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Verhuizing Lies Huys 
 
Onlangs is onze trouwe coupeuse Lies Huys verhuisd van het kleine kamertje, vlak 
bij de klapdeuren van zorgcentrum naar missiehuis, naar de linnenkamer. Lies zit dus voortaan een 
stuk dichter bij de Heren in M008. 
Het was even spannend hoe dit zou uitpakken. “Ik 
heb meer dan twintig jaar in dat kamertje gezeten, 
dus het was wel een verandering. Maar nu ik hier 
zit kan ik zeggen: het is me reuze meegevallen. Ik 
heb het goed naar mijn zin. Ik heb hier ook een 
grote tafel tot mijn beschikking. En Lizette ken ik 
ook al jaren. Dat gaat prima samen.” 
We hopen dat Lies van hieruit nog jaren onze 
coupeuse wil zijn en wensen haar in haar nieuwe 
werkruimte heel veel werkplezier. Lies is er iedere 
woensdag. 
 
Orgelprojecten 

 
Binnenkort wil de Orgelkring weer starten met haar 
jaarprogramma. Er is al een concept-programma 
opgesteld, maar het is natuurlijk nog even afwachten hoe 
de pandemie zich ontwikkelt en wat de mogelijkheden 
zijn. 
Eén van de onderdelen van dat programma is het 
zogenaamde ‘orgelproject’ voor basisscholen. Kinderen 
van de basisscholen uit de regio komen dan naar het 
missiehuis en gaan in de Montgomeryzaal zelf een 
orgeltje in elkaar knutselen (24 toetsen, 2 registers), dat 
echt speelt. Natuurlijk maken ze ook kennis met het echte 
Mutin-orgel in de kapel. Op deze manier leren ze de 
orgelcultuur kennen en maken ze kennis met een stukje 
erfenis uit de eigen omgeving. 
De orgelkring doet dit in samenwerking met de Stichting 
Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. De ontwerper 
van het modelorgel en de begeleider van de lessen is Wim 

Janssen, voormalig medewerker van orgelbouwer Verschueren uit Ittervoort.  
 
Goed functionerende telefonie 
 
Op dinsdag 13 april is het VOS / telefonie-project formeel opgeleverd. Dat betekent dat de 
opdrachtgever (zorgcentrum) aan de opdrachtnemer (SPIE) heeft laten weten dat het werk is 
afgerond. Per 1 januari is er een onderhoudscontract voor de gehele apparatuur gaan lopen. Pim van 
Lier (medewerker van het zorgcentrum, intern 763) is degene, die door SPIE is geïnstrueerd hoe 
alles werkt. Bij hem kunnen we terecht als er iets mis is. Pim werkt op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op maandag en woensdag zijn Ton en Nico aanspreekpunten. 
Pim heeft directe lijntjes met SPIE, bij ‘prioriteit1-storingen’ (als alles eruit ligt bijvoorbeeld) wordt 
gegarandeerd dat deze binnen 4 uur worden opgelost. In de calamiteitsklapper staat vermeld welk 
nummer we moeten bellen in de weekends. 


