookbeleid niet aan. (De Zorggroep heeft grote moeite met de Tabakswet. Advocatenkantoor Dirkzwager uit Rotterdam

heeft zich over deze kwestie gebogen en het advies gegeven niet naar de rechter te stappen.
Dagblad De Limburger, 14-09-

2004.

2004

Zwembad Auxiliatrix gaat dicht. Het zwembad van De Zorggroep Noord-Limburg gaat dicht. Gemeente en provincie willen niet

meebetalen aan de noodzakelijke renovatie. Het heeft een constante watertemperatuur van 34 graden en wordt op dit moment nog

gebruikt door gehandicapte bewoners van de Witte Steen, leerlingen van de Mytylschool Ulingshof en de bewoners van de

verpleeghuizen.
Dagblad De Limburger, 24-09-

2004

2004
De ark in het park. (beeld van Sjer Jacobs) De jaarlijkse openlucht beeldenexpositie loopt weer in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004

Klantenvoorlichting helemaal vernieuwd. Op weg naar een slim losbladig systeem met actuele informatie. Mieke van Hees: maatwerk

leveren.
CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004
Zorggroep financieel gezond. Positief resultaat van drie miljoen euro over boekjaar 2003. Jan Winter, "waakzaamheid geboden". CollegaZ, jaargang 3, nr.3. 

september 2004.

2004
Reumapatiënten zoeken ander zwembad. Dit is nodig nu het zwembad op Auxiliatrix dicht gaat.

Dagblad De Limburger, 01-10-

2004.

2004

Akte vestiging zakelijk recht. Voor notaris mr.J.M.Ruyters notaris te Maastricht wordt het zakelijk recht tussen WML en Stichting

Zorggroep Noord-Limburg geregeld. De eenmalige vergoeding is € 10,20 per strekkende meter zijnde over dit tracé  € 6.630,00. Notarisakte 16 november 

2004. Bouw & Huisvesting.
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2004
Voordeelpas voor medewerkers en vrijwilligers geprongoleerd. Employee benefitspakket.

KwinteZ, jaargang 3, nr. 4. 

december 2004.

2004

Wijziging topstructuur. In verband met het vertrek van Miny Boersma directeur regio Helden en Divisie Bijzondere Zorgproducten heeft

de Raad van Bestuur besloten, om de Divisie Bijzondere Zorgproducten op te heffen.
KwinteZ, jaargang 3, nr. 4. 

december 2004, blz. 9.

2004

Landelijke Verwenzorgprijs voor project Verborgen Verlangens. Het blauwe flessenproject is bekroond met de eerste landelijke

Verwenzorgprijs. In het Auxiliatrixpark planten initiatiefnemer Joke Zwanikken en loco-burgemeester Rob van der Zwaag van Venlo

samen een kersenboom, symbool van de verwenzorg.
KwinteZ, jaargang 3, nr. 4. 

december 2004, blz.11.

2004

Once in a liftime. Indrukken van de stad, de mensen, de marathon, de uitdaging. Ellen Wilbers, Jo Klerken en Ton Borghs lopen de

marathon (42 km, 37.000 deelnemers) van New York. De 65 Noord-Limburge atleten liepen samen € 21.097,50 voor het project

Verborgen Verlangens bijelkaar.
KwinteZ, jaargang 3, nr. 4. 

december 2004, blz.33.

2004
Beweeglokaal dankzij gift Twee Gebroeders. (In de Witte Steen).

KwinteZ, jaargang 3, nr. 4. 

december 2004, blz.11.

2004

Vorstenheuvel-team wint volleybaltoernooi. (De Kikvorsjes). CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.3.

2004

Balans na zeven weken: slechts 4 klachten uit het Auxiliatrixpark: Tot nog toe weinig overlast van de coffeeshops. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.5.

2004

Ron Hameleers en Annemiek Meijer over cliëntenlogistiek: "We kunnen direct aan de slag". CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.7.

2004

Fysiotherapeut Jan Gadiot: Een gedreven en betrokken man. In 1979 kwam hij in dienst bij Maria Auxiliatrix. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.11.

2004

Zorggroep gaat met project Verborgen Verlangens de wijk in. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.12.

2004

De toekomst van de Zorggroep-keukens. Dagelijks bereiden ongeveer tweehonderd keukenmedewerkers bijna drieduizend maaltijden. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.19.

2004

Huis-aan-huis-krant schot in de roos: "Ik wist niet dat de Zorggroep zoveel doet". Voorpagina foto van Han Keulen met hond in het

Auxiliatrixpark.
CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.26.

2004

Marathonlopers New York scoren € 21.000. Jo Klerken, Ton Borghs, Ellen Wilbers en Sjraar Schouwenberg. CollegaZ, jaargang 3, Regio 

Venlo december 2004 blz.28.

2004

Twijfel over bad Zorggroep.De toekomst van het bad is onzeker. De exploitatie van het bad is heel lastig. Het bad telt op dit moment

tussen de zeven- en achthonderd gebruikers.
Dagblad De Limburger, 21-02-

2004.

2005
Vergroten marktwerking en transparantie gaat in 2005 verder. Regio Venlo-Jaarplan 2005.

CollegaZ. Extra editie januari 

2005.

2005

Therapiebad Venlo blijft open. Het therapiebad Auxiliatrix in Venlo is hoogstwaarschijnlijk gered. De nieuwe stichting die het

noodlijdende bad gaat beheren heeft 98% van de benodigde financien bijelkaar. De stichting stelt zich ten doel om € 360.000 bijelkaar

te verzamelen. De stichting wil pas in maart met nieuwe cijfers naar buiten komen.
Dagblad De Limburger, 25-02-

2005.
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2005

Therapiebad. Ingezonden brief van de voorzitter Stichting Red het Zorgbad, Huub Platzbeecker. Hij reageert op de door de krant

genoemde bedragen als toezeggingen. Deze zijn nog niet ontvangen en ook niet toegezegd. Hierdoor kunnen mogelijke toekomstige

sponsoren op een verkeerd been worden gezet.
Dagblad De Limburger, 26-02-

2005.

2005

Deining om salaris top zorggroep. Tot in de Tweede Kamer is deining ontstaan over de topsalarissen van bestuurders in de Noord-

Limbiurgse zorgsector.
Dagblad De Limburger, 25-02-

2005.

2005
Salarissen zijn historisch zo gegroeid. 

Dagblad De Limburger, 25-02-

2005.

2005

Zorgsalaris. Ingezonden brief van Jo Ruijtenbeek, Blerick. Eerste oud-voorzitter van de centrale cliëntenraad Zorggroep Noord-Limburg.

Hij schrijft dat hij ontsteld en woedend is over dit topsalaris.
Dagblad De Limburger, 26-02-

2005.

2005
Ondernemingen. Ingezonden brief van Wim Geerits, Blerick over het topsalaris. Hij spreekt zich hier positief over uit.

Dagblad De Limburger, 05-03-

2005.

2005
Opknappen Therapiebad fors duurder. Er zijn nog geen toezeggingen binnen.

Dagblad De Limburger, 19-03-

2005.

2005

Promotieactie Venlo in vorm kaart- en kwartetspel. De opbrengst gaat naar twee goede doelen waaronder een wintertuin in

Auxiliatrixpark.
Dagblad De Limburger, 16-03-

2005.

2005
Salarissen. Ingezonden brief van Truus Nijssen, Venlo. Ze spreekt haar verontwaardiging hierover uit.

Dagblad De Limburger, 31-03-

2005.

2005

Salarissen. Ingezonden brief van A. Smits-Cornelissen, Blerick. Ze spreekt als vrijwilliger in twee bejaardenhuizen haar

verontwaardiging hierover uit.
Dagblad De Limburger, 19-03-

2005.

2005
Zondag 22 ste Unicefloop. De start en finisch van deze loop is dit jaar bij D'n Horstgraaf in het Auxiliatrixpark.

Dagblad De Limburger, 16-03-

2005.

2005
Start acties Red het zorgbad uitgesteld. Aanvullend onderzoek nodig.

Dagblad De Limburger, 23-03-

2005.

2005

Zorg over onderzoek tehuizen. De onderzoekscommissie die de kwaliteit van de zorg moet onderzoeken in de Limburgse

verzorgingshuizen is nog maar een keer bijelkaar geweest. Tevens wordt het salaris van de bestuurders aan de orde gesteld. Dagblad De Limburger, 21-03-

2005.

2005

Dierensporenexcursie. Op 3 april verzorgt het Natuur historisch Genootschap Limburg een dierensporenexcursie in het gebied

Ulingsheide en Jammerdal met het daarin liggende Auxiliatrix.
Dagblad De Limburger, 30-03-

2005.

2005

In 2004 werd het kunstwerk met de naam "Jacobsladder" geplaatst in het Auxuliatrixpark. De officiele naam van het kunstwerk van

Tineke Vermeer is Bethel. In de plaats Bethel kreeg Jacob volgens het oude testament een verschijning. God reikte hem een ladder

aan. Het moraal van dit verhaal is dat iets wat bereikbaar lijkt, dat nog niet altijd is.
CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. voorpagina.

2005
Blik op de Toekomst. Reaoganisatie Dienst Ondersteuning en Bedrijfsinformatie legt basis verdere onntwikkeling.

CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. 6.

2005
Klassiek op Locatie naar Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.4 nr.1 maart 2005, 

blz. 9.

2005
Even voorstellen: Annie van Helden. Receptioniste telefoniste Bestuursgebouw.

CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. 4.

2005

Leo Crompvoets nieuw lid Raad van Toezicht. (58) In het dagelijks leven is hij kantonrechter. Hij gaat de plaats van Frans Wolters

overnemen.
CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. 14.

2005
Training interne auditors begonnen. In totaal nemen 14 medewerkers deel.

CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. 17.

2005

Miny Boersma neemt afscheid van Zorggroep Noord-Limburg. "Je moet mensen zichzelf laten zijn". Op 15 april neemt de directeur

Regio Helden en van de Divisie Bijzondere Zorgproducten afscheid en maakte gebruik van het flexpensioen.
CollegaZ jg.4 nr.1-maart 2005, 

blz. 13.
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2005
Stuurgroep Zuid-Oost geïnstalleerd.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.5.

2005

Vraaggestuurde zorgverlening en communiceren met cliënten: "Verrassende openheid en gretigheid tijdens scholing". In D'n Horstgraaf

volgde de zorgverleners een cursus.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.13.

2005
Nieuws van de Raad BIG Regio Venlo.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.14.

2005
Klassiek op Locatie naar Auxiliatrixpark. Nard Reijnders is de grote kracht achter de zomerse concertenreeks.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.17.

2005

Nationale prijs. De inmiddels afgestudeerde HBO-stagiaire Mieke Hees heeft met ZorgInformatie-project de nationale bachelor

scriptieprijs van de beroepsvereniging Facility Management Nederland in de wacht gesleept.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.22.

2005
Leo Crompvoets nieuw lid Raad van Toezicht.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

maart 2005, blz.23.

2005
Open dag Modelspoorweg. Op zondag 10 april op het Auxiliatrixpark.

Dagblad De Limburger, 06-04-

2005.

2005

Venlo. N.de Bruin (74) is lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn tomeloze inzet (bijna 20 jaar) als vrijwilliger in D'n

Horstgraaf.
Dagblad De Limburger, 30-04-

2005.

2005

Venlo.Theo Messing (60) uit Venlo is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1968 actief in de zorgsector en op

tal van andere terreinen.
Dagblad De Limburger, 30-04-

2005.

2005
Ouderinformatiemap Revalidatie voorziet in een behoefte.

Ziekenhuiskrant nr.1 april 

2005.

Zwembad Auxiliatrix behouden. Het bad is 28 jaar oud en heeft een dringende renovatie nodig. Deze zou rond de € 900.000 gaan

kosten. Een speciale stichting vanuit de Mytylschool gaat een bedrijfsplan op stellen.
Dagblad De Limburger, 09-05-

2005.

2005
Plantencentrum Jacobs sponsort Excursie groep Wings.

Dagblad De Limburger, 25-05-

2005.

2005

Prijs voor Verborgen Verlangens. Op 23 mei ontving de Zorggroep Noord-Limburg de Niek de Jong-prijs 2005 voor genoemd project.

Eerder kreeg dit project de "Praktijk op het podiumprijs" van de Meyboomstichting en de Gerontologieprijs. Niek de Jong is de oud

voorzitter van de Branchevereninging voor verplegen en verzorgen.
Dagblad De Limburger, 24-05-

2005.

2005
Project Verborgen Verlangens genomineerd. Voor de Niek de Jongprijs.

Dagblad De Limburger, 11-05-

2005.

2005
Actie Vrienden Voor Vrienden. Adfvertentie. Een sterk team: VVV en bewoners van De Zorggroep Noord-Limburg.

Dagblad De Limburger, 14-05-

2005.

2005
Kleine Parkfeesten Venlo. Gaan op 22 mei van start.

Dagblad De Limburger, 18-05-

2005.

2005 Steun voetballers actie Vrienden Voor Vrienden. Campagne goed doel. E3 Journaal, 25-05-2005.

2005 Promsconcert Kleine Parkfeesten. Reneé van Wegberg treedt a.s zondag 5 juni op. D.v.N.L., 01-06-2005.

2005 Beelden in Auxiliatrix. Van zondag 26 juni tot en met zondag 28 augustus. E3 Journaal, 21-06-2005.

2005
Project Verborgen Verlangens kreeg landelijke prijs. In Zeist ontving Ellen Wilbers uit handen van Hans Wiegel de Niek de Jong prijs.

E3 Journaal, 01-06-2005.

2005 2.400 Euro van Monuta voor Zorggroep Noord-Limburg. E3 Journaal, 01-06-2005.

2005

Object klooster-verzorgingshuis St.Julia. Het nieuwe klooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw gelegen aan de Venloseweg te

Tegelen kwam gereed in 2001.
Dagblad De Limburger, 18-06-

2005.
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2005

Afscheid met dubbel gevoel. Marianne Slofstra secretaresse Manager Dienst Ondersteuning/Projectdirecteur Stategie en Financiën en

ambtelijk secretaris OR Ondersteunende Diensten verlaat na 21 dienstjaren (voorheen bij het Groene Kruis) de stichting. CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 2.

2005

Competentiemanagement. Op 7 maart werd in het restaurant van D'n Horstgraaf de aftrap gegeven voor compententiemanagement

aan de Dienst Ondersteuning en de Dienst Bedrijfsinformatie. Truus Pijpers personeelsadviseur verteld. CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 4.

2005
Actie Vrienden Voor Vrienden in volle gang. De stichting Vrienden van Zorggroep Noord-Limburg voert actie onder voornoemd motto. CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 16.

2005
Nieuwbouw Logistiek Centrum in volle gang. Oplevering 11 juli. (voor Groene Kruis diensten).

CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 12.

2005

Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht als vervanger van de Wet Persoons Registratie.

Anny van den Munckhof draagt zorg voor de aanpassingen.
CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 14.

2005
Miriam Dirkx en Helma Buiting, onze opleidingsfuncionarissen: "Goed opgeleide medewerkers essentieel".

CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 13.

2005

Op themamiddag Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad (VAR). Zorggroep stelt inovatieprijs in. De eerste zal volgend jaar op

10 mei worden uitgereikt.
CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 10.

2005
Even voorstellen: Ron van de Molengraft. Per 1 mei 2005 is Ron benoemd tot adviseur Bouw en Huisvesting.

CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 6.

2005

Logistieke goederenstromen en kosten in kaart gebracht. Bart Houben 24 jaar oud en net afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool

Bedrijfskunde en Logistiek in Venlo was in de periode november 2004 tot april 2005 werkzaam bij de Zorggroep Noord-Limburg. CollegaZ jg.4 nr.2-juni 2005, 

blz. 5.

2005

Drievoudige lintjesregen. Manager Facilitair Bedrijf, Theo Messing werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Ernst

Rutten en Nico de Bruin ontvingen beiden de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, voor hun vrijwilligerswerk in D'n

Horstgraaf.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.1.

2005
Nico de Bruin vijftien jaar vrijwilliger: "Aandacht is het belangrijkste". CollegaZ jg.4 juni 2005, blz.7.

2005

In memoriam. Op zaterdag 14 mei is onze vrijwilliger Herbert Schoepe plotseling overleden. Hij was meer dan 18 jaar samen met zijn

vrouw Annie werkzaam in D'n Horstgraaf.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.6.

2005
Afscheid van twee facilitaire kanjers: Jo Driessen en Frans Hendriks. Beiden werkten 27 jaar op Auxiliatrix.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.6.

2005

Unicefloop brengt 24000 euro op. Op 2o maart werd de 22e Unicefloop gehouden. Na het startschot door Carla Beurskens zijn zo'n

600 kinderen, ouders en andere wandelaars in het Auxiliatrixpark van start gegaan voor een wandeltocht van 5 kilometer door het

Jaomerdal.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.12.

2005
Jaarlijkse vrijwilligersavond D'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.16.

2005
Zorggroep stelt innovatieprijs in.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.22.

2005
Actie Vrienden Voor Vrienden in volle gang.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo juni 

2005, blz.28.

2005
Hoek Dautzenbergstraat-Hubertusplein: "Direct een nieuwe zorgwinkel in Blerick voor Regio Venlo.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.1.

2005
Antenne. Vlak voor de vakantieperiode is er een nieuwe grote antenne van T-mobile geplaatst op het dak van De Vorstenheuvel. CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.3.
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2005
Ontdek vernieuwd Facilitair Bedrijf Regio Venlo. Eind 2005/begin 2006 is een nieuwe digitale catalogus beschikbaar.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.7.

2005

Babyboom. In de jaren 2004 en 2005 was er op de afdeling Jasmijn sprake van een heuse babyboom! In totaal werden 11 baby's

geboren (10 kinderen en van een, één kleinkind).
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.6.

2005
Frans Hoendervangers, coördinator therapieën: "Elkaar vertrouwen is belangrijk".

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.11.

2005
Wandelen doe je samen. Op 13 tot 24 juni worden voor de tweede keer in successie wandeltochten in de binnenstad georganiseerd. CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.16.

2005
Van huiskamer naar thuiskamer. Facilitair teamleider Leon van Oijen i.k.v. de verbouwing huiskamers D'n Horstgraaf aan het woord. CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.17.

2005
In 2004 goede basis voor de toekomst gelegd. Door Jan Winter.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.24.

2005
 Op 1 oktober 2005

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

september 2005, blz.26.

2005

Gemeente Venlo neemt het beheer van de persrioolleiding (aanleg 1971) vanaf het persgemaal op de parkeerplaats bij D'n Horstgraaf

over van De Zorggroep. Collegebesluit van 5 november 2002. Bouw & Huisvesting.

2005

Met de tijdmachine naar 2009. Meerjarenbeleidsplan 2006-2009 en jaarplan 2006. Extra editie.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

extra editie november 2005, 

blz.1.

2005

Therapiebad voorlopg dicht. Het therapiebad gaat 1 februari komend jaar voorlopig dicht. De mytylschool op het terrein en de gemeente

Venlo willen het zwembad renoveren zodat het in de toekomst beschikbaar blijft voor de 150 tot 200 leerlingen van deze school.
D.v.N.L., 02-11-2005.

2005

In de Gasterie… een warm welkom!. Opening van de Gasterie in het Bestuursgebouw door Jos Spätjens. Deze naam werd ingebracht

door Henk Thiesen met een verwijzing naar de Gasthuishof en gastvrijheid.
CollegaZ jg.4 nr.4 december 

2005.

2005
Themadag Voeding Zorggroep Noord-Limburg. Passie, professie, prestatie en plezier.

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 5.

2005
Is er leven na de begroting? Het team van de Bedrijfseconomische afdeling van Jan Winter aan het woord.

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 4.

2005
De geschiedenis van het Auxiliatrixpark. Wat er vooraf ging aan de aankoop. Door Henk Thiesen en Theo Vliegenberg.

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 6.

2005
Verkiezingen op 14 februari 2006. To be OR not to be! (OR Ondersteunende Diensten).

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 7.

2005

Incompanytraining bouwzaken. De trainingen werden gegeven op 15 en 22 september, 24 en 31 oktober door Jan Luursema en Bureau

Huisvesting.
CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 9.

2005
Met (d) zorg aan de SLAG (Samenwerken, Lerend ontwikkelen, Actieve adviesrol, Gedegen dienstverlening)

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 11.

2005

In de Gasterie…. Een warm welkom!. Jas spätjens opende de het voormalige leslokaal verbouwd tot bruin Café. Henk Thiesen bedacht

de naam Gasterie, verwijzingen naar de Gasthuishof waarop Maria Auxiliatrix is onstaan en gastvrijheid.
CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 12.

2005
Krijg de fusie… Column Raad van Bestuur, Jos Spätjens.

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 13.

2005

Direct aandacht. In Regio venlo is men gestart met het proefproject; Zorg Direct. Zorg-Directwinkelier Uli Furst wijst mensen de weg in

zorgland.
CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 14.

2005
Hoe werkt de nieuwe zorverzekering? (gaat in op 1 januari 2006)

CollegaZ jg.4 nr.4-december 

2005, blz. 22.
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2005

Divisie Bijzondere Zorgproducten opgeheven: Masterplan timmert aan toekomst Witte Steen. Met een foto van de bewoners,

medewerkers en vrijwilligers van De Witte Steen.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.5.

2005

Uli Fürst 25 jaar in dienst. Op 1 oktober 2005 was Uli Fürst 25 jaar in dienst. Begonnen in het Auxiliatrixpark heeft hij in verschillende

functie op verschillende locaties in Regio Venlo gewerkt.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.6.

2005
Yvonne Hermans nu kwaliteitsfuncionaris. Na 10 jaar managementsecretaresse in D'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.9.

2005
Vakgroep zorg D'n Horstgraaf nu vakgroep Wzgb Venlo-Zuid-Oost.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.9.

2005
In Memoriam. Op 25 oktober is de heer Jo Verwijst plotseling overleden. Hij was 10 jaar vrijwilliger in d'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.8.

2005
Winkeldeuren Zorg Direct open. De winkel voor Regio Venlo is gevestigd in Blerick.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.10.

2005

Ingezonden: Christa Vierkotten schrijft haar ervaringen op die ze heeft opgedaan als kind tussen 1954 en 1957. Ze kon de strengheid

van de nonnen van toen niet begrijpen en geeft lof voor de openheid die het Auxiliatrixpark nu uitstraalt.
CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.14.

2005
Omgaan met lastig gedrag. Training in De Witte Steen.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.15.

2005
Krijg de fusie… Is het onderwerp van de rubriek Column door Jos Spätjens.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.21.

2005
Behoefte aan catalogus Facilitair Bedrijf. Afstudeerscriptie Eef Lommen, "Ontdek ons opnieuw".

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.26.

2005
Direct aandacht. Zorg Direct-winkelier Uli Furst aan het woord. Laagdrempelig en persoonlijke aandacht.

CollegaZ jg.4 Regio Venlo 

december 2005, blz.27.

2006

Zorggroep gaat vrijwilligerswerk lokaal regelen. Bedoeling is om in de dorpen en wijken in Noord-Limburg iemand als co|ordinator aan

te stellen die de vrijwilligers ter plaatse in contact brengt met mensen die van hun zorg en steun gebruik willen maken zegt M.

Schapendonk.
Dagblad De Limburger, 07-02-

2006.

2006

Voorlopig therapiebad in Belfeld. Camping De eenhoorn in Belfeld gaat de gebruikers helpen van het therapiebad in het Venlose

Auxiliatrixpark.
Dagblad De Limburger, 07-02-

2006.

2006
De geschiedenis van het Auxiliatrixpark. Deel 1: De Vorstenheuvel. Door Henk Thiesen en Theo Vliegenberg.

CollegaZ jg.4 nr.4-maart 2006, 

blz. 1.

2006

De rol van Bureau Huisvesting: Regisseur in contracten. Onderhoudscontracten voor de gehele Zorggroep. Door Henk Thiesen.
CollegaZ jg.4 nr.4-maart 2006, 

blz. 2.Ondersteunende 

Diensten.

2006

Wensenloket: nieuw initiatief van Verborgen Verlangs. Folder Flessenpost in februari verspreid onder alle (wijk) bewoners van de Regio

Venlo.
CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 9. Regio Venlo.

2006
De Witte Steen gaat van de Divisie Bijzondere Zorgproducten over naar Regio Venlo.

CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 12. Regio Venlo.

2006

Parkpaviljoen. Een van de veel geuite wensen in kader van Verborgen Verlangen was dat bewoners niet naar buiten konden. Zo

ontstond het idee om voor D'n Horstgraaf een parkpaviljoen te bouwen. De daadwerkelijke bouw start medio september. CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 15. Regio Venlo.

2006
Vrijwilligerswerk in De Witte Steen. De Witte Steen telt 65 vrijwilligers.

CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 17. Regio Venlo.

2006
Verbouwing afdeling Akkerwinde klaar. Heeft 10 weken geduurd. Teamleider Leon Janssen is in z'n nopjes.

CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 22. Regio Venlo.
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2006

Verborgen Verlangens voor medewerkers. Op de kerstviering van 16 december in de Velonazaal werd de aftrap gegeven voor

Verborgen Verlangens onder het personeel in Regio Venlo.
CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 23. Regio Venlo.

2006
Training medewerkers De Witte Steen. Omgaan met lastig gedrag.

CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 19. Regio Venlo.

2006
Faciliair bedrijf in beweging: "Alles op één plek". (In regio Venlo) Facilitair manager wordt Theo Messing.

CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 1. Regio Venlo.

2006
Productieafspraken: met zorg gemaakt. Jan Rutten over de afspraken met het Zorgkantoor Noord- Midden-Limburg.

CollegaZ jg. 5 nr.4-maart 

2006, blz.3.

2006
De eerste SLAG is geslagen. (op 28 november Klantgericht denken).

CollegaZ jg.5 nr.4-maart 2006, 

blz.4.

2006
HKZ-koorts. Frank Rijnders in de column van De Raad van Bestuur over HKZ.

CollegaZ jg.5 nr.4-maart 2006, 

blz.9.

2006

Het werkt op de lachspieren. Telefoniste Tiny Houkes met de de leukste versprekingen, vreemde vragen opgetekend acht de

telefooncentrale in het bestuursgebouw.
CollegaZ jg.5 nr.4-maart 2006, 

blz.8.

2006
Succesvolle kick-off bijeenkomst HKZ: "Kwaliteit moet in je genen gaan zitten!". Natuurlijk betrokken.

CollegaZ jg.5 nr.4-maart 2006, 

blz.10-11-12.

2006
Klanten positief over "Met Zorg aan de SLAG" Ondersteunende Diensten klantvriendelijker.

CollegaZ jg.5 nr.4-maart 2006, 

blz.18.

2006

Opening rookruimtes binnen De Witte Steen. Op 1 februari 2006 was het zover de rookruimtes in de woonunits van de Witte Steen

werden opgeleverd.
CollegaZ jg.5 nr.1-maart 2006, 

blz. 21. Regio Venlo.

2006

Zorggroep mag nog niet fuseren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma gaat niet op voorhand akkoord met de voorgenomen

fusie tussen Zorggroep Noord-Limburg, Thuiszorg Midden-Limburg en zorginstelling Land van Gelre en Gulick. Dagblad De Limburger, 30-05-

2006.

2006

Kasorganisatie. Herman Lenssen financiele administratie.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 6. Ondersteunende 

Diensten.

2006
"O, kom maar eens …. Luisteren". Op zondag 25 juni in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 3. Regio Venlo.

2006

Werkbezoek De Witte Steen in Brielle. Op maandag 3 april is een 15-tal medewerkers van De witte Steen op werkbezoek geweest bij

De Plantage in Brielle.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 5. Regio Venlo.

2006

HVZ: toegangspoort tot nieuwe cliënten! CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 9-10. Regio Venlo.

2006

Wisseling van de wacht managers Venlo: Woonzorggebied Venlo-Blerick, Marlie van Gelderen. Woonzorggebied Venlo Zuid-Oost,

Mario van Rens en Gerard Bokdam. Woonzorggebied Venlo-Centrum, Annie Groenen. Facilitair Bedrijf, Gerard Bokdam. Dienst

Ambulante Zorg, Ron Hameleers en De Witte Steen, Ron Hameleers a.i.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 8. Regio Venlo.

2006

Jan Gadiot: preventiemedewerker Regio Venlo. Sinds 1 juli 2005 is de werkgever verplicht een deskundig medewerker in dienst te

hebben die belast is met de algemene bijstand preventietaken.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 11. Regio Venlo.

2006
Rubriek Portret: Rita van Gastel, arbo-coördinator Regio Venlo.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 13. Regio Venlo.

2006
De geschiedenis van het Auxiliatrixpark. Deel 1. Wat er vooraf ging aan de aankoop. Door Henk Thiesen. 

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.15. Regio Venlo.
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2006

Afscheid Ed van Zeijst in Martinushof. Na ruim 35 jaar nam Ed van Zeijst hoofd voeding op 19 mei in de hofsael in Martinushof officieel

afscheid van zijn collega's. In 1997 werden de keukens van Martinushof en Maria Auxiliatrix samen gevoegd. In 2000 werd de keuken

van Onder de Wieën gesloten. Men kookte 900 maaltijden per dag.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.19. Regio Venlo.

2006
Vlooien bij "Zomer in Auxiliatrix". Fotoverslag vlooienmarkt in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.21. Regio Venlo.

2006
Project Colombia. Zondag 30 april in het Activiteitencentrum een concert van The New Faces

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.22. Regio Venlo.

2006

Verborgen Verlangens medewerkers. Tijdens de Kerstviering 2005 van Woonzorggebied Venlo-Zuid-Oost werd de aftrap gegeven voor

Verborgen Verlangen-voor-medewerkers.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.22. Regio Venlo.

2006
Dancing with OUR Stars. In De Witte Steen is al lange tijd een rolstoeldansgroep actief.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.20. Regio Venlo.

2006

MRSA op de Vlierbes- een verslag. CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.20. Regio Venlo.

2006

Hoofden ad interim: over zichzelf. Een blik in het hoofd van Bart Koopmans. Sinds 1 april hoofd ad interim Bedrijfs Economische

Afdeling (in het bestuursgebouw). Een blik in het hoofd van Lucien Piket. Per 1 Januari naast hoofd Financiële Administratie ook ad

interim Productieafspraken en Planning P&P.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 4-5.

2006
Aan de SLAG met zorginformatie. In februari en maart hebben medewerkers van P&P informatiebijeenkomsten gehouden.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 8.

2006
PBOO-onderzoek bevestigt wat medewerkers al lang weten: Zorggroep Noord-Limburg prima organisatie! Acht medewerkers hierover. CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz. 12-13.

2006

Projectleider Mark Schapendonk over de nieuwe WMO: "Niemand hoeft zich ongerust te maken. De Tweede Kamer heeft besloten om

de Huishoudelijke Verzorging HVZ over te hevelen uit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.14.

2006

Nieuw digitaal arbeidsvoorwaardensysteem vanaf 2007 beschikbaar. Medewerkers moeten succes maken van Excellent. Harry Joosten

voorzitter van de werkgroep vertelt.
CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.17.

2006
Nieuwe COR geïnstalleerd.

CollegaZ jg.5 nr.2-juni 2006, 

blz.16.

2006

Beelden in Auxiliatrix. Jan en Carla Verhoeven pakken de beelden uit die vanaf dit weekeinde te zien zijn in het Auxiliatrixpark.

Burgemeester H. Bruls van Venlo verricht zondag om 14.30 uur de opening van de tentoonstelling, "Beelden in Auxiliatrix". Met een foto

van Jan en Carla Verhoeven.
Dagblad De Limburger, 16-06-

2006.

2006

Jonge gehandicapten al dertig jaar thuis in Witte Steen. Verpleeghuis De witte Steen in Venlo viert zaterdag zijn jubileum met een

reünie voor het oud-personeel. Jongvolwassenen met lichamelijke of meervoudige handicap, die in vroeger tijden bij zwakzinningen en

demente bejaarden werden geplaatst, hebben nu dertig jaar hun eigen plek waar zij zorg op maat krijgen. Dagblad De Limburger, 10-06-

2006.

2006 Boekje Zomer 2006 in Auxiliatrix. Beelden in Auxiliatrix, 18 juni t/m 3 september. Bouw & Huisvesting.

2006
Exposities in het Auxiliatrixpark. Zowel buiten in het Auxiliatrixpark als in de gebouwen zijn exposities te bezichtigen.

Dagblad De Limburger, 13-07-

2006.

2006 Kamperen bij Oma in het verzorgingshuis. Met foto van spelende kinderen in het Auxiliatrixpark door Richard Fieten. D.v.N.L., 03-07-2006.
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2006

Tevredenheid groot over fusie Zorggroep Noord-Limburg. Zowelklanten als medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit van de zorg die

de Zorggroep Noord-Limburg sinds de fusie in 2002 levert. De Zorggroep is met 4500 werknemers inmiddels de grootste werkgever in

de regio, een verzorgingsgebied met 275.000 mensen.
Dagblad De Limburger, 01-07-

2006.

2006

De fusie voorbij. Opmerkelijk eindrapport meerjarig kwaliteitsonderzoek Zorggroep verschenen. Onderzoek door PBOO op drie

momenten.
KwinteZ, jaargang 5, nr.2. juli 

2006.

2006
"Horen en zien". Vorige maand vond in het Auxiliastrixpark de muziek- en theaterdag "Horen en zien" plaats.

KwinteZ, jaargang 5, nr.2. juli 

2006.

2006

Océ-manager versterkt Raad van Toezicht. Eva Sablik-Galinska (47) is sinds kort nieuw lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep

Noord-Limburg.
KwinteZ, jaargang 5, nr.2. juli 

2006.

2006

Zorgfusie mag van Nma. De fusie van de Zorggroep Noord-Limburg, thuiszorg Midden-Limburg en zorginstelling Land van Gelre en

Gulick.
Dagblad De Limburger, 08-09-

2006.

2006

Eerbetoon voor oprichter MA-run. Harrie Bastings uit Venlo kreeg gisteravond de wwarderuingsonderscheiding van de gemeente Venlo

voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de MA-run, die vandaag voor de twintigste keer plaats vindt. Bastings stond in 1987 aan de

wieg van de jaarlijkse motortocht voor gehandicapren. Met foto uit 1987 (Peter Lommen) en foto van Harrie Bastings door Richard

Fieten. D.v.N.L., 16-09-2006.

2006

Maaswaard: wonen met meerwaarde. Groeiboek met alles over wonen, diensten, zorg en welzijn uitgebracht. (Cresendo) De bewoners

van De Vorstenheuvel zullen hier in de toekomst gaan wonen.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz 3-4.

2006

Bijzonder geschenk voor de Vlierbes. Henk Kleijn overleed op afdeling Vlierbes, hij had als laatste wens gesteld dat er geen geld aan

bloemen werd gegeven maar aan een bank voor de Vlierbes.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz 4.

2006

Stand van zaken bouw en verbouwingen in zuid-Oost. Keuken locatie D'n Horstgraaf, paviljoen Auxiliastrixpark, huiskamers locatie D'n

Horstgraaf.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz 7.

2006
Hoofd voeding Arno Sanders: "De klant bepaalt en hij heeft altijd gelijk".

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.13.

2006
Vertelfestival. Op zondag 25 juni waren heel wat kinderen die luisterden in het Auxiliatrixpark naar pastoor Dautzenberg, Sef Derkx e.a.. CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.12.

2006
Kinderen kamperen in het Auxiliatrixpark. Het eerste kamp in het weekend 1 en 2 juli was een groot succes.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.17.

2006
HKZ: Wat betekent dat nu weer?

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.19.

2006
De Witte Steen vierde op 9 augustus haar 30-jarig bestaan: Van internaat naar verpleeg- en reactiveringscentrum.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.21.

2006
Feestavond vrijwilligers verpleeghuis D'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.20.

2006
Witte Steen presenteert zich tijdens Symposium NAH-zorg Limburg. Op vrijdag 15 juni.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.20.

2006

Solex adventure. Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest op het Auxiliatrixpark nam Theo Messing afscheid van de Zorggroep. Zijn laatste

functie was manager Facilitair Bedrijf Regio Venlo.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.24.

2006
Frank Rijnders en Jan Winter over de resultaten: "Financieel resultaat over 2005 dikke pluim voor alle medewerkers!" 

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.27.

2006
Zomer in Auxiliatrixpark. Foto impressie.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.28.

2006
Huisjournalist Theo Vliegenberg met pensioen. Het was Jos Spätjens die Theo in 1989 benaderde.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.29.
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2006
Nico de Bruin, al 17 jaar vrijwilliger in D'n Horstgraaf: "aandacht geven, daar gaat het om".

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.31.

2006

Na 35 jaar neemt de Zorggroep afscheid van Theo Messing: "je kunt alleen samen iets bereiken". Het gaat om de mensen in de

organisatie, de mens aan bed zegt Theo Messing.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.33.

2006

Afscheid Hay van Mierlo. 25 jaar 100%. 
CollegaZ jg.5 nr.3. 

Ondersteunende Diensten 

september 2006, blz.3.

2006

Van stilzitten geen sprake. Interview met de vertrekkende Hay van Mierlo.
CollegaZ jg.5 nr.3. Groene 

Kruis Kraamzorg en Groene 

Kruis Jeugdgezondheidszorg 

september 2006, blz.1.

2006

Zevenling neemt afscheid van haar "godfather" Onlangs heeft Rob van Lee, hoofd PR & Communicatie, afscheid genomen van De

Zorggroep.

CollegaZ jg.5 nr.3. 

Ondersteunende Diensten 

september 2006, blz.4.

2006
De geschiedenis van het Auxilatrixpark. Deel 2: Klooster Maria Auxiliatrix/Verzorgingshuis De Vorstenheuvel.  Door Henk Thiesen. CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

september 2006, blz.23.

2006

Maria Auxilatrix gaat weg, maar weet nog van niks. Venlo en de Duitse gemeente Nettetal hebben plannen gemaakt om verpleeg- en

verzorgingscomplex Maria Auxiliatrix aan de grens te verkassen. Maar er is een klein probleempje, Maria Auxiliatrix wil daar de

komende jaren nog niet weg. 
Dagblad De Limburger, 17-10-

2006.

Herfst. Een prachtige herfstfoto van de Kastanjelaan met de op de achtergrond De Vorstenheuivel. Foto Lé Giesen.
Dagblad De Limburger, 17-10-

2006.

2006

Activiteitencentrum De Witte Steen start nieuw programma. (Cliënten tussen de 18 en 65 jaar). In totaal draaien hier 72 programma's

vertelt activiteitenbegeleidster Kirsti Janssen.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz. 3.

2006

In memoriam: Op zondag 8 oktober is onze collega Maria Keijsers-Rongen overleden (57). Maria werkte tot vorig jaar toen ze plotseling

ziek werd als afdelingsassistente in verpleeghuis D'n Horstgraaf. Ze heeft 17 jaar voor De Zorggroep gewerkt.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.6.

2006

Feestavond De Witte Steen. Vanwege het 30-jarig bestaan vierde De Witte Steen op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober in het

Activiteitencentrum een "eigenwijs" fantastisch feest. Met een optreden van de eigen " The New Faces". Met foto.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.8.

2006
Portret: Verpleeghuisarts Bianca Seegers: "Dicht bij iemand mogen komen, geeft diepgang aan je werk".

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.9.

2006
Start bouw parkpaviljoen voorjaar 2007.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.11.

2006

Droomwens Marscha Papilaya in vervulling. Wensenloket van Verborgen Verlangens boekt opnieuw succesje. Ondanks dat haar

kansen op een echt huwelijk minimaal zijn wilde ze graag in een trouwjurk worden rond gereden. ICT medewerker Fons Chistiaens

zorgde dat de wens werkelijkheid werd. Marscha woont al 10 jaar in De Witte Steen. Op 6 september 2006 ging haar wens in vervulling

en kreeg zij dankzij diverse sponsors een onvergetelijke dag.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.12.

2006

Laatste feest personeelsvereniging Maria Auxilatrix. Op 1 januari 2007 heft de personeelsvereniging zich na 35 op. Uli Furst lid van het

eerste uur en jarenlang voorzitter kijkt met weemoed terug op 35 jaar PV Maria Auxiliatrix.
CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.17.

2006
De geschiedenis van het Auxilatrixpark. Deel 3 (slot): Het culturele, groene oord. Door Henk Thiesen.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.19.

2006
Training "omgaan met agressie" medewerkers De witte Steen. Grenzen stellen is ook helpen.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.23.

2006
Vrijwilliger Jo Engelen drummer orkest De Witte Steen: "Samen musiceren geeft je zoveel voldoening". Met foto van The New Faces. CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.27.
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2006
Over twee jaar veel kant-en-klare gerechten. Kok Mark in 't Zandt serveert een maaltijd uit.

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.29.

2006
KompaZ het digitale document- & kwaliteitssysteem. "Het helpt mij efficiënter te werken".

CollegaZ jg.5 Regio Venlo 

december 2006, blz.32.

2006

De kok is dood, leve de kok!. Culinair entertainment bij De Zorggroep Noord-Limburg in het zicht van de klant. Projectmedewerker en

voormalig kok Hay Christiaens geldt binnen Zorggroep Noord-Limburg als missionaris van nieuwe voedingsconcepten. Sinds de

Zorggroep in 2003 overstapte op kant-en-klaarmaaltijden, die ter plekke worden verwerkt tot een aantrekkelijke maaltijd, wist hij steeds

meer collega's van de voordelen te overtuigen.
KwinteZ, jaargang 5, nr.4. 

december 2006 blz.15.

2006
Medewerkers De Witte Steen enthousiast over training "Omgaan met agressie" Grenzen stellen, helpt ook al!

KwinteZ, jaargang 5, nr.4. 

december 2006 blz.34-35.

2006

Theo Messing over fusie Zorgcentrum St.Julia en ZGNL: "De Zorggroep haalt een juweel in huis". Onder toeziend oog van Theo

Messing (Manager St.Julia) en Frank Rijnders (Raad van Bestuur) ondertekenen zuster Maria Sylvia (Provinciaal Overste) en mevrouw

Erica Smits (Voorzitter Raad van Toezicht) de overeenkomst.
KwinteZ, jaargang 5, nr.4. 

december 2006 blz.37.

2006

LTHP Lange Termijn Huisvestingsplan 2006 tot 2011. De transitie naar 2011. Met daarin de visie op alle gebouwen in de 5 regio's van

Zorggroep Noord-Limburg. Bouw & Huisvesting.

2007
Deutscher Orden Haus Maria Helferin. Helfen und Heilen. Informatiefolder over Maria Helferin, Schwanenhaus 66, 41334 Nettetal.

Uitgave Deutsche Orden 8 blz.

2007

Duizend euro voor De Witte Steen. In april 2006 organiseerden de rolstoeldansers van De Witte Steen de gala-avond "Dancing with óur

Stars". Gast Jan Adams verraste alle aanwezigen door de rolstoeldansers een schenking van € 1000,- van de Stichting Swinging

Smile's toe te zeggen.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.5.

2007

Op weg naar competente Witte Steen-medewerker. Projectgroep op 13 februari van start gegaan. In opdracht van manager Ron

Hamelaers heeft de kick-off plaats gevonden.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.5.

2007

Akkerwinde en Korenbloem zijn nu afdeling Oleander. Na de organisatorische samenvoeging is ook een andere naam bedacht voor

beide verpleegafdelingen in D'n Horstgraaf.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.4.

2007
Medewerkers van De Witte Steen verzorgen "vastelaoves-pleebek". Het motto was; weej hange deeze kiër de biës oët".

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.8.

2007
Zorgcoördinator De Witte Steen Sandy Pijnenburg: "Dit weekje ertussenuit heeft veel goed gedaan".

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.9.

2007

In memoriam. Op zaterdag 13 januari 2007 is de heer Jan Akerlaken na een kort ziekbed op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis

overleden. Hij was als bewoner van afdeling Akkerwinde in D'n Horstgraaf bekend vanwege zijn vele vrijwilligerswerk als voorzitter c.q.

lid van de lokale en regionale cliëntenraad.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.9.

2007

Erwin Kruijtzer, hoofd Techniek en Tuin: "Elke dag verloopt altijd weer anders". De in Posterholt geboren en getogen Kruijtzer vervult

deze functie sinds oktober 2004 nadat Hub Opstals gebruik maakte van de VUT regeling.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.11.

2007

Voortgang bouwtrajecten Woonzorggebied Venlo Zuid-Oost. Nadat de tuindienst de Voliere had verplaatst kon worden gestart met de

werkzaamheden van het Parkpaviljoen. Als alles naar wens loopt is de gereedkoming gepland in mei. Foto met werkzaamheden. CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.13.

2007

Regio Venlo onderzoekt mogelijkheden dagbehandeling voor jongdementerenden. Mieke Jenniskens heeft een projectgroep de

opdracht gekregen een afdeling dagbehandeling voor jondementerende op te zetten met een leeftijd van 40-65 jaar.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.12.

2007
Hepatitus B in Europa, zeventig doden per dag. Jan Gadiot schrijft een artikel over deze leverziekte.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.15.
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2007

Terugblik jubileumfeest 30 jaar De Witte Steen. Vrijdag 13 oktober 2006 vierde De Witte Steen haar 30-jarig bestaan. Met een foto van

een optreden van de groep Toesjee.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.17.

2007

Stormschade. Op dinsdag 18 januari werd Venlo zwaar getroffen door een verlare herftstorm. In het Auxiliatrixpark enomgeving

sneuvelden honderden bomen.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.20.

2007

Centrale Ondernemingsraad: J. Thissen (TML), M. Gerris (LvGG), D. van den Broek (TML), L. Janssen (ZGNL), W. Matheij (ZGNL) en

T. Eggels (LvGG)
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.21.

2007
Zorggroep vierde 5-jarig jubileum met symposium: Kijk, zo doen wij dat….

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.24.

2007
Even voorstellen: Nikit Rempkens (47), hoofd PR en Communicatie vanaf 1 april 2007.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.28.

2007
Archief Groene Kruis naar gemeente-archief Venlo.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.1. maart 2007, blz.28.

2007
Marianne van Beersum enthousiast organisator: "Kunst brengt blijheid onder de bewoners".

CollegaZ jg.6.nr.1. maart 

2007. blz.26.

2007
Zorggroep vierde 5-jarig bestaan jubileum met symposium: Kijk, zo doen wij dat.

CollegaZ jg.6.nr.1. maart 

2007. blz.20.

2007
Expositie "Beelden in Auxiliatrix" Zomer in Auxiliatrix. 10 juni t/m 2 september 2007.

Boekje met informatie over de 

beelden expositie.

2007

Life and Cooking in de Regio Venlo. In de locatie De Witte Steen is op woonunit 4 de pilot gestart met een nieuwe maaltijdvoorziening.

De maaltijden worden gekozen door de cliënt en door de leverancier op de afdeling gebracht.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.5.

2007

Bloemetje voor alle bewoners van D'n Horstgraaf. Een afvaardiging van de Turkse moslimgemeenschap in Tegelen verraste op 25 april

de bewoners van D'n Horstgraaf vanwege de verjaardag van Mohammed.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.4.

2007
"Dat De Witte Steen stevig in het zadel zat, wisten we al!" Op 20 april had de afdeling D'n Hoefslag het jaarlijkse team-uitje.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.7.

2007
"Op weg naar competente Witte Steen-medewerkers" 2.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.7.

2007

Bouwnieuws Regio Venlo. Bij het Paviljoen wordt door de tuindienst de aanplant verzorgd. De huiskamer van de afdeling Meidoorn

staat volop in de steigers.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.9.

2007

Feestavond vrijwilligers D'n Horstgraaf. Diverse vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat ze 12,5 en 25 jaar vrijwilligerswerk

verrichten.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.11.

2007

In memoriam. Op zaterdag 12 mei 2007 is plotseling de heer Jac Jessen overleden. Hij was 73 jaar en was 4 jaar vrijwilliger op de

centrale activiteitenbegeleiding van D'n Horstgraaf om de "mannengroep" en de handwerkgroep te ondersteunen.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.16.

2007

In memoriam. Op maandag 7 mei is onverwachts de heer Matje Ebben op 63-jarige leeftijd overleden. Als vrijwilliger is hij ruim 5 jaar

werkzaam geweestin de bar van Grand Café Onder de Linden.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.16.

2007
Open dag De Witte Steen. In kader van "Zomer in Auxiliatrix".

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.19.

2007
Zomer in Auxiliatrix. Feest en cultuur in Venlose Auxiliatrixpark. Op 10 juni wordt de beeldententoonstelling geopend.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.22.

2007
Bedrijfshulpverleners… áltijd oog en oor voor veiligheid. BHV-ers in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.2. juni 2007, blz.28.

2007

Koninklijke onderscheiding voor Doortje Thijssen. Achtien jaar ingezet als vrijwilliger, eerst 5 jaar in Meeuwbeemd en daarna bijna

dertien jaar in D'n Horstgraaf.
KwinteZ jg 6 nr.2 juli 2007 

blz.5.

2007
Beelden en muziek brengen Auxiliatrixpark tot leven. Zomer in Auxiliatrix: brug tussen bewoners en bezoekers.

KwinteZ jg 6 nr.2 juli 2007 

blz.14-15.
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2007
Shinkichi Tajiri, trouwe gast in Auxiliatrixpark. Kunstenaar van zeldzaam groot formaat.

KwinteZ jg 6 nr.2 juli 2007 

blz.22-23.

2007
Wilma Matheij benoemd tot fondsenwerver Zorggroep: "Wensen waarmaken voelt goed".

KwinteZ jg 6 nr.2 juli 2007 

blz.31.

2007

Donaties voor De Witte Steen. In juni 2007 heeft Wim van Roy van de firma Woondecor@home een bedrag van € 250,- geschonken

aan de rolstoeldansers van De Witte Steen. Daarnaast is er door Jan en Marita Klerken van Sulta Mushroom een naaimachine

geschonken.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.7.

2007

Zomer in Auxiliatrix. Opnieuw duizenden bezoekers! Fotoverslag.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.12-

13.

2007

Bouw- en ander facilitair nieuws uit Regio Venlo. In september begint de extreme make-over van de huiskamers van Vlierbes. In de

keuken van De Vorstenheuvel wordt voortaan de broodmaaltijdvoorziening door gastdames uitgevoerd. Het Parkpaviljoen is inmiddels

opgeleverd en volop in gebruik genomen.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.15.

2007

Geslaagde open dag in De Witte Steen. De op zaterdag 23 juni 2007 gehouden open dag voor familie en genodigen was zeer

geslaagd.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.19.

2007

Raad van Bestuur en Regiodirecteuren nieuwe fusieorganisatie benoemd. Raad van Bestuur: Frank Rijnders, Anne Theunissen, Jos

Spätjens en Pieter Pennings. Regiodirecteuren: Regio Weert Helden, Trudie Severens, Regio Roermond, Trees Hogema, Regio Venlo,

Ton Borghs, Regio Horst-Venray, Sjaak Aveskamp, Regio Tegelen, René Botermans en Divisie Bijzondere Zorgproducten, Ron

Hameleers.

CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.24-

25.

2007

Zorggroep warmt zich aan energie uit tomatenkassen. Vanaf 1 januari 2008 levert Joep Ramaekers vanuit de tegenover het

Auxiliatrixpark gelegen tomatenkassen warm water voor het verwarmen van de gebouwen. Zijn bedrijf Raeproduce B.V. ligt aan de

Ulingshofweg zo'n 250 meter van het park. De prijs die nu wordt betaald ligt zo'n 30 tot 35% lager.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.26.

2007

Annemiek Meijer nieuwe relatiebeheerder Zorggroep: "In deze functie heb ik jullie steun heel hard nodig". CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.3. september 2007, blz.27.

2007 Opening therapiebad 20 september 2007 door burgemeester Bruls van Venlo.

2007

Gebruik en beheer van zorghulpmiddelen. Deze gaan straks naar het Logistiek centrum waar centrale opslag komt voor bedden,

matrassen, douchestoelen, brancards enz.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.1.

2007

Beelden in Auxiliatrix. Het beeld "Stille beweging" van de kunstenares Hilde van der Walle is door de Zorggroep aangekocht om het

Auxiliatrixpark te verfraaien. Binnenkort komt ook nog een houten raam rondom de bronzen beelden.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.1.

2007

In Memoriam. Op dindsdag 25 september 2007 is geheel onverwachts collega Henriëtte Spreeuwenberg (47) overleden. Ze werkte in

de facilitaire dienst van locatie D'n Horstgraaf.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.3.

2007

Even voorstellen. Verpleeghuisarts Patrick Haazen 35 jaar stelt zich voor. Hij gaat het EBC (voorheen DAZ) managen in Regio Venlo en

De Witte Steen.
CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.3.

2007

Jan Winter vijf jaar financieel beleid bij Zorggroep: "Het gaat goed, maar…." CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.22.

2007

Netwerken fusiepartners fysiek gekoppeld: "Een hele dikke pluim voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt". CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.23.
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2007

Jongeren aan Zet in de ouderenzorg (JAZO) Talent uit onverwachte hoek. Lisette Dickhoff verteld. CollegaZ jg.6 Regio Venlo, 

nr.4. december 2007, blz.26.

2008 Tijdelijke Huisstijl-instructie. Huisstijl per 1 januari 2008-medio 2008.

2008
Definitief ontwerp Maaswaard gepresenteerd. Website maaswaardvenlo.nl in de lucht. (Cresendo).

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.1.

2008

Woonunits Witte Steen gaan eigen maaltijden regenegeren. Zoals eerder aangekondigd stopt de aanvoer van de warme maaltijd vanuit

de keuken van Martinushof richting De Witte Steen.
CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.5.

2008

Nieuwe verpleegafdeling Horstgraaf in september open. Het initiatief valt onder manager Mario van Rens, speciale project medewerker

Uli Furst is aan de slag. Samen met Bureau Huisvesting en De Meeuw worden vier groepswoningen gebouwd. (De Linde). Op het

grasveld waar vroeger de vloeivelden lagen.
CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.8.

2008
Arbo helpdesk. Heb je een vraag bel dan naar preventiemedewerker Jan Gadiot of naar arbocoördinator Rita van Gastel.

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.9.

2008
Joint venture Zorggroep met Asito. Hierin worden alle uitbestede schoonmaakinitiatieven in ondergebracht van Regio Tegelen en Venlo. CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.10.

2008

All the way music, een groot succes. Op vrijdag 15 februari werden 300 cliënten door PV Maria Auxiliatrix in De Staay in Blerick op een

concert getrakteerd. De stichting Cardo presenteerde het. Het optreden werd betaald van het resterende kasgeld van de opgeheven

PV.
CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.10.

2008

Manager Witte Steen. Met ingang van 1 april 2008 neemt Annie Groenen het management van verpleeg en reactiveringscentrum De

Witte Steen over van Patrick Haazen.
CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.11.

2008
Zorgen dat de klant terugkomt. Nikit Rempkens: "alles draait om het boemerangeffect"

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.13.

2008
Informatieklappers voor vrijwilligers Witte Steen.

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.15.

2008
Verplicht dragen dienstkleding afgeschaft.

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.17.

2008
Lente-expositie 2008 in het Venlose Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.19.

2008
Zomer in Auxiliatrix: altijd leuk.

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.28.

2008

Pilot leerafdelingen tot zomer verlengd… "We willen graag door!" Op dit moment draaien leerlingen van het ROC Gilde Opleidingen

volop mee in de pilot van de zogeheten leerafdelingen in verpleeghuis Elzenhorst en D'n Horstgraaf.
CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.28.

2008
Dagbehandeling voor Jong Dementerenden in Venlo. Start medio dit jaar

CollegaZ jg.7.nr.1. maart 

2008. blz.30.

2008

Auxi's Beestenboel. In juni 2007 zijn Ans en Peter Nelissen gestart met hun Stichting Recreatief Dierenpark Auxiliatrix, oftewel Auxi's

Beestenboel. In de 10 maanden van hun bestaan is de Beestenboel uitgegroeid tot een boel beesten in de nabijheid van de

dierenweide. De Beestenboel is gevestigd in de voormalige schilderswerkplaats en was daarvoor het gebouw voor de CAA.
CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.1.

2008
Programma Zomer in Auxiliatrix halverwege.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.3.

2008

In memoriam. In het weekend van 23 en 24 maart is plotseling onze vrijwilliger Peter Heldens overleden. Peter was sinds 1999 met hart

en ziel in De Witte Steen als toetsenist betrokken bij The New Faces.
CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.5.
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2008

Bert van Bemmel (67) denkt nog lang niet aan stoppen met werken "Omgaan met mensen, dát motiveert me!". Hij is welliswaar

gepensioneerd maar nog steeds actief als avond-nacht-weekend-hoofd in D'n Horstgraaf.
CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.9.

2008
Herverdeling vergaderruimte in locatie D'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.8.

2008

Onderscheiding voor heldhaftige collega's. Toen bij een boottocht met bewoners van De Vorstenheuvel een bewoner te water raakte

sprongen Josje Vestjens en Inge van Lier meteen het koude Maaswater in en haalde hoogbejaarde man binnen boord. Beiden kregen

op 26 februari een legpenning van het Carnegy Heldenfonds.
CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.8.

2008
De Witte Steen presenteert: Capriolen bij Tosjopa.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.11.

2008
Afscheid Anne Theunissen en Pieter Pennings. Elke dag in de zorg bestaat uit duizenden momenten vande waarheid.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.18-19.

2008
Giften aan Anne en Pieter naar goed doel.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.20.

2008
Open brief van de BEA. Waarom bezuinigen als we een positief resultaat behalen?

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.22.

2008
D'n Horstgraaf in Top 6 meest gastvrije zorginstellingen.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.23.

2008
Horen en Zien. Op eerste Pinksterdag bezochten traditiegetrouw enkele honderden mensen dit onderdeel van Zomer in Auxiliatrix. CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.24.

2008

Aanvraag ESF tegemoetkoming in opleidingskosten gehonoreerd. Dat verdient een bloemetje! In 2007-2008 mogen we ruim 700.000

euro aan opleidingskosten declareren en ontvangen we 40% van de realisatie als subsidiebedrag.
CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.24.

2008
Missie-visie-project officieel van start. Zorggroep zoekt de "X-factor".

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.27.

2008
Beelden in Auxiliatrix van 15 juni tot en met 17 september in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.27.

2008
Gift van Monuta Charity Fund van € 2000,- aan de huisband van De Witte Steen,The New Faces.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.28.

2008
Centrale Cliëntenraad geïnstalleerd. De CCR werd op 21 mei geïnstalleerd.

CollegaZ jg.7.nr.2. juni 2008. 

blz.29.

2008
Paviljoen met vier groepswoningen in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.3-4.

2008
Dienstkleding in een nieuw jasje. Over de afschaffing van de uniformen door Gerard Bokdam.

CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.5.

2008
Geheel nieuwe opzet kerstviering Regio Venlo!. Op 18 en 19 december in het Auxiiatrixpark, geopend van 16.00 tot 21.00 uur. CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.7.

2008
Rubriek Portret. Marianne van den Adel (30) werkzaam bij de Dienst Bedrijfsinformatie wil in de toekomst zorgmanager worden. CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.9.

2008
Feestavond vrijwilligers D'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.13.

2008

Heropening drie verbouwde afdelingen. Op 20 juni werd na 13 maanden verbouwen de huiskamers van de afdelingen Vlierbes,

Hazelaar en Meidoorn geopend. Tevens was dit het startschot dat de PG-afdelingen nog meer gaan samenwerken.
CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.15.

2008

Heerlijke wandelmiddag bewoners Vorstenheuvel en Horstgraaf dankzij politieagenten bureau Tegelen. Op 17 juni werd Auxiliatrixpark

overspoeld met politieauto's. Zo'n 50 politiemensen wandelden met de bewoners.
CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.14.
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2008
Zomer in Auxiliatrix, weer sfeervol.

CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.30.

2008
CollegaZ over KompaZ,  "Mooi instrument, maar mag het iets eenvoudiger?"

CollegaZ jg.7.nr.3. september 

2008. blz.27.

2008
Primeur in Venlo: shoppen voor je eigen kerstpakket. Donderdag 18 én vrijdag 19 december in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.3.

2008
Paviljoen met groepswoningen in Auxiliatrix (2). Door Petra Gerits.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.5.

2008
Afdeling Populier sinds 1 oktober open. Afdeling Jong Dementerenden.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.11.

2008
"2009… de zuster bestaat niet meer". Over de dienstkleding door Gerard Bokdam.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.10.

2008

Reünie ziekenverzorgenden opleiding 1983-2008. Op 29 august was het 25 jaar geleden dat de dames hun opleiding begonnen in het

Auxiliatrixpark.
CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.12.

2008
Op 4 oktober was het groot feest voor de vrijwilligers en rolstoeldansers van De Witte Steen: "Dansen is plezier voor iedereen". CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.15.

2008
"Ik ben voor het eerst sinds lange tijd gelukkig!" Jongeren ikv het JAZO project.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.17.

2008
Afdeling Jasmijn, "gewoon" anders. Op deze PG afdeling wonen bewoners van een leeftijd van 43 tot 96 jaar. Door Ton Gingter. CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.17.

2008
Winter expositie in D'n Horstgraaf en de Vorstenheuvel.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.19.

2008
Ambtenaren bezorgen bewoners een leuke dag op het Auxiliatrxpark.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.18.

2008
Collega's over KompaZ: :"Het gebruik moet écht eenvoudiger!"

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.23.

2008
Goed, naar omstandigheden. Financieel resultaat 2007.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.22.

2008
Blanco cheque voor The New Faces van Monuta Charity Fund.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.22.

2008
HKZ-certificaat binnen handbereik.

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.25.

2008
Projectleider Thijs Baeten over werken met ERP: "Medewerker moet zich bewust worden van impact op anderen".

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.24.

2008
Hanneke Ewalds genommineerd voor KNGF Scritieprijs. (werkzaam in het EBC van D'n Horstgraaf)

CollegaZ jg.7.nr.4. december 

2008. blz.26.

2008
Onderwijsexpertise en kinderevalidatie 2008-2009. Schoolgids Mytylschool Ulingshof

Boek A4 30 blz.(Nob Gerards , 

directeur).

2008

Levering van warmwater Raeproduce gelegen aan de Ulingshofweg, van de cv-ketels in de locaties, D'n Horstgraaf, De Vorstenheuvel,

De Witte Steen en het Bestuursgebouw. Eerste levering 1 januari 2008. Bouw & Huisvesting.

2008 Boekje Zomer in Auxiliatrix. Expositie "Beelden in Auxiiliatrix". Auxiliatrixpark, Venlo 15 juni t/m 7 september 2008. Bouw & Huisvesting.
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2009

Pachtovereenkomst opgesteld op 3 december 2009 met de heer P.Th. Stroeken nabij boerderij Gasthuishofweg aan de Ulingshofweg

sectie G 911, groot 14,5 hectare. Ingaande 1 januari 2010 t/m 31-12-2010. Pachtprijs € 6.500,00. De akkergrond achter de

Ulingshofweg was in de vijftiger jaren nog bosgrond. Wiel Stroeken kanm zich nog vaag herinneren dat men daar met een dieprooier de

boomstronken heeft weggehaald. Het was zeer lichte grond. Alleen met stevige bemesting kon men daar op akkeren. De grond aan de

overkant van de Gasthuishof is een akker met een stevige estlaag.
Bouw & Huisvesting. Wiel 

Stroeken, 08-01-2011.

2009
De Witte Steen ontmoet De Witte Stein. In het kader van de 27-euroregeling werd afgelopen winter een uitje georganiseerd.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.5.

2009
CollegaZ heeft een compleet nieuw jasje gekregen.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.5.

2009
Jaarlijks worden meer dan 1.000 medewerkers getoetst, ikv de wet BIG.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.8-9.

2009
"Work shoppen" met BHV, in Regio Venlo.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.15.

2009

Populier feestelijk geopend. Op 5 februari was de offiële opening van dagbehandeling Populier, Ton Borghs regiodirecteur, deelnemer

Ton Hermans en teamleider Ton Gingter planten samen een populier bij D'n Horstgraaf voor de nieuwe afdeling. 
CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.14.

2009
Officiële presentatie nieuwe missie. Inspirerende bijeenkomst in De Koel.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.17.

2009
De Zorggroep heeft hárt voor mensen.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.16.

2009
De Zorggroep volledig HKZ-gecertificeerd.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.18.

2009
Lente-expositie in het Auxiliatrixpark van 14 maart tot 7 juni.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.16.

2009
Zorggroep in het nieuw. Meer eenheid eaardoor we de onderlinge relatie kunnen laten zien van producten en diensten.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.20-21.

2009
De Z'telling: Rompslomp beperkt directe cliëntenzorg.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.23.

2009

De werkdag van…. "Ooit werkte ik op één afdeling, nu in de héle regio Venlo!" Fysiotherapeute Jeanette Vlenterie is 25 jaar in dienst en

blij met de afwisseling.
CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.28-29.

2009
Erica Terpstra opent beeldententoonstelling. Tiende editie geopend op 14 juni 2009.

CollegaZ jg.8.nr.1. april 2009. 

blz.31.

2009

Authenticiteit als leidraad. Jos Spätjens ging na de mulo als verpleger aan de slag. Volgde naast zijn werk diverse

managementcursussen en studeerde bedrijfskunde aan Nijenrode. Werd in 1986 directeur van verpleeghuis Martinushof in Tegelen.

Na tien fusies staat hij momenteel aan het hoofd van de Zorggroep. Met foto van Spätjens door Jeroen Kuit.
Dagblad De Limburger, 12-05-

2009.

2009

Stap voor stap naar kinderparadijs. Vele kinderen en hun ouders weten Peter Nelissen en zijn immer uitbreidende Beestenbioel al twee

jaar te vinden. Morgen is er open dag. Met foto van Lé Giesen.
Dagblad De Limburger, 29-05-

2009.

2009
"Die glimlach, daar doen we het voor" Toos Arts en Tiny Vassen geslaagd voor cursus miMakkus-clown.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.1 en 8-9

2009

Feestavond vrijwilligers verpleeghuis D'n Horstgraaf op donderdag 14 mei. Vrijwilliger Ad Wakker zal met zijn 12,5 jarig dienstverband

een speciaal woord krijgen.
CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.5.

2009
Bouw eerste Venlose groepswoningen voltooid (De Linde). Op 11 juni heeft de officiële opening plaats gevonden.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.6.

2009
Zorggroep: geen matiging. Raad van toezicht gunde bestuurders 109.480 euro aan bonussen en betaalde salarissen tot 330.948 euro. Dagblad De Limburger, 16-06-

2009.
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2009

Beelden in Auxiliatrix. 80 Werken van 29 kunstenaars uit Duitsland, België en Nederland staan tot en met zondag 6 september in het

Auxiliatrixpark in Venlo. Met foto van Lë Giesen.
Dagblad De Limburger, 15-06-

2009.

2009
Aan het werk met Q-Zorg. De implementatie van Q-Zorg, het ERP-systeem van De Zorggroep, is in volle gang.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.7.

2009
Bijzondere mensen: Jan Delissen helpt al zo'n 2,5 jaar de huismeesters en tuindienst in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.19.

2009
Horen & Zien 2009 opnieuw een geslaagd familiefestival.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.26.

2009
Column Raad van Bestuur. Door Frank Rijnders, Regels, regels, regels.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.27.

2009
De hobby van… Wim Bastiaans (werkzaam in het facilitair bedrijf) over zijn grote passie: het houden en kweken van vogels.

CollegaZ jg.8.nr.2. juni 2009. 

blz.28.

2009
De Zorggroep reageert. Smits vindt salaris ook te hoog, maar kan en wil niet ingrijpen. Artikel met logo van de Zorggroep.

Dagblad De Limburger, 15-09-

2009.

2009
Op weg naar de ZZP-financiering. De zorgzwaartepakketen worden in kaart gebracht.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.6.

2009
Zomer in Auxiliatrix ten einde. Gezellige sfeer tijdens de vele evenementen in het Auxiliatrixpark.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.7.

2009
Roel Hekking: "Zingeving is van ons allemaal". Dit was het speerpunt in het jaarplan 2008 van De Witte Steen.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.8-9.

2009

La Providence en de Zorggroep intensiveren samenwerking. Sinds drie jaar levert De Zorggroep de specialisten ouderengeneeskunde

aan La Providence. Vanaf september maakt dit oorspronkelijk kloosterverzorgingshuis in Grubbenvorst ook gebruik van andere

diensten van De Zorggroep.
CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.12.

2009
Bestuurssecretaris Peter Greijn met de OBU. Na 29 jaar maakt Peter Greijn gebruik van de OBU. 

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.13.

2009

Ontwerp; Zorgdossiers, tassen, vlaggen, badges, omslagmappen, pennen en nog veel meer te bestellen via internet. Ontwikkeling

huisstijl nog steeds in volle gang
CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.20-21.

2009
Zorg voor hulpzorgmiddelen naar Logistiek Centrum in Blerick.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.22.

2009
Vriendenstichting: Promotiefilm in premiére.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.25.

2009
Nieuwbouw De Witte Steen. Door Annie Groenen.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.26.

2009
De werkdag van…. Hans Peters "Ik dee en doon mien werk nog altiëd met plezeer!"

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.28.

2009
Geslaagd. Op 15 juli zijn weer een nieuwe groep leerlingen geslaagd voor de BBl-opleiding Verzorgende IG.

CollegaZ jg.8.nr.3. september 

2009. blz.29.

2009

Wisseling teamleiders. Met ingang van 16 november heeft Ton Gingter de functie van teamleider PG-afdeling vph Blerick overgenomen

van Fons Hikspoors, die deze functie tijdelijk heeft waargenomen. Fons neemt op zijn beurt miv 1 januari 2010 de functie van

teamleider van de afdeling Jasmijn in D'n Horstgraaf over van Ton Gingter. Wim Bracht en Sandra Kerkhoffs hebben ervoor gekozen

hun carriére op een andere worm te geven en zijn per 1 januari niet meer werkzaam in functie van teamleider. Wim wordt

waargenomen door Christine van Heur en Irma Strik. Sandra's taken worden overgenomen door Wil Maassen. CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.5.

2009
Inzamelen kleding in het Auxiliatrixpark. Vanaf januari 2010.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.5.
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2009
Anders wonen en werken in Cresendo.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.9.

2009
Project Zorg voor Zingeving Witte Steen krijgt vervolg.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.8.

2009

Reünie gepensioneerden Auxiliatrixpark. Op zaterdag 17 oktober kwamen 37 enthousiaste oud-medewerkers in Grand Café Onder de

Linden bijelkaar.
CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.9.

2009
Even voorstellen… Joost Roebroek (50). Medewerker BEA.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.10.

2009
De Zorggroep zet flinke stap vooruit. Zorgkwaliteit onder de loep tijdens HKZ-audits.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.11.

2009
Venlose Boerenbrolof. Rego Venlo gaat de Boerenbrolof organiseren omdat het Auxiliatrixpark 100 jaar bestaat.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.12.

2009
Bewegwijzering gebouwen in nieuwe huisstijl.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.12.

2009
"Dit is een belangrijke mijlpaal in het ERP-project" Q-Zorg Financieel opgeleverd.

CollegaZ jg.8.nr.4. december 

2009. blz.30.

2009

Reünie gepensioneerden Auxiliatrixpark. Op zaterdag 17 oktober waren 37 enthousiaste oud-medewerkers in Grand café Onder de

Linden aanwezig op de eerste reünie voor gepensioneerden van het Auxiliatrixpark.
CollegaZ jg.1.nr.4. december 

2009. blz.9.

2009
Anders wonen en werken in Cresendo. (Daar gaan de bewoners van De Vorstenheuvel in 2011 naar toe).

CollegaZ jg.1.nr.4-december 

2009. blz.9.

2009

Bewegwijzering gebouwen in nieuwe huisstijl. De afgelopen maanden zijn honderden borden vervangen voor de nieuwe huisstijl van De

Zorggroep.
CollegaZ jg.1.nr.4-december 

2009. blz.12.

2010

Liesbet Gijsen-Bergmans over de veranderde blik op de Cliëntenraad: van aanvallend naar aanvullend. Per 1 januari 2010 neemt

Liesbeth na 14 jaar afscheid als voorzitter van de Cliëntenraad. Zie ook blz. 27  nummer CollegaZ maart 2010.
CollegaZ jg.1.nr.4 december 

2009. blz. 19.

2010
Terug naar De Vorstenheuvel. Op 17 april komen alle huidige en voormalige medewerkers nog eens gezellig bijelkaar.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.4.

2010
PO&O Regio Venlo… inbeweging. Over de herverdeling van de taken.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.9.

2010
Even voorstellen… Vincent von Meijenfeldt (50), verpleeghuisarts in D'n Horstgraaf en De Vorstenheuvel.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.10.

2010
Geert Volleberg met de OBU. Concernmanager Facilitaire Zaken heeft op 27 april afscheid genomen van De Zorggroep.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.12.

2010
Gastcolumn "Dank voor de intressante jaren". Voorzitter Liesbeth Gijsen verlaat Centrale Cliëntenraad.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.27.

2010

Bezint eer ge begint met uw print! Binnen De Zorggroep zijn vorig jaar ongeveer 22 miljoen kopietjes en printjes gemaakt. Door Leon

van Oijen.
CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.28.

2010
Vriendestichting lekker bezig.

CollegaZ jg.2.nr.1-Regio Venlo 

maart 2010. blz.29.

Modelspoorwegen: meer dan treintjes alleen. Twee modelspoorwegclubs houden een open dag. De Limburgse Modelspoorweg

Vereniging NLMV stelt haar clubgebouw op het Auxiliatrixpark open op 28 maart van 11.00 uur tot en met 16.00 uur.
Zondagnieuws, 21-03-2010.

2010
Tiny Houkes met OBU. Begonnen op 15 maart 1993 bij Auxiliatrix op de salarisadministratie.

CollegaZ jg.2.nr.1-maart 2010. 

blz. 33.
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2010
Muziekgeszelschap Ricciotto bezoekt De Witte Steen.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.4.

2010
Open dag in De Witte Steen op 25 juni.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.5.

2010
"Een goed gevoel als je weet wat je moet doen". Workshops BHV worden hoog gewaardeerd.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.8-9.

2010

Project ZZP rondt af, aandacht blijft: "Als je maar blijft communiceren". Sinds 1 januari 2010 werken zorgaanbieders met ZZP's. Dit

landelijke model stelt de financiering van de zorg afhankelijk van de zwaarte van de zorg.
CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.12.

2010

Zorggroep wil sloop gebouwen Witte Steen. De gebouwen voldoen niet meer aan de gestelde eisen. Op dit moment zijn hier ongeveer

55 mensen tussen de 18 en 65 jaar opgenomen. De nieuwe huisveswting wil men real;iseren op het Auxiliatrixpark. Dagblad De Limburger, 07-06-

2010.

2010

Vertelfestival in Auxiliatrixpark. Op 27 juni kunnnen kinderen van 4 tot 12 jaar terecht om samen met hun ouders te luisteren naar mooie

en spannende verhalen.
De Trompetter/E3 Journaal, 23-

06-2010.

Leskapel. Leerlingen van 't Witveld, de Venlose school voor praktijkonderwijs, zijn gisteren gestart met het opknappen van de

Mariakapel op het Auxiliatrixpark. Met een foto van de werkende jongeren door Lé Giesen.
Dagblad De Limburger, 18-06-

2010.

2010

Boerenbroedspaar. In het clublokaal van de Meulewiekers werd onder grote belangstelling het Boerenbroedspaar 2011 bekend

gemaakt. Bruid Josje Vestjens in het dagelijks leven activiteitenbegeleidster in verzorgingshuis De Vorstenheuvel en bruideghom Joep

Houben werkt op de bedrijfs economische afdeling van De Zorggroep. Hun motto is "Zörg veur joeks".
De Trompetter/E3 Journaal, 23-

06-2010.

2010

Aangepast Cruyff Court. Na Valkenburg heeft nu ook Venlo een aangepast Court veldje. Het trapveldje wordt op 1 juli om 11.00 uur

geopend op het terrein van de Mytylschool Ulingshof aan de Ulingshofweg.De Zorggroep stelde hiervoor grond ter beschikking. De Trompetter/E3 Journaal, 23-

06-2010.

2010
De hobby van…. Theo van Weert, teamleider De Vorstenheuvel. (bergbeklimmen)

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.15.

2010

Onverwachts bezoek van KITT. Op zondag 7 maart hebben de bewoners van De Witte Steen bezoek gehad van de legendarische

filmauto KITT uit de televisieserie Knigt Rider. Speciaal voor twee superfans in De Hoefslag  kwam KITT naar Venlo. CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.14.

2010
De Zorggroep is goed voorbereid op de invoering van ERP. Aldus projectleider ERP Paul-Peter Lambooij.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.16.

2010

Ludo Scheres Award voor Lisette Dickhoff-Evers. Als ketenregiseur van het dementieprogramma Hulp bij dementie regio Noord-

Limburg. Zij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de ouderenzorg.
CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.17.

2010

Over het muurtje met Marc en Mark. Portioneren en regenereren; het nieuwe koken. Marc Reijnders en Mark in 't Zand van D'n

Horstgraaf aan het woord over de nieuwe werkwijze.
CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.19.

2010
Zomer in Auxiliatrix. Expositie 2010 "Beelden in Auxiliatrix" van 6 juni - 6 september 2010.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.22.

2010
Anticiperen op herregistratie BIG. Bewaar nu alvast je loonstroken en stukken die betrekking hebben op lange verlofperiodes. CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.23.

2010
Zomerexpositie in D'n Vorstenheuvel en d'n Horstgraaf.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.24.

2010
Vriendenstichting. Vrienden houden van miMakkus binnen Zorggroep. De glimlach is het waard.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.25.

2010
"Als ik voor de spiegel zit, weet ik niet wie daar kijkt. Ik ben mezelf kwijt". Verliesbeleving in De Witte Steen.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.28.
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2010
"Zomer in Auxiliatrix". Beelden in Auxiliatrix van 6 juni - 5 september 2010.

Catalogus met foto's van 

beelden en kunstenaars.

2010
Zomer in Auxiliatrix. Genieten van kunst, cultuur, muziek en gezelligheid. Fotopagina.

CollegaZ jg.2.nr.2-Regio Venlo 

juni 2010. blz.32.

2010

Kamperen bij Auxiliatrix. Kinderen slapen op terrein verpleeghuis. Een groep van 25 kinderen gaat in het weekeinde van 10 en 11 juli

kamperen op het terrein van Auxiliatrix te Venlo. Met deze logeerpartij wil De zorggroep het contact tussen haar bewoners en inwoners

van de gemeente bevorderen.
Dagblad De Limburger, 02-07-

2010.

Hitte haalt streep door logeerpartij Auxiliatrix. Het is jammer dat uitgerekend deze lustrum-logeerpartij niet doorgaat. Volgens de

weervoorspellingen komt er weer een hittegolf aan en wordt hert 34 tot 35 graden.
Dagblad De Limburger, 06-07-

2010.

2010

Regiodirecteur verlaat Zorggroep. Ton Borghs verlaat na 22 jaar De Zorggroep en wordt lid van de raad van bestuur van de Zorgboog

in Helmond. Per 1 oktober gaat hij in de Branbantse gemeente aan de slag.
Dagblad De Limburger, 02-07-

2010.

2010

MA-Run kampt met verliezen. Al enkele jaren heeft de organisatie van de MA-run een tekort. Vorig jaar bedroeg dat € 500 zegt

voorzitter van de stichting, Hans van den Brandt. Een tweede probleem is een tekort aan vrijwilligers op de zaterdagavond. Dit keer

gaat de tocht vanuit het park richting Steyl, Beesel. Belfeld, Tegelen en Flora Holland, na de pauze richting Grubbenvorst, Tienray,

Horst, Sevenum en Venlo.
Dagblad De Limburger, 18-09-

2010.

2010

Column. Afscheid. Regiodirecteur Ton Borghs over zijn aanstaand afscheid van De Zorggroep. CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 2.

2010

Mariakapel in Auxiliatrix weer als nieuw. Afgelopen zomer hebben enkele leerlingen van Het witveld het Mariakapelletje in het

Auxiliatrixpark compleet opgeknapt. Vrijwilligster Bea Beurskens verzorgt samen met haar man het onderhoud. Op een gegeven

moment was poetsen niet meer voldoende.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 4.

2010

Geslaagde parttime leerlingen. Op 20 april hebben leerlingen van de parttime opleiding Verzorgende IG hun felbegeerde diploma

behaald.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 5.

2010

Geslaagde fulltime opleiding. Op 14 juli hebben leerlingen van de fulltime opleiding Verzorgende IG eveneens hun felbegeerde diploma

behaald.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 4.

2010

Bert van Bemmel definitief met pensioen. Op 1 juli is Bert van Bemmel in de VUT gegaan. Hij heeft zijn 70-ste verjaardag mogen

vieren.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 5.

2010

Toekomst Vorstenheuvel. CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 4.

2010

Méér energie steken in mínder energie. In 2011 starten met energiecampagne. Door Leon van Oijen. CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 8-9.

2010

Bewoners De Witte Steen aan de slag bij Kersten Roermond. In juni zijn vier bewoners voor een proefperiode van een maand bij firma

Kersten in Roermond gaan werken.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 14.

2010

Det wuurd ein prachtige Broelof. Voorbereidingen Boerenbroelof in volle gang. CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 16-17.

2010

Vriendestichting. Vrienden-beeld nadert voltooiing. Special vrienden krijgen replica van het beeld. Kunstenaar Sjer Jacobs maakt een

speciaal beeld voor De Zorggroep.
CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 25.
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2010

Zorg op Afroep heet voortaan Zorgalarmering. CollegaZ jg.2.nr.3-Regio Venlo 

september 2010. blz. 30.

2010

Veel bekijks voor MA-run. Wie afgelopen zaterdag op Google Earth inzoomde, zag een langgerekt lint dat zich van noord naar zuid

voortbewoog. Met een foto genomen in Sevenum door Peter van Ninhuys.
Dagblad De Limburger, 22-09-

2010.

Sjer Jacobs steunt miMakkus met beelden. Op maandag 1 november werd in D'n Horstgraaf het miMakkusbeeld onthuld dat beeldend

kunstenaar Sjer Jacobs geheel belangeloos heeft vervaardigd voor de stichting Vrienden van De Zorggroep. Met foto van enkele

beelden en een clown.
Dagblad De Limburger, 03-11-

2010.

2010

Column. Eerste column van de nieuwe regiodirecteur René Botermans. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 2.

2010

Kunstveiling D'n Horstgraaf groot succes. Op 7 november. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 8.

2010

De Witte Steen naar De Efteling. Op 30 oktober ging het personeel naar De Efteling. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 8.

2010

Bijzondere viering jubileum Arno Sanders. Vanwege zijn 25-jarig jubileum bij De Zorggroep. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 9.

2010

De Zorggroep kleurrijk aanwezig bij d'n elfde van d'n elfde in Venlo. Het gezelschap van de boerenbruiloft is inmiddels uitgegroeid tot

100 personen.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 9.

2010

Even voorstellen…. Regiodirecteur René Botermans. Sinds maart 1998 is hij werkzaam bij De Zorggroep. In 2008 werd hij

regiodirecteur van Tegelen.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 10.

2010

Nieuws & weetjes. Nieuwe bestuursvoorzitter van De Zorggroep. Met ingang van 1 december is Wouter van Soest de nieuwe

bestuursvoorzitter in opvolging van Jos Spätjens.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 12.

2010

Bijzondere mensen. Kerkvrijwilligers in D'n Horstgraaf. Een groep van acht personen, zetten iedere week de stoelen goed, maken de

tussenwand dicht, zetten het altaar op de juiste plek, halen de bewoners can de afdelingen en De Linde en brengen ze na afloop weer

terug.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 15.

2010

Jos Spätjens neemt afscheid van De Zorggroep."Mensen moeten bij ons hun ding kunnen doen". Hij laat een veerkrachtige club in alle

lagen achter. Een club waarbinnen ook voldoende potentie aanwezig is.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 16-17.

2010

Af- en nieuwbouw Onder de Wieën. Eind 2011 gaat De Vorstenheuvel sluiten. De bewoners gaan over naar Cresendo. Maar door

tijdelijke opvang van de bewoners van Onder de Wieën zal het gebouw voorlopig in gebruik blijven.
CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 22.

2010

Facilitair bedrijf onder de loep. Minder vraag naar dienstverelening. Door de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen en het

scheiden van wonen en zorg ontstaat er mindere vraag naar facilitaire dienstverlening. Het Facilitair bedrijf in Regio Venlo zal afslanken. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 24.

2010

Vriendenstichting. miMakkus beeld Sjer Jacobs onthuld. Vrienden van De Zorggroep volop actief. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 25.
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2010

Hoe organiseren 40 medewerkers een feestavond? Iedereen vooraf in een werkgroep ingedeeld. Het kwaliteitsproject was gestart in De

Vorstenheuvel in 2009 aan de hand van de uitgangspunten van FISCH: je houding kiezen, blij maken, spelen, erbij zijn. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 29.

2010

Ben jij hart genoeg? Nieuwe advertentiecampagne arbeidsmarktcommunicatie. De nieuwe slogan. CollegaZ jg.2.nr.4-Regio Venlo 

december 2010. blz. 30.

2010

Van "twijfelaar" tot toegewijd en bevlogen bestuurder. Leerling Spätjens heeft zijn praatjes waargemaakt. "Ik ben trots op de mensen

die hier werken". Afscheid Jos Spätjens als bestuursvoorzitter van De Zorggroep.
KwinteZ jg.9.nr.4-december 

2010. blz.1-2-8-9.

2010

Leo Crompvoets terug als lid Raad van Toezicht. Na een afwezigheid van enkele jaren keert Crompvoets op 1 januari 2011 terug in de

Raad van Toezicht.
KwinteZ jg.9.nr.4-december 

2010. blz15.

2010
Column. De eerste. Wouter van Soest schrijft zijn eerste column in de KwinteZ.

KwinteZ jg.9.nr.4-december 

2010. blz15.

2010

Uitnodiging: Besturen door de jaren heen. Na een carriére van 42 jaar in de gezondheidszorg, waarvan 24 jaar als directeur/bestuurder,

gaat Jos Spätjens van De zorggroep op 1 januari 2011 met pensioen. Ter gelegenheid van zijn afscheid vindt op dinsdag 7 december

2010 in de Maaspoort in Venlo een symposium plaats met de titel: "Besturen door de jaren heen".
Uitnodigingskaart.

2010
Nieuwe bestuursvoorzitter van De zorggroep. Met ingang van 1 december volgde Wouter van Soest, Jos Spätjens MBA op.

CollegaZ jg.2.nr. 4 -december 

2010. blz. 12.

2010

Jos Spätjens neemt afscheid van De Zorggroep. CollegaZ jg.2.nr. 4 -december 

2010. blz. 16-17.

2010

Ger Gerards, medewerker financiële administratie. Neemt afscheid na een dienstjubileum van 40 jaar. Hij is begonnen in het

Willibrordus ziekenhuis (later Martinushof) te Tegelen.
CollegaZ jg.2.nr. 4 -december 

2010. blz. 19.

2010

MiMakkus beeld Sjer Jacobs onthuld. Op 1 november onthulden de miMakkers en mevrouw Hovens in D'n Horstgraaf het in opdracht

van Vrienden van De Zorggroep en door Sjer Jacobs belangeloos gemaakte miMakkus-beeld.
CollegaZ jg.2.nr. 4 -december 

2010. blz. 25.

2011 Maria Auxiliatrix organiseert de Boerenbruiloft in Venlo

2011
Boerenbroélof 2011. Zörg veur joeks. Extra editie van het Dagblad over de boerenbruiloft.

Dagblad De Limburger, januari 

2011.

2011

"Moeiste maedje van de waereld". Gisteren trok in veel plaatsen de Boérenbroélofsoptocht. Ook het bruisdpaar Josje Vestjens en Joep

Houben van Maria Auxiliatrix dat haar 100-jarig bestaan viert.
Dagblad De Limburger, 9 

maart 2011.

2011

Boerenbroélof 2011. Ut waas ein schoëne boerebroélof!. De Zörgroep bedank alle collega's, vreejwilligers en sponsore die same van dit

fees ein ónvergaetelik succes hebbe gemak!!! Ein gezelschap waor weej en gans Venlo gruüts op kinne zien. Advertentie. met foto van

het grote gezelschap.
Dagblad De Limburger, vrijdag 

9 maart 2011.

2011
Boerebroelof 2011 groots gevierd. Viering jubilea op prachtige wijze luister bijgezet.

CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. blz. 8-9.

2011

Vriendenstichting héél goed bezig. Financiering miMakkes Clowns, Muziek voor Jong en Oud, Verborgen Verlangens.
CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 25.

2011

Lente-expositie in het Auxiliatrixpark. Van 14 maart tot 6 juni 2011. Open van 9 tot 19 uur. Toegang gratis. Diverse kunstenaars, Ans

van Limpt, Monique Massaro en Mila Jacobs, keramiek van Wim Boonen, Henny Boonen en Francis van der Hagen CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. blz. 29.
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2011

De Werkdag van. Kim Hamans "Buiten de muren werken geeft veel afwisseling". Ergotherapeute van Regio Venlo Kim Hamans sinds

1997 in dienst met als uitvalsbasis het Auxiliatrixpark.
CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. blz. 26.

2011
"Onze gezamelijke ambitie gaat vooral over de zorg". Nieuwe bestuursvoorzitter Wouter van Soest.

CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. blz. 16-17.

2011

Gunning aanbesteding Zorgcommunicatietechnologie. De tussenstand.
CollegaZ jg.3.nr. 1 -maart 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 8.

2011

Nieuwe opzet "Zomer in Auxiliatrix". Verplaatst naar Hemelsvaart. De jaarlijkse dag vol muziek en straattheater in het Venlose

Auxiliatrixpark is verplaatst van eerste Pinksterdag naar Hemelvaart.
Dagblad De Limburger, 

maandag 30 mei 2011.

2011

Natuurlijk Betrokken, 100 jaar Auxiliatrix. Dit historisch boek door Patrick van 't Hooft & Henk Thiesen werd op 19 juni op de opening

van de beelden expositie door voorzitter van de Raad van Bestuur Wouter van Soest gepresenteerd en aan burgemeester Bruls

overhandigd.

2011

100 jaar Auxiliatrix. Foto van Zuster Frederica op de voorpagina en in het regiokatern op B3 twee blz. met 11 foto's met als kop. Eeuwig

in bed liggen.
Dagblad De Limburger, 

donderdag 23 juni 2011.

Advertentie halve pagina met daarin reclame voor het boek "Natuurlijk Betrokken 100 jaar Maria Auxiliatrix". Het boek is te koop in

diverse boekhandels voor € 19,50.
Dagblad De Limburger, 25-06-

2011,08-07-2011,16-07-2011, 

07-09-2011, 27-09-2011.

2011

Droomplek voor beelden. Nog nooit hebben er zo veel beelden gestaan in het Auxiliatrixpark in Venlo. Voor het eerst komt de teller

boven de 100. Als je de groepen niet "splitst", kom je uit op 118. "Maar het is niet te te vol", zegt samenstelster Carla Verhoeven. Op

zondag 19 juni zal burgemeester Bruls de tentoonstelling openen.
Dagblad De Limburger, vrijdag 

17 juni 2011.

2011
"Zomer in Auxiliatrix". Beelden in Auxiliatrix van 19 juni - 4 september 2011.

Catalogus met foto's van 

beelden en kunstenaars.

Jarige MA-run heeft bescheiden wensen.Bike Buddy Chalenlenge helpt, maar stichting kan financiële hulp goed gebruiken en is op

zoek naar vrijwilligers.
De Trompetter/E3 Journaal, 06-

07-2011.

2011

100 Jaar Maria Auxiliatrix. Op 19 juni werd het boek Natuurlijk betrokken, 100 jaar Maria Auxiliatrix gepresenteerd. Het boek beschrijft,

mede aan de hand van intervieuws, de rijke historie van Maria Auxiliatrix. Het boek is geschreven door de Panningse journalist Patrick

van 't Hooft en Zorggroepcollega Henk Thiessen voorzag het boek van ruim 300 prachtige foto's, compleet met bijschriften. CollegaZ jg.3.nr. 2 -juli 2011. 

blz. 23.

Webshop als nieuw inkoopsysteem. Tblocs ingevoerd.
CollegaZ jg.3.nr. 2 -juli 2011. 

blz. 18.

2011
Twaalf jaar Beelden in Auxiliatrix. Op 19 juni ging de twaalfde openluchtexpositie Beelden in Auxiliatrix van start.

CollegaZ jg.3.nr. 2 -juli 2011. 

blz. 13.

Veel publiek bij Horen & Zien 2011. Stralend weer lokt meer dan 1500 toeschouwers naar Auxiliatrix.
CollegaZ jg.3.nr. 2 -juli 2011. 

blz. 15.

2011

Reorganisatie EAD. Omdat het beter kan.
CollegaZ jg.3.nr. 2 -juli 2011. 

Ondersteunende Diensten  blz. 

28.

2011

De Zorggroep, natuurlijk betrokken. Bij de Zorggroep draait het om de zorg, om onze klanten en om jouw! Structuur van De Zorggroep

verandert. De belangrijkste verandering is dat de Divisie Bijzondere Zorgproducten verdwijnt.

CollegaZ  

Meerjarenbeleidsplan Special 

2011-2015 blz.1- 6.
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2011

Beestenboel moet bekendste park van Venlo worden. Wanneer het aan Theo van den Boomen ligt, moet Onze Beestenboel het

bekendste park van Venlo worden. Van den Boomen beheert sinds kort samen met zijn vriendin Monique Giebelen het parkje dat ruim

twee jaar geleden officieel werd geopend. Initiatiefnemers waren Ans en Peter Nelissen. Met foto van Theo en Monique. Zondag, 07-08-2011.

2011

Jubileum Ma-run. Een lange stoet van motoren met zijspan reed zaterdag door grote delen van Noord-Limburg. De tocht werd voor de

25ste keer gehouden.
Dagblad De Limburger, 19-09-

2011.

Nieuwe route jubileumeditie MA-run. Gehandicapten Hal in Venlo niet meer beschikbaar voor middagstop. Men doet nu de

evenementenhal in Venray aan.
Dagblad De Limburger, 16-09-

2011.

2011

Alleen in het sanatorium. Van haar tweede tot haar vierde verbleef de Geleense Marjo Schouteten (61) met tbc in Maria Auxiliatrix in

Venlo. Welke impact die tijd op haar leven heeft gehad, besefte ze pas enkele jaren geleden. Om meer aan de weet te komen, plaatste

ze een oproep op de WegWijspagina van de krant. de reacties leidden tot een boekje: "Het kind in het sanatorium". Artikel met een

zestal foto's.
Dagblad De Limburger, 

zaterdag 24 september 2011.

2011

Verhuizing naar zorgtoren Venlo. In de "sinterklaasweek" gaan 25 mensen uit verpleeghuis Martinushof te Tegelen naar Crescendo

naar de vijf groepswoningen. In de lente van 2012 krijgt het voormalig ziekenhuis van Tegelen een zestigtal nieuwe, tijdelijke, bewoners.

Dan start De zorggroep met de grootscheepse verbouwing van De Witte Steen, een zorgcoomplex op het Auxiliatrixpark in Venlo waar

jonge patiënten (18 tot 65 jaar) met een complexer soms meervoudige handicap worden verpleegd. Tijdens deze verbouwing gaan de

bewoners van De Witte Steen tijdelijk in Martinushof wonen. De gebouwen van Onder de Wieën gaan op 7 december 2011 dicht.

Daarna wordt op dezelfde plek zo snel mogelijk een nieuw zorgcomplex gebouwd dat vegelijkbaar zal zijn met De Nieuwe Munt-

mensen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen door zorg op maat te leveren- zal voor het nieuwe Onder de wieën van toepassing

zijn.. Cresebndo bestaat niet alleen woningen waar cliënten van De Zorggroep straks na 5 december worden geholpen. Naast de 42

zorgappartementen en vijf groepswoningen, de buurtkamer en ruimtes voor zaken als fysiotherapie, zijn er ook 74 gewone

huurappartementen. Daarvan zijn er nu zestig verhuurd. Dagblad De Limburger, 

dinsdag 22 november 2011.

40 Jaar bij De Zorggroep. Op 1 november j.l. was Mechtild Grubben, secretaresse bij de Raad van Bestuur, 40 jaar in dienst bij De

Zorggroep.
CollegaZ jg.3.nr. 4 -december 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 5.

2011

Vriendenstichting. Een jaar lang Vrienden. 365 dagen per jaar kerstgevoel
CollegaZ jg.3.nr. 4 -december 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 25.

2011

25e MA-run door Noord-Limburg. In 1987 begonnen Harrie Bastings en zijn vrouw Marij met de organisatie van de eerste Maria

Auxiliatrix Run.
CollegaZ jg.3.nr. 4 -december 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 15.

2011

Kiezen voor demotie. Jean Egtberts, Stafhoofd Bouw en Huisvesting, kiest volgend jaar voor demotie.
CollegaZ jg.3.nr. 4 -december 

2011. Ondersteunende 

Diensten blz. 26.
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2012

"Het best bewaarde geheim van Venlo". Verscholen in het Auxiliatrixpark ligt Onze Beestenboel Venlo. In vijf jaar tijd uitgegroeid van

een dierenweide tot een bijzondere plek voor jong en oud. Met een foto van Paul Huver en Theo van den Boomen in de dierenweide. Dagblad De Limburger, 

donderdag 22 maart 2012.

2012 Veel vernieuwingen bij Onze Beestenboel. Op tweede paasdag is iedereen welkom in het teken van het 5-jarig bestaan. Zondag, 25 maart 2012.

2012

Verdriet bij Onze Beestendoel. Dierenpark Onze Beestenboel is op en top voor het 5-jarig bestaan. Vandalisme en voedselvergiftiging

bij enkele dieren zorgden voor verdriet. Artikel met een foto van het onderzoeken van een pony.
De Limburger, maandag 26 

maart 2012.

2012

Laatste keer "Beelden in Auxiliatrix". Vrijwilligsters echtpaar Jan en Carla Verhoeven stopt na elf edities van expositie in tuin van De

Zorggroep in Venlo. Artikel met foto van Lé Giesen.
Dagblad De Limburger, 

donderdag 29 maart 2012.

2012

Effect wietpas snel duidelijk. Komende dinsdag is het zover. Dan treddt de veelbesproken wietpas in werking. Venlo zegt er klaar voor

te zijn, maar vreest de terugkeer van straathandel. De grenskoffieshops Roots en Oase sluiten per 1 mei. Of ze nog terug keren is de

vraag.
Dagblad De Limburger, 

donderdag 26 april 2012.

2012

Kunstroof uit Auxiliatrixpark. Uit het park werden in de vroege ochtend van 7 mei drie bronzen beelden gestolen van de kunstenaars

Monique Bruls (Venlo), Sjer Jacobs (Tegelen) en Pépé Grégoire (Laren). Bruls is zó boos, dat zij op de resten van haar beeld, gemaakt

ter herinnering aan haar overleden moeder, de tejkst "laat ons staan of ik schiet" heeft gezet. Een artikel op de voorpagina en een op

Regio katern met 3 foto's van Mijntje Wismans.
Dagblad De Limburger, 

donderdag 12 mei 2012.

2012

Niet de vrouw maar het volume telt'. Kunstenaars plaatsen deze week hun werk in het Venlose Auxiliatrixpark voor 'Beelden in het

groen'. Joep Nicolas van Ronckenstein (79 jaar) heeft zojuist twee voluptueuze vrouwen op het grasveld van het Auxiliatrixpark in Venlo

gezet. elf keer werd de tentoonstelling samengesteld door Carla Verhoeven. Dit voorjaar nemen Jacqueline Hermsen en Paul Hekkens

van galerie en kunstuitleen Ptah Kunstadvies in Tegelen de organisatie over vvan Carla Verhoeven. Met een foto door Gé Hirdes, van

Joep Nicolas van Ronckenstein met een van zijn beelden.
Dagblad De Limburger, 

dinsdag 11 juni 2012.

2012

MA-run trotseert crisis. De MA-run blijft bestaan in beperkte vorm. Steeds meer motorrijders uit Duitsland, Denemarken, Zweden en

andere landen moeten met pijn in het hart de reis naar Venlo annuleren omdat het ook voor hen allemaal niet meer te betalen is.

Zaterdag 15 september wordt de zijspantoertocht voor mensen met een beperking voor de 26e keer verreden. De Trompetter, woensdag 12 

september 2012.

2012
MA-run: minder buitenlandse bikers. Organisatie: deelname wordt te duur door economische crisis.

Dagblad De Limburger, vrijdag 

7 september 2012.

2012

Ingreep bij Zorggroep. De Zorggroep stelt dertig kwaliteitsverpleegkundigen aan. Als handen aan bed en vooral als bewakers van de

kwaliteit. Het is een maatregel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Dagblad De Limburger, 

dinsdag 22 september 2012.

2012

De Zorggroep. Commentaar van de redactie van De Limburger over de ingreep van de inspectie in sommige delen van De Zorggroep.
Dagblad De Limburger, 

dinsdag 25 september 2012.

2012

Boerenbroelof. Het was een vreemd gezicht: bij zomerse temperaturen een Boerenbroelofsgezelschap voorbij zien trekken. Afgelopen

weekeinde gebeurde dat echter op het Floriadeterrein. Ter ere van honderd jaar Venlose Boerebroelof werd dat schouwspel door twee

oude Venlose gezelschappen nog eens opgevoerd. Met foto waarop o.a. het Boerenbruidspaar van De Zorggroep. Dagblad De Limburger, 

maandag 10 september 2012.
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2013

Toch Beeldenexpo Auxiliatrix. Galeriehouder uit Tegelen houdt succesvolle expositie in Venlo overeind. De expositie "Beelden in 

Auxiliatrix" krijgt een doorstart. Paul Hekkens van galerie en kunstuitleen Ptah Kunstadvies in Tegelen neemt het stokje over van de 

vorige organisatoren, Carla en Jan Verhoeven. De expositie is van 16 juni tot en met 1 september 2013.
Dagblad De Limburger, 

maandag 6 maart 2013.

2013

Lege én volle accu na het varen. Model Boten Club Tegelen presenteert zich op de vijver van het Maria Auxiliatrix in Venlo. Meer dan 

dertig slepers, jachten en andere boten varen zondag 28 april op de Auxiliatrixvijver in Venlo. De Model Boten Club Tegelen 

presenteerrt zich die dag. Het is vooral de rust die voorzitter Hein Poeth van de Model Boten Club aanspreekt in het varen. Met een foto 

van Gé Hirdes.
Dagblad De Limburger, vrijdag 

26 april 2013.

2013

Frits Peutz een eigenzinnig architect. Frits Peutz: architect met een beetje wijwater. Artikel over deze architect. Rosa Visser-Zaccagini 

maakte een oeuvrecatalogus met biografie van Peutz. Deze werd geboren in Uithuizen in 1896 en overleed te Heerlen in 1974. Heerlen 

is een echte Peutzstad. Hij bouwde ook het Immaculatagebouw op Maria Auxilitarix.
Dagblad De Limburger, 

Horizon maandag 27 juli 2013.

2013

Te koop pijp zo lang als Limburg. Te koop voor iedere geïnteresseerde: een pijpleiding van 25 centimeter dik die vrijwel ononderbroken 

van het noorden naar het zuiden van Limburg loopt. Ooit aangelegd tijdens de Koude-Oorlog, maar nu overbodig bij Defensie. Bieden 

kan nog tot januari. Maar wat kun je er eigenlijk mee? De NAVO heeft nooit veel ruchtbaarheid gegeven aan de GG10 zoals de leiding 

wordt genoemd. De leiding deed dienst om kerosine te transporteren en is een onderdeel van een groter West-Europees netwerk. In 

2006 is het besluit genomen om de kerosinetransport in de GG10 dicht te zetten. Ze werd aangelegd in1968 en loopt van Arcen naar 

Noorbeek. De stalen leiding ligt op een minimale diepte van 60 centimeter onder de grond.De leiding loopt ook door het Auxiliatrixpark. 

Met een kaartje van het tracé en een foto van de leidingaanleg.
Dagblad De Limburger, vrijdag 

13 september 2013.

2013

De klappen gáán vallen. Als De zorggroep op deze voet doorgaat, stevent de grootste werkgever van Limburg razendsnel op een 

faillissement af. Om dat te voorkomen, wordt er een grote reorganisatie voorbereid. De paniek is groot.  Met een foto van de entree van 

D'n Horstgraaf.
Dagblad De Limburger, 

zaterdag 5 oktober 2013.

2013

MA-RUN. Voor de 27ste keer is zaterdag de Maria Auxiliatrix-run gehouden. In een lange stoet reden ruim tweehonderd motoren met in 

het zijspan een kind of jongere met een beperking door diverse gemeenten. De tocht begon op het terrein van De Zorggroep in Venlo-

Oost. De tocht stond dit jaar in het teken van zinloos geweld. Met een foto van fotograaf Mijntje Wismans.
Dagblad De Limburger, 

maandag 23 september 2013.

2013

Inbraak in verpleeghuis Horstgraaf. Twee mannen stelen geld uit instelling aan Auxiliatrixweg Venlo. In de nacht van dinsdag op 

woensdag is een onbekend geldbedrag gestolen. De inbrekers zijn betrapt maar nog spoorloos.

Dagblad De Limburger, 

donderdag 12 september 

2013.

2013

Zorggroep: honderden banen weg. Reorganisatie 'Nieuwe fouten voorkkomen'. Bij De Zorggroep verdwijnen de komende jaren 

vijhonderd tot vijftienhonderd banen. De bezuiningen zijn het gevolg van de veranderde wetgeving en rijksbezuiningen. (Voorpagina). 

Nooit meer Frans Bauer. We worden steeds meer ingehaald door anderen. De vijf autonome regio's worden omgevormd tot drie 

zorgbedrijven: thuiszorg, verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en somatische verpleeghuiszorg. De thuiszorgteams worden 

kleiner. Met een foto van Wouter van Soest voorzitter van de Raad van Bestuur. (binnenblad)
Dagblad De Limburger, 

zaterdag 19 oktober 2013.

2013

Eerste ontslagen Zorggroep treffen keukenpersoneel. Solliciteren op nieuwe functies mogelijk. De Zorggroep telt 8600 banen. In regio 

Roermond worden 110 mensen ontslagen.
Dagblad De Limburger, vrijdag 

1 oktober 2013.

2013

Extra centje voor later. We bereiden ons voor op onze oude dag, vindt scheidend bestuurder Frank Rijnders (58 jaar) van De 

Zorggroep. "Sta je spaarcenten niet allemaal af aan je kinderen. Maak een potje voor jezelf, voor later." Met een foto van Rijnders voor 

het net nieuw geraliseerde pand De Witte Steen.
Dagblad De Limburger, 

dinsdag 5 november 2013.
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2013

Weer ontslagen Zorggroep. Zorg 100 medewerkers regio Venlo verliezen baan door overgang naar kleinschalig wonen. Het personeel 

werd de afgelopen woensdag op de hoogte gebracht. Op veel plaatsen zal de ombouw worden geraliseerd naar kleinschaligheid. De 

Oleander op het Auxiliatrixterrein wordt op dit moment verbouwd. Ook in andere gebouwen zullen dergelijke ombouwen gaan plaats 

vinden.
Dagblad De Limburger, 

dinsdag 8 november 2013.
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