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Ik weet dat het niet gebruikelijk is om na Drie Koningen (6 januari) nog 
aan iedereen de beste wensen over te brengen maar ik kan het niet laten. 
Velen van u lezers heb ik al mogen ontmoeten tijdens de nieuwjaarsborrel 
of in de wandelgangen van Sint Petrus. Omdat De Loep goed en door 
velen gelezen wordt kan ik daarmee ook diegenen bereiken die ik nog niet 
getroffen heb om een hand te schudden. Om deze reden wil ik u 
persoonlijk veel goeds wensen voor 2017 en de jaren die daar op mogen 
volgen. Ik wens u, bewoners, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en 
medewerkers veel gezondheid en geluk toe. Verder wens ik alle bewoners 
binnen Sint Petrus voor het komend jaar veel woongenot, een veilig en 
warm huis en vele mooie momenten waarop we elkaar ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De aller beste wensen. 

Zoals ik in mijn kersttoespraak benoemde: “alleen kunnen we niets maar 

samen kunnen we alles”. Met dit in het achterhoofd ga ik ook in 2017 voor 

een hele fijne samenwerking met u allen en ben ik ervan overtuigd dat ook 

2017 een mooi en succesvol jaar zal worden. 



 
 
Regio Meierijstad – Boekel.
 
BrabantZorg telt 32 locaties waar zorg
wordt. Tot 31 december 2016 waren deze onderverdeeld in 12 
locatiegroepen waar de Locatiegroep Boekel
was. Vanaf 1 januari 2017 is deze
we van 12 locatiegroepen over naar 4 Regio’s.
 
De Regio, waar ook Boekel deel van uit maakt
In Regio Meierijstad zijn 6 locaties ondergebracht te weten; Sint Petrus 
Boekel, Odendael Sint Oedenrode, Simeonshof Erp
& Anna en de Watersteeg alle drie in Veghel.
 
U zult zich afvragen; waarom doen ze dat en wat gaan we daarvan 
merken? Ik zal proberen u dit duidelijk te maken. 

 
Kortom als we meer mensen met een zwaardere hulpvraag willen 
behandelen en verzorgen, met de zelfde of nog minder beschikbare 
middelen, dan is de oplossing niet alleen maar bezuinigen maar vraagt dit
ook extra aandacht voor de wijze waarop we de zorg hebben 
georganiseerd.  
 
Door het gaan werken in regio’s denkt BrabantZorg mee te gaan met 
regionale ontwikkelingen mbt gemeenten ( zoals Veghel, Sint
en Schijndel vanaf 1 januari 2017 Meierijstad vormen), verhoog
samenwerking tussen locaties, teams en functionarissen en geeft meer 
mogelijkheden voor het vinden van antwoorden op vraagstukken
arbeidsmarkt, wachtlijsten, complexiteit van zorg
van kennis en kwaliteiten van medewerkers. 
 
Verder denken we door met 4 regio
ondersteuning vanuit BrabantZorg minder kan zijn en dus minder hoeft te 
kosten. Hiermee hoopt BrabantZorg
drukken en de beschikbare middelen 
handen aan het bed. 
 
 
 

Uitvoering van zorg…………...
Als een gesmeerd raderwerk….

 

Boekel. 

telt 32 locaties waar zorg- en dienstverlening aangeboden 
wordt. Tot 31 december 2016 waren deze onderverdeeld in 12 
locatiegroepen waar de Locatiegroep Boekel - Sint Oedenrode er een
was. Vanaf 1 januari 2017 is deze organisatiestructuur gewijzigd en
we van 12 locatiegroepen over naar 4 Regio’s. 

waar ook Boekel deel van uit maakt, is de Regio Meierijstad.
In Regio Meierijstad zijn 6 locaties ondergebracht te weten; Sint Petrus 
Boekel, Odendael Sint Oedenrode, Simeonshof Erp, AAtrium, 
& Anna en de Watersteeg alle drie in Veghel. 

U zult zich afvragen; waarom doen ze dat en wat gaan we daarvan 
Ik zal proberen u dit duidelijk te maken.  

 
 
De eerste reden is om beter in te 
kunnen spelen op alle ontwikkelingen 
en veranderingen die op ons af komen. 
Een tweede reden is om tot betere 
samenwerking te komen tussen de 
verschillende locaties. Naast mee gaan 
in ontwikkelingen en goede zorg 
leveren, blijft het ook belangrijk dit op 
een slimme en slanke manier te doen. 
 

Kortom als we meer mensen met een zwaardere hulpvraag willen 
ehandelen en verzorgen, met de zelfde of nog minder beschikbare 
middelen, dan is de oplossing niet alleen maar bezuinigen maar vraagt dit
ook extra aandacht voor de wijze waarop we de zorg hebben 

Door het gaan werken in regio’s denkt BrabantZorg mee te gaan met 
regionale ontwikkelingen mbt gemeenten ( zoals Veghel, Sint
en Schijndel vanaf 1 januari 2017 Meierijstad vormen), verhoog
samenwerking tussen locaties, teams en functionarissen en geeft meer 
mogelijkheden voor het vinden van antwoorden op vraagstukken
arbeidsmarkt, wachtlijsten, complexiteit van zorg en het volledig benutten 
van kennis en kwaliteiten van medewerkers.  

Verder denken we door met 4 regio’s te gaan werken 
ondersteuning vanuit BrabantZorg minder kan zijn en dus minder hoeft te 
kosten. Hiermee hoopt BrabantZorg de overheadkosten nog meer te 

beschikbare middelen beter in te kunnen zetten 

Uitvoering van zorg………….......  
Als een gesmeerd raderwerk…. 
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en dienstverlening aangeboden 
wordt. Tot 31 december 2016 waren deze onderverdeeld in 12 

Sint Oedenrode er een van 
gewijzigd en gaan 

, is de Regio Meierijstad.  
In Regio Meierijstad zijn 6 locaties ondergebracht te weten; Sint Petrus 

AAtrium, Sint Joachim 

U zult zich afvragen; waarom doen ze dat en wat gaan we daarvan 

is om beter in te 
kunnen spelen op alle ontwikkelingen 
en veranderingen die op ons af komen. 
Een tweede reden is om tot betere 
samenwerking te komen tussen de 
verschillende locaties. Naast mee gaan 
in ontwikkelingen en goede zorg 

elangrijk dit op 
een slimme en slanke manier te doen.  

Kortom als we meer mensen met een zwaardere hulpvraag willen 
ehandelen en verzorgen, met de zelfde of nog minder beschikbare 
middelen, dan is de oplossing niet alleen maar bezuinigen maar vraagt dit 
ook extra aandacht voor de wijze waarop we de zorg hebben 

Door het gaan werken in regio’s denkt BrabantZorg mee te gaan met 
regionale ontwikkelingen mbt gemeenten ( zoals Veghel, Sint-Oedenrode 
en Schijndel vanaf 1 januari 2017 Meierijstad vormen), verhoogt de 
samenwerking tussen locaties, teams en functionarissen en geeft meer 
mogelijkheden voor het vinden van antwoorden op vraagstukken zoals de 

en het volledig benutten 

te gaan werken ook de 
ondersteuning vanuit BrabantZorg minder kan zijn en dus minder hoeft te 

de overheadkosten nog meer te 
beter in te kunnen zetten voor de 
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Vanaf 1 januari ben ik dan ook geen Locatiemanager meer maar is mijn 
functienaam “Regiomanager Meierijstad” geworden. Ik ga dit niet alleen 
doen maar samen met mijn collega’s Désirée Hobbelen (AAtrium en 
Joachim & Anna) en Diana Zijlmans (Simeonshof en Watersteeg). Met z’n 
drieën vormen we het regionaal managementteam dat de 
eindverantwoordelijkheid draagt over de gehele regio Meierijstad. De 
komende maanden gaan we hard aan het werk om met elkaar taken, 
rollen en verantwoordelijkheden te verdelen zodat ook onze kennis en 
kwaliteiten zo goed en efficiënt mogelijk ingezet gaan worden. Dit kan wel 
betekenen, dat u voor bepaalde onderwerpen een van mijn beide collega’s 
gaat treffen in plaats van mij. Natuurlijk zullen we dit afstemmen met 
lokale cliëntenraden en de lokale onderdelen Commissies van de 
Ondernemingsraad. Ik blijf wel de aanspreekpersoon voor de locaties Sint 
Petrus en Odendael. Ik zal voor de volgende editie van de Loep mijn beide 
collega’s vragen zich aan u voor te stellen. 
 
Ontwikkeling Zelforganiserende teams. 
 
BrabantZorg heeft haar visie gebaseerd op 
“Positieve Gezondheid”. Positieve gezondheid 
zegt iets over de mate waarin je regie kunt 
voeren over je eigen leven en de mate waarin 
je goed om kunt gaan met emotionele, fysieke 
en sociale veranderingen. Dit kun je vertalen 
naar de individuele mens maar je kunt dit ook 
vertalen naar de organisatie of naar bijvoorbeeld teams.  
 
BrabantZorg is er van overtuigd dat wanneer teams en individuele 
medewerkers meer zelf kunnen en mogen bepalen hoe de zorg  
georganiseerd kan worden, dat dit voor iedereen veel voordelen heeft. De 
medewerker en het team weten erg goed wat u aan zorg en 
dienstverlening nodig heeft en is het ook fijn (eigen regie) als je dan ook 
mee mag denken en mee kunt bepalen hoe dit georganiseerd kan worden. 
Dit betekent dat uw zorg beter en sneller georganiseerd kan worden en de 
medewerker meer op basis van kwaliteiten en interesses ingezet gaat 
worden. Dit gaat zeker meer arbeidsvreugde opleveren. Ook voor de 
organisatie gaat dit voordelen opleveren want als de klant en de 
medewerkers meer tevreden zijn, zal dat een positieve uitwerking hebben. 
Daarnaast denken we, als teams meer zelf kunnen bepalen, dat er minder 
ondersteuning nodig is en dit kosten besparend kan werken.  
 
Op deze manier gaan werken kan niet van de ene op de andere dag. Al 
jaren worden beslissingen genomen en lijnen uitgezet door het 
management. In de toekomst zullen teammanagers meer de rol van coach 
en begeleider krijgen. Zowel de teams als de teammanagers worden 
hiervoor opgeleid en getraind. We noemen dit met een mooi woord 
“Zelforganisatie”. 
 
 
 
 



Het team Sterappel is als startteam al begonnen met deze training van 
ruim 12 weken. Na Sterappel zullen er steeds meer teams 
getraind worden. Het voornemen is om binnen regio Meierijstad 
per jaar 24 teams op te leiden en we streven er naar dat eind 
2020 alle t

zelforganiserende teams werken.

 
Wanneer je teamsamenstelling goed is, je bezetting op orde en de taken 
goed verdeeld, ben ik er van overtuigd dat je kunt spreken van een 
“Positief gezond” team. Een team dat
voeren en in staat is goed om te gaan met veranderingen en uitdagingen
 
U kunt zich voorstellen dat dit traject naar een zelforganiserende 
organisatie erg intensief is en spannend voor BrabantZorg. Iedere 
medewerker (5500) en elk team krijgt hiermee te maken. BrabantZorg 
er van overtuigd, dat dit bewoner
organisatie heel veel goeds 
 
Wanneer het team, waar
zal het team u daarover berichten. D
ontwikkelingen en resultaten ook blijven bespreken met de lokale 
cliëntenraden en de ondernemingsraden.
 
Maarten Coolen. 

 
***************
***************

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eam Sterappel is als startteam al begonnen met deze training van 
ruim 12 weken. Na Sterappel zullen er steeds meer teams 
getraind worden. Het voornemen is om binnen regio Meierijstad 
per jaar 24 teams op te leiden en we streven er naar dat eind 
2020 alle teams binnen geheel BrabantZorg als 

zelforganiserende teams werken. 
 
 
 
 
 

 
Wanneer je teamsamenstelling goed is, je bezetting op orde en de taken 

ben ik er van overtuigd dat je kunt spreken van een 
. Een team dat in staat is om haar 

en in staat is goed om te gaan met veranderingen en uitdagingen

U kunt zich voorstellen dat dit traject naar een zelforganiserende 
organisatie erg intensief is en spannend voor BrabantZorg. Iedere 

500) en elk team krijgt hiermee te maken. BrabantZorg 
dat dit bewoners, cliënten, medewerker

organisatie heel veel goeds zal brengen. 

waarvan u de zorg krijgt, deze trainingen gaat volgen 
daarover berichten. Daarnaast zullen we de voortgang, 

ontwikkelingen en resultaten ook blijven bespreken met de lokale 
cliëntenraden en de ondernemingsraden. 

*************** 
*************** 
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eam Sterappel is als startteam al begonnen met deze training van 
ruim 12 weken. Na Sterappel zullen er steeds meer teams 
getraind worden. Het voornemen is om binnen regio Meierijstad 
per jaar 24 teams op te leiden en we streven er naar dat eind 

eams binnen geheel BrabantZorg als 

Wanneer je teamsamenstelling goed is, je bezetting op orde en de taken 
ben ik er van overtuigd dat je kunt spreken van een 

om haar eigen regie te 
en in staat is goed om te gaan met veranderingen en uitdagingen.  

U kunt zich voorstellen dat dit traject naar een zelforganiserende 
organisatie erg intensief is en spannend voor BrabantZorg. Iedere 

500) en elk team krijgt hiermee te maken. BrabantZorg is 
medewerkers maar ook de 

deze trainingen gaat volgen 
aarnaast zullen we de voortgang, 

ontwikkelingen en resultaten ook blijven bespreken met de lokale 
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Nieuwe Bewoners 
 
Mevrouw van Loon Verhagen  app 1.12 
De heer H.J. Bos  app 2.12 
Mevrouw Kruter  app 2.17 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

De achtergrond van deze pagina is een van de vele Kazematten 
gelegen langs het Peelkanaal ofwel Defensiekanaal. 

Verjaardagen Bewoners. 
 
FEBRUARI 
03 mw Croijmans Habraken   1.06 
09 mw Arts van Lankveld    1.15 
12 dhr Rooijendijk     1.21 
15 mw Verbrugge v.d.Biggelaar   1.13 
17 mw Vinken Lemmens    2.10 
21 mw van Wanrooij v.d. Burgt    1.11 
27 mw Schulte Dapperen     2.29 
 
MAART 
03 mw Verhoeven Verbrugge   1.23 
20 mw A. Snijders de Bruin   2.07 
24 mw van der Ven van Ravestein  2.26 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd. Wij wensen u 
een fijne verjaardag. 
 

Overleden. 
 

Mevrouw J.M. van Zeeland        28-12-2016 

MevrouwJ.M.Verhoeven Verbrugge 07-01-2017  

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 



 

 

Het jaar 2016 ligt achter ons. 
vierden we het
Nu gaan we een nieuw jaar tegemoet met ongetwijfeld ve
leuke uitdagingen en activiteiten voor iedereen. 
Trefpunt is, zoals we al eerder deden, 
geplaatst. I
mag er een hart in
werkgroep 
beoordelen 

gekozen voor een High tea. Tijdens de High tea worden 
zowel hartige als zoete hapjes gepresenteerd en kan 
iedereen zelf pakken wat hij of zij lekker vi
gezellig samenkomen voor bewoners, familieleden en 
medewerkers. Er wordt tijdens de High tea niet over 
zorgafspraken gesproken, maar over de normale dagelijkse 
onderwerpen. Het samen zijn met elkaar en samen iets voor 
een ander doen geeft n
gezellige maar ook zeker waardevolle middag om samen te 
komen. 

Carnaval 2017
  
Elk jaar is het weer 
februari van start 
Vliegenmeppers 
carnavals sfeer te verzorgen. Ook 
Venhorst komen ons een
 
 
 

 

Het jaar 2016 ligt achter ons. Op een heel bijzondere 
vierden we het 10 jarig bestaan van het nieuwe Sint Petrus. 
Nu gaan we een nieuw jaar tegemoet met ongetwijfeld ve
leuke uitdagingen en activiteiten voor iedereen. 
Trefpunt is, zoals we al eerder deden, de wensboom 

. Iedereen die een mooie uitvoerbare wens heeft 
mag er een hart in mat daarop zijn of haar 
werkgroep “Aandacht voor elkaar” gaan we de
beoordelen en natuurlijk zo veel mogelijk uitvoeren.

 
Om elkaar op een andere 
manier te ontmoeten 
organiseren we elk jaar een 
leuke activiteit. Dit jaar is er 

gekozen voor een High tea. Tijdens de High tea worden 
zowel hartige als zoete hapjes gepresenteerd en kan 
iedereen zelf pakken wat hij of zij lekker vindt. Het is een 
gezellig samenkomen voor bewoners, familieleden en 
medewerkers. Er wordt tijdens de High tea niet over 
zorgafspraken gesproken, maar over de normale dagelijkse 
onderwerpen. Het samen zijn met elkaar en samen iets voor 
een ander doen geeft natuurlijk een goed gevoel. Het is een 
gezellige maar ook zeker waardevolle middag om samen te 

 
Op maandag 13 februari van 14.00
gaan we bij deze vereniging weer jeu de boulen. 
We verzamelen ons bij de grote lift
Voor de nieuwe bewoners: Dit 
buiten de deur in de buurt van Boszicht. 
wordt samen met een drankje gratis 
en begeleid door de vereniging
Bouckles”. Tot dan. 
 

Carnaval 2017. 

Elk jaar is het weer gezellig en druk tijdens carnaval
februari van start gaat. Elk jaar zijn C.V. De Kn
Vliegenmeppers bereid om een mooie avond of middag in 
carnavals sfeer te verzorgen. Ook de Peeltuuters 
enhorst komen ons een bezoekje brengen. 

Met de afdelingen. 
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heel bijzondere wijze 
10 jarig bestaan van het nieuwe Sint Petrus. 

Nu gaan we een nieuw jaar tegemoet met ongetwijfeld veel 
leuke uitdagingen en activiteiten voor iedereen. In ’t 

de wensboom weer 
are wens heeft 

mat daarop zijn of haar wens. Met  de 
gaan we deze wensen 

uitvoeren. 
 
 
 

Om elkaar op een andere 
manier te ontmoeten 
organiseren we elk jaar een 
leuke activiteit. Dit jaar is er 

gekozen voor een High tea. Tijdens de High tea worden 
zowel hartige als zoete hapjes gepresenteerd en kan 

ndt. Het is een 
gezellig samenkomen voor bewoners, familieleden en 
medewerkers. Er wordt tijdens de High tea niet over 
zorgafspraken gesproken, maar over de normale dagelijkse 
onderwerpen. Het samen zijn met elkaar en samen iets voor 

atuurlijk een goed gevoel. Het is een 
gezellige maar ook zeker waardevolle middag om samen te 

Op maandag 13 februari van 14.00-16.00 uur 
gaan we bij deze vereniging weer jeu de boulen. 

bij de grote lift.  
 is een activiteit 

buiten de deur in de buurt van Boszicht. Het 
wordt samen met een drankje gratis aangeboden 

door de vereniging “Jeu de 

carnaval, die in 
De Knöllekes en de 

bereid om een mooie avond of middag in 
de Peeltuuters uit 
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Dat komt er nou van………………. 

Onze bus altijd maar buiten……….. 

 
“Knoergoeie bewoners”. 
 
De ontspanningscommissie kiest elk jaar 4 bewoners die met carnaval de 
titel “Knoergoeie bewoner” opgespeld krijgen. Een bijzondere  happening 
waarbij ook de familie betrokken wordt.  
 
Wat we ook vieren is de boerenbruiloft op donderdag 16 februari. Willy en 
Ria Sunnen zijn smoorverliefd en kijken uit naar de bruiloft. Ambtenaar 
Hein van de Elzen gaat dit paar in de onecht verbinden en dat belooft 
weer super gezellig te worden. Ook u kunt erbij zijn. Elders in de loep 
vindt u de uitnodiging hiervoor. Dan blijven de carnavalsdagen nog over. 
Op maandag 27 februari is er een muziekmiddag en dinsdag een te gekke 
carnavals kienmiddag. Alaaf! 
 
Routes rijden met de Boekelse bus.  
 
Nu de drukke wintermaanden achter 
de rug zijn gaan we afspraken maken 
met de vrijwillige buschauffeurs om 
vanaf maart weer toertochtjes te gaan 
maken in en rondom Boekel met onze 
eigen rolstoelvriendelijke bus. Op elke 
donderdagmiddag van een maand 
toeren met een zevental bewoners 
dezelfde route. We hebben een 

molenroute, een kapellekesroute, een 
maashorstroute en nog veel meer. 
Weet u nog mooi plekjes om met de 
bus naar toe te gaan, geef het zeker 
aan ons door.  
 
 
 
Nieuwe grote rolstoel met elektrische ondersteuning. 

  
 
Van de gemeente krijgen we deze rolstoel cadeau. 
Burgemeester Bos heeft er mede voor gezorgd, dat er 
een grote zwaardere rolstoel met aandrijving tot onze 
beschikking komt. Voor de vrijwilliger die de rolstoel 
duwt, maar ook voor de gebruiker wordt daarmee het 
wandelen prettiger. Zodra straks het zonnetje weer 
vaker tevoorschijn komt gaan we weer op elke 
maandag- en donderdagmiddag met bewoners 
wandelen. Wij willen de burgemeester en gemeente 
hartelijk danken. Deze rolstoel kan bij de receptie ook 
door familie en bezoekers die met een bewoner willen 
gaan wandelen gereserveerd worden. 
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Op de feestdagen.  
 
De drukke feestdagen zijn weer achter de rug en 
maar we kunnen terugkijken op mooie dagen. 

We zijn op vrijdag 2 december begonnen met de Sinterklaasmiddag. Het 
was een drukke boel en de Sinterklaas bingo was goed verlopen. Er waren 
vele prijzen gevallen en de pieten hadden aan iedereen een cadeau 
uitgedeeld. Na aanvang van de bingo mochten de bewoners nog met de 
twee pieten op de foto. Er zijn leuke foto’s gemaakt. 

Aansluitend werd de mystery guest bekend gemaakt. De mystery guest 
van dit jaar was verkleed als Sneeuwwitje. Er werden vele vragen gesteld 
voordat de bewoners een idee hadden wie het zou kunnen zijn. 
Uiteindelijk stak mevrouw Verbrugge haar vinger hoog in de lucht en riep: 
“Pieta van de Velden”. Dit klopte. Pieta was dit jaar de mystery guest. We 
sloten samen de geslaagde middag af met wat lekkers en een drankje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sinterklaas was nog maar net uit ons land vertrokken 
of de kerstversiering stond al weer klaar. Het huis was 
in kerstsferen en het zag er allemaal erg gezellig uit. 
Het kerstweekend werd ingeluid met het jaarlijkse 
kerstverhaal. Een groot aantal vrijwilligers en 
medewerkers hadden zich opgegeven om hier aan 
deel te nemen. Het koor verzorgde de kerstliederen 
tijdens het uitbeelden van kerstverhaal. De mensen 
genoten erg en vonden het een geslaagde middag.  
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Op zaterdag 17 december werd in ’t Trefpunt de Kerst-inn gevierd. ’t 
Trefpunt was gezellig aangekleed en nodigde dan ook uit om er deze 
middag door te brengen. Er waren activiteiten georganiseerd zoals 
kerststukjes en kerstdecoraties maken. Onder het genot van een warme 
wafel en een lekker drankje kon men luisteren naar de muziek van het 
orkest Mozaïek. Het Boerenbondsmuseum uit Gemert, de kaartvereniging 
en de handwerkclub waren ook van de partij. Het werd al met al een 
gezellige boel waar we tevreden op terug kunnen denken.  
 
Na de Kerst-inn werd ’t Trefpunt omgetoverd voor het kerstdiner. Er 
stonden al een hele boel mensen te wachten. Toen iedereen zijn plekje 
gevonden had zat ’t Trefpunt vol met zo’n 120 mensen. Veel bewoners 
kwamen samen met familie genieten van het kerstdiner en het dameskoor 
verzorgde de kerstliederen gedurende de avond. Het was een gezellig 
samenzijn van bewoners met hun familie. Kennelijk was het eten 
voortreffelijk en men had weer eens een gelegenheid om wat bij te 
kletsen. Het was een mooie start van de feestdagen.  
 
Op 1e  en 2e  Kerstdag kon men genieten van het kerstdiner. Op zaterdag 
31 december kregen de bewoners ’s middags al een lekkere oliebol en 
konden er verschillende spelletjes 
gespeeld worden. Hendrik van Schijndel 
had om 19.00 uur weer een mooie 
vuurwerkshow verzorgd bij de ingang van 
Sint Petrus. Veel bewoners waren hier op 
af gekomen. De Kern zat vol net als de 
huiskamers op de afdelingen. De mensen 
konden vanaf boven al het moois 
bewonderen. Aansluitend was het nog een 
gezellig samen zijn in ’t Trefpunt onder het 
genot van een hapje en een drankje.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Onder de zorgzame hoede van 
horen, goed. En zo willen we dat ook houden. We denken aan een aantal zaken 
die in 2016 de revue passeerden. 
organiserende teams, de problemen met de kabelkrant, de wisseling 
managers, de mondzorg en 
Allemaal op te lossen met wat overleg en een aantal extra vergaderingen. 
 
De wettelijke regelingen rondom onze vrijwilligers kostte
er op in gesprongen en in het 
behoort juist te zijn en zonder misverstanden te werken. 
Cliëntenraad was dit een ag
vrijwilligers aangehaald en onze centrale cliëntenraad werd gevraagd voor 
akkoord. In deze wet stonden een aantal
invoering niet akkoord zijn gegaan. Na 
de wet zodanig aangepast dat hij nu beter 
 
Het feestjaar 2016: We hebben 
bestaan afgesloten. Voor iedereen was er 
Cliëntenraad feliciteert en dankt iedereen
 
De Superbingo: Een andere vorm van gezellig met elkaar bezig zijn
een wat rustgere vorm dan het vroegere 
Petrus zullen ook in 2017 weer 
kunnen Circus Sijn en de Kermis in 2017 ook weer op de agenda
 

 
Mondzorg: Omdat deze zorg 
onderwerp in onze raad 
enkele keren per jaar gaan 
 
Velen van jullie hebben we al gezien en de hand 
gedrukt. Voor de anderen
2017 met natuurlijk een heel goede gezondheid en 
veel leuke dingen in Sint Petrus. 
 
Tot ziens: De Cliëntenraad.
 
 

Tijdens het koffie-uurtje van 5 januari 2017 
bleek dat er in 2016 weer veel positieve 
dingen zijn gebeurd binnen Sint Petru

 

 
 
 
 
 

Onder de zorgzame hoede van Brabantzorg loopt het in Sint Petrus
goed. En zo willen we dat ook houden. We denken aan een aantal zaken 

die in 2016 de revue passeerden. Zoals het samenstellen van de zelf 
organiserende teams, de problemen met de kabelkrant, de wisseling 
managers, de mondzorg en de problemen rondom de indeling van de regio’s. 
Allemaal op te lossen met wat overleg en een aantal extra vergaderingen. 

wettelijke regelingen rondom onze vrijwilligers kostten iets meer tijd. We zijn 
in het begin van 2017 is dat opgelost. Deze regeling 

juist te zijn en zonder misverstanden te werken. 
een agendastuk. Daarin werd de nieuwe wet van de 

vrijwilligers aangehaald en onze centrale cliëntenraad werd gevraagd voor 
stonden een aantal onjuistheden, waardoor we 

invoering niet akkoord zijn gegaan. Na de vergadering van 7 decemb
zodanig aangepast dat hij nu beter past bij onze vrijwilligers

We hebben het feestjaar ter gelegenheid van het tienjarige 
bestaan afgesloten. Voor iedereen was er wel iets van haar of zijn gading.

iciteert en dankt iedereen die daaraan heeft meegewerkt. 

Een andere vorm van gezellig met elkaar bezig zijn
een wat rustgere vorm dan het vroegere rad van avontuur. De Vrienden van Sint 
Petrus zullen ook in 2017 weer zeker van de partij zijn. Wat de raad betreft 

en de Kermis in 2017 ook weer op de agenda

Zelforganiserende teams: 
inhoudt kunt u lezen in de rubriek: “Onder 
de Loep” van Maarten Coolen. 
een nieuw idee is in de zorg, 
deze ontwikkelingen goed te 
volgen. Gezien ons vertrouwen in 
Brabantzorg verwacht de raad dat dit 
positieve verandering zal zijn. 

: Omdat deze zorg bij veel cliënten te wensen overlaat komt 
onderwerp in onze raad ook aan de orde. Men wil iedere verpleeghuiscliënt 

gaan zien met hun tand- en mondzorg als aandachtspunt. 

van jullie hebben we al gezien en de hand 
n nog de beste wensen voor 

2017 met natuurlijk een heel goede gezondheid en 
veel leuke dingen in Sint Petrus.  

De Cliëntenraad. 

uurtje van 5 januari 2017 
bleek dat er in 2016 weer veel positieve 
dingen zijn gebeurd binnen Sint Petrus. 

Neem hen maar als goed voorbeeld…
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Sint Petrus, naar we 
goed. En zo willen we dat ook houden. We denken aan een aantal zaken 

het samenstellen van de zelf 
organiserende teams, de problemen met de kabelkrant, de wisseling van onze 

de problemen rondom de indeling van de regio’s.  
Allemaal op te lossen met wat overleg en een aantal extra vergaderingen.  

iets meer tijd. We zijn 
begin van 2017 is dat opgelost. Deze regeling 

juist te zijn en zonder misverstanden te werken. In de Centrale 
werd de nieuwe wet van de 

vrijwilligers aangehaald en onze centrale cliëntenraad werd gevraagd voor 
onjuistheden, waardoor we met de 
vergadering van 7 december 2016 is 
past bij onze vrijwilligers. 

het feestjaar ter gelegenheid van het tienjarige 
wel iets van haar of zijn gading. De 

meegewerkt.  

Een andere vorm van gezellig met elkaar bezig zijn, maar wel 
rad van avontuur. De Vrienden van Sint 

Wat de raad betreft 
en de Kermis in 2017 ook weer op de agenda gezet worden.  

teams: Wat dit 
de rubriek: “Onder 

de Loep” van Maarten Coolen.  Omdat het 
de zorg, dient de raad 

goed te blijven 
Gezien ons vertrouwen in 
verwacht de raad dat dit een 

zijn.  
 
 

bij veel cliënten te wensen overlaat komt dit 
ook aan de orde. Men wil iedere verpleeghuiscliënt 

als aandachtspunt.  

Neem hen maar als goed voorbeeld… 



 
 
   Mevrouw Kruter. Kamer 2.17
 
Het was zondagmiddag toen ik bij mevrouw Kruter
op bezoek ging. Ze voelde zich niet lekker na een 
weekje ziek te zijn geweest. We zouden het gesprek 
kort houden. Dat werd het achteraf niet
hebben een hele poos zitten praten. Gezellig.
 
Mevrouw is op 13 augustus 1931
geboren. Van kinds af aan 
ze groter werd en veel wilde leren. Haar vader vond 
dat echter geen goed idee want met thuis 
kinderen, acht meisjes en 
werken om de koste te verdienen. Ja
snapt niet hoe haar moeder het voor elkaar gekregen heeft om alle 
kinderen goed op te voeden en op het rechte pad te houden. Maar het is 
haar goed gelukt.  
 
Echter na haar kantoorbaan ging ze
Handelsavondschool. Een fie
hadden samen een fiets. Dat haalde dus niets uit. 

hulp nog niet zoals nu. Het was een heel lieve vrouw en 
ze alles doen. 
 
Mevrouw vindt van zichzelf
lastig want ze had als levensdoel: altijd klaar staan voor 
een ander, waardoor je ooit jezelf tegenkomt
van jezelf vraagt.  
 
Mevrouw heeft veel vrijwilligerswer
een koor en theaters bezocht met 
vriendinnen. Naar West
gaan zeevissen. Ze heeft een hee
gelukkig. Natuurlijk komen er 
wordt. 
 

 

Mevrouw Kruter. Kamer 2.17 

Het was zondagmiddag toen ik bij mevrouw Kruter 
op bezoek ging. Ze voelde zich niet lekker na een 
weekje ziek te zijn geweest. We zouden het gesprek 

Dat werd het achteraf niet, want we 
le poos zitten praten. Gezellig. 

Mevrouw is op 13 augustus 1931 in Geldrop 
ds af aan heeft ze daar gewoond tot 

ze groter werd en veel wilde leren. Haar vader vond 
dat echter geen goed idee want met thuis dertien 

meisjes en vijf jongens, was het hard 
werken om de koste te verdienen. Ja, haar moeder was kranig. Mevro
snapt niet hoe haar moeder het voor elkaar gekregen heeft om alle 
kinderen goed op te voeden en op het rechte pad te houden. Maar het is 

Echter na haar kantoorbaan ging ze in de avond in Eindhoven naar de 
Handelsavondschool. Een fiets mocht ze niet meenemen want 7 meisjes 
hadden samen een fiets. Dat haalde dus niets uit. Maar ze wilde alles 

leren: typen, steno en van alles. Haar laatste 
baan was bij de koekfabriek van Peijnenburg.
 
Ze trouwde met Jan en kreeg 2 super zonen. Cor 
en Harrie. Om de kinderen te laten studeren 
moest ze zelf gaan werken. Dat vond ze echter 
niet erg. Cor en Harrie doen werkelijk alles voor
haar. Daar is ze heel trots op.
natuurlijk. 
 
Toen ze met Jan trouwde, ging z
schoonouders inwonen. Dat was gebruikelijk in 
die tijd. Maar na een jaar overleed haar 
schoonmoeder na een herseninfarct. Toen was de 

hulp nog niet zoals nu. Het was een heel lieve vrouw en plotseling moest 

van zichzelf, dat ze eigenlijk te perfectionistisch is. Dit is 
lastig want ze had als levensdoel: altijd klaar staan voor 

ardoor je ooit jezelf tegenkomt en je teveel 

Mevrouw heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, gezongen in 
heaters bezocht met haar man en 

vriendinnen. Naar West-Kapelle om met haar man te 
gaan zeevissen. Ze heeft een heel fijn leven en is erg 

komen er mankementjes als je ouder 
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haar moeder was kranig. Mevrouw 
snapt niet hoe haar moeder het voor elkaar gekregen heeft om alle 
kinderen goed op te voeden en op het rechte pad te houden. Maar het is 

in Eindhoven naar de 
ts mocht ze niet meenemen want 7 meisjes 

ar ze wilde alles 
leren: typen, steno en van alles. Haar laatste 
baan was bij de koekfabriek van Peijnenburg. 

Ze trouwde met Jan en kreeg 2 super zonen. Cor 
rrie. Om de kinderen te laten studeren 

en. Dat vond ze echter 
Cor en Harrie doen werkelijk alles voor 

haar. Daar is ze heel trots op. Dat is fijn 

ging ze bij haar 
at was gebruikelijk in 

die tijd. Maar na een jaar overleed haar 
schoonmoeder na een herseninfarct. Toen was de 

plotseling moest 

dat ze eigenlijk te perfectionistisch is. Dit is 



 
 
Ik vroeg naar de hobby’s. Wel
stond op nummer een. Dit was zo heerlijk 
om te doen. Vroeger ging ze met 
man vaak weekenden bridgen. D
heerlijk, samen in een hotelletje en lekker 
bridgen. Ze mist haar man, 
geleden overleed, nog elke dag.
 
Toch kan ze gelukkig zeggen: het lev
me uit om een wijntje met haar te drinken. Het leek me erg gezellig, 
echter de tijd ontbrak want het was later geworden dan ik gedacht h
Misschien een volgende keer. Dank U wel voor het aanbod.
 
Wij wensen U een heel 
lukken want U maakt van elke dag een mooie dag. Dankbaar voor zoveel 
geluk. 
 
Namens de ontspanningscommissie:Els van de Ven
 

********************
********************

 

Mevrouw van Loon. Kamer 1.12 
 
Mevrouw
Petrus. H
maar het valt 
alles te doen. Ja
zal het wel een omschakeling zijn.
 
Mevrouw is op 6 juni 1923
trouwde 
zich in Handel. 

dochter komt vaak op bezoek en dat 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ja
heeft altijd en met plezier i
 
 
In Handel heeft ze ook veel gewerkt. Op 
Huize Padua heeft ze wel 40 jaren gewerkt. 
Ze heeft daar van alles meege
kijkt er goed op terug. Wat vlieg
jaren. 
 
 
 

 

Ik vroeg naar de hobby’s. Wel, bridgen 
een. Dit was zo heerlijk 

Vroeger ging ze met haar 
man vaak weekenden bridgen. Dat was 

, samen in een hotelletje en lekker 
e mist haar man, die zes jaar 

elke dag. 

Toch kan ze gelukkig zeggen: het leven is fijn en mooi. Mevrouw nodigde 
me uit om een wijntje met haar te drinken. Het leek me erg gezellig, 
echter de tijd ontbrak want het was later geworden dan ik gedacht h
Misschien een volgende keer. Dank U wel voor het aanbod. 

Wij wensen U een heel fijne tijd hier in Sint Petrus. Dat zal 
aakt van elke dag een mooie dag. Dankbaar voor zoveel 

Namens de ontspanningscommissie:Els van de Ven. 

******************** 
******************** 

 
 

 

Mevrouw van Loon. Kamer 1.12 
 
Mevrouw woont al bijna twee maanden
Petrus. Het was in het begin wel wat 
maar het valt nu niet tegen. Gelukkig is er van 
alles te doen. Ja, als je eerst alleen gewoond hebt 
zal het wel een omschakeling zijn. 
 
Mevrouw is op 6 juni 1923 in Boekel geboren.
trouwde met een man uit Elsendorp en vestigden 
zich in Handel. Ze kregen twee kinderen, 
en een dochter. Deze wonen beide in Handel. Haar 

op bezoek en dat vindt ze heel fijn! Ze heeft 
achterkleinkinderen. Ja, het leven gaat door.

heeft altijd en met plezier in Handel gewoond. 

In Handel heeft ze ook veel gewerkt. Op 
Huize Padua heeft ze wel 40 jaren gewerkt. 
Ze heeft daar van alles meegemaakt en 
kijkt er goed op terug. Wat vliegen de 
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Mevrouw nodigde 
me uit om een wijntje met haar te drinken. Het leek me erg gezellig, 
echter de tijd ontbrak want het was later geworden dan ik gedacht had. 

 

at zal overigens wel 
aakt van elke dag een mooie dag. Dankbaar voor zoveel 

Mevrouw van Loon. Kamer 1.12  

maanden in Sint 
in het begin wel wat wennen, 

Gelukkig is er van 
als je eerst alleen gewoond hebt 

in Boekel geboren. Ze 
een man uit Elsendorp en vestigden 

twee kinderen, een zoon 
dochter. Deze wonen beide in Handel. Haar 

fijn! Ze heeft twee 
het leven gaat door. Ze 
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Omdat ze steeds vaker viel, was het beter dat ze naar een zorgcentrum 
ging. Eenmaal was ze vergeten op de alarmknop te drukken. Hier is ze 
pas ook nog gevallen. Gelukkig nooit iets gebroken. Nu heeft ze wel nog 
wat pijn aan haar linker arm. Maar gelukkig is het al weer aan het 
genezen. 
 
Ik zie in haar kast een prachtige verzameling van glaswerk en kristal. Het 
was haar hobby om dit allemaal te verzamelen. Zelfs een kerststalletje 
van glas. Prachtig. Met Kerst had ze een heerlijke tijd. Ze is naar haar 
dochter en naar haar zoon geweest. Op oudejaarsavond was mevrouw om 
10 uur thuis. Ik vertelde, dat ze dus het vuurwerk gemist heeft. Hier van 
was ze niet op de hoogte. 
 
Mevrouw vindt dat er hier veel georganiseerd 
wordt. De muziekmiddagen zijn echter het 
mooiste, Vroeger zong ze zelf in een koor, 
maar als je ouder wordt gaat je stem 
achteruit. Dus dat doet ze niet meer. Muziek 
is heerlijk. Ik zag thuis dat er een 
nieuwjaarsconcert op de tv zou komen. Ik 
vertelde het haar, dat zou ze wel eens 
opzoeken om er lekker van te genieten. Dat 
wilde ze wel zien. 
 
We hebben nog even gepraat over het eten. Het eten is goed maar ze wil 
toch weer op de kamer eten omdat ze zelf knoeit en dat vervelend vindt 
voor de andere gasten. Ze eet al zo lang alleen, dus dat is ze gewend. 
 
Ik zag haar breimandje en ze vertelde dat ze graag breit en stukjes breit 
die daarna aan elkaar gemaakt worden. Misschien iets voor de 
handwerkmiddag. We hebben nog even wat gepraat en omdat het 
etenstijd was hebben we er een eind aangebreid. 

 
 

Dank U wel, dat ik bij U op bezoek mocht komen. Het was fijn. We wensen 
U een goede tijd in Sint Petrus. 
 
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.  

 

 
 
 

En heeft altijd en met plezier in Handel gewoond. 
 



boerderij heeft. Hein was thuis de jongste telg.
een maatschap aan toen vader met de boerderij
en zeugen gefokt.  

Hein hield van toneel spelen. Hij herinnert zich
stuk “ Schip in Nood “, waarin hij een rol kreeg. Ook 
op latere leeftijd speelde hij nog toneel.
hij: “ Ik speelde altijd toneel”.

Hij hield van paardrijden
de hoogste klasse. Je moet 
hij, anders kun je dat niet. 
trompet spelen. En dat ging ook samen, want hij 
speelde bij bijzondere optochten 
en liep dan met een andere ruiter en trompetspeler 
voorop.  

Hij trouwde met Lies van den Brand uit Volkel en ze 
kochten een boerderij in Elsendorp, waar ze na hun 
huwelijk gingen wonen. 
drie jongens en drie 
achterkleinkinderen. Deze wonen allen verspreid in de bu

Een verdrietige tijd was het
overleed. Hein had een heeroom, 
was de eerste bisschop van Borneo.

Nu woont Hein dus in S
zonnige kant van het leven.
koffie drinken en naar de muziekmiddag.
hij prettiger en leest het huisblad “De Loep “.

Ik hoop dat Hein hier nog een lange tijd kan geniet
gezondheid kan doorbrengen.

Namens de ontspanningscommissie:

 

De heer   Hein Bos.  
  

Hein komt uit Uden, waar hij op 4 oktober 1927 
is geboren. Zijn ouders woonden op een 
boerderij en hadden drie kinderen.
woont in Odiliapeel en is getrouwd met de zus 
van zijn vrouw en zij hebben samen een 
boerderij. Hein heeft ook nog een zus, die in 

Vorstenbosch samen met haar man ook 
Hein was thuis de jongste telg. Met zijn broer ging hij in 

toen vader met de boerderij stopte. Er werden beren 

Hein hield van toneel spelen. Hij herinnert zich nog het 
Schip in Nood “, waarin hij een rol kreeg. Ook 

op latere leeftijd speelde hij nog toneel. Lachend zegt 
“ Ik speelde altijd toneel”.  

Hij hield van paardrijden en heeft dressuur gereden in 
de hoogste klasse. Je moet één zijn met je paard, zegt 
hij, anders kun je dat niet. Daarnaast hield hij van 
trompet spelen. En dat ging ook samen, want hij 
speelde bij bijzondere optochten trompet op het paard 
en liep dan met een andere ruiter en trompetspeler 

ies van den Brand uit Volkel en ze 
kochten een boerderij in Elsendorp, waar ze na hun 
huwelijk gingen wonen. Ze kregen er zes kinderen, 

 meisjes. Ook kregen ze 12 kleinkinderen en 
Deze wonen allen verspreid in de buurt van Boekel. 

e tijd was het toen zijn vrouw ziek werd en veel te jong 
overleed. Hein had een heeroom, een broer van zijn vader.
was de eerste bisschop van Borneo.   

Nu woont Hein dus in Sint Petrus. Hij houdt van humor en zie
zonnige kant van het leven. Voor de gezelligheid gaat hij in 
koffie drinken en naar de muziekmiddag. Hij eet op zijn kamer, dat vindt 
hij prettiger en leest het huisblad “De Loep “.   

Ik hoop dat Hein hier nog een lange tijd kan genieten en 
kan doorbrengen. Ik dank hem voor dit interview.

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus

De heer Hein Bos woont sinds kort in Sint Petrus. 
Zijn reactie op de titel “Heer” : De Heer woont hier niet 
en daarom noem ik hem bij deze:                                                   

      

Zo  dus……..
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op 4 oktober 1927 
is geboren. Zijn ouders woonden op een 
boerderij en hadden drie kinderen. Een broer 

ouwd met de zus 
bben samen een 

heeft ook nog een zus, die in 
samen met haar man ook een 

et zijn broer ging hij in 
Er werden beren 

Ook kregen ze 12 kleinkinderen en 
urt van Boekel.  

toen zijn vrouw ziek werd en veel te jong 
broer van zijn vader. Deze heeroom 

Hij houdt van humor en ziet wel de 
Voor de gezelligheid gaat hij in ‘t Trefpunt 

Hij eet op zijn kamer, dat vindt 

en en deze in goede 
Ik dank hem voor dit interview.  

Lenie Lodewikus. 

De heer Hein Bos woont sinds kort in Sint Petrus.  
Zijn reactie op de titel “Heer” : De Heer woont hier niet 
en daarom noem ik hem bij deze:                                                   

 Hein.  

dus…….. 
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                            Annie van Zeeland.
  

In september 2015 is Annie van 
Petrus komen wonen. Vanaf het moment dat ze 
daar gesetteld was, leefde ze enorm op. Ze genoot 
van de alledaagse dingen, de liefdevolle 
verzorging en warmte die het verzorgingstehuis 
haar bood. Dagelijks was ze in de eetzaal te 
vinden voor een warme maaltijd. Heerlijk vond ze 
dat. Iedere dag opnieuw was dat voor haar weer 
een groot feest.  

 

Naast het lekkere eten genoot ze ook regelmatig van het 
rummikuppen, bloemschikken en andere spelletjes. Het was 
keer op keer genieten voor haar. Dag in d

Helaas kon ze de laatste maanden van haar leven niet meer 
naar beneden om te genieten van de dagelijkse activiteiten. 
Toch werd ze dagelijks ontzettend goed en liefdevol 
verzorgd door het personeel van Sint Petrus. Dit tot aan het 
einde van haar l

Wij zijn ontzettend dankbaar dat Annie van Zeeland de 
laatste tijd van haar leven op een fijne plek zoals deze heeft 
mogen doorbrengen. Onze dank naar Sint Petrus is enorm 
groot. Het is voor ons een ontzettend goede keuze geweest. 
 
Nogmaals 
 
Wilhelmien Jans
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Annie van Zeeland. 

In september 2015 is Annie van Zeeland in Sint 
Petrus komen wonen. Vanaf het moment dat ze 

leefde ze enorm op. Ze genoot 
van de alledaagse dingen, de liefdevolle 
verzorging en warmte die het verzorgingstehuis 
haar bood. Dagelijks was ze in de eetzaal te 

en warme maaltijd. Heerlijk vond ze 
dat. Iedere dag opnieuw was dat voor haar weer 

Naast het lekkere eten genoot ze ook regelmatig van het 
rummikuppen, bloemschikken en andere spelletjes. Het was 
keer op keer genieten voor haar. Dag in dag uit. 

Helaas kon ze de laatste maanden van haar leven niet meer 
naar beneden om te genieten van de dagelijkse activiteiten. 
Toch werd ze dagelijks ontzettend goed en liefdevol 

zorgd door het personeel van Sint Petrus. Dit tot aan het 
einde van haar leven.  

Wij zijn ontzettend dankbaar dat Annie van Zeeland de 
laatste tijd van haar leven op een fijne plek zoals deze heeft 
mogen doorbrengen. Onze dank naar Sint Petrus is enorm 
groot. Het is voor ons een ontzettend goede keuze geweest. 

 dank voor alles.   

Wilhelmien Jans - Beeke. 
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Naast het lekkere eten genoot ze ook regelmatig van het 
rummikuppen, bloemschikken en andere spelletjes. Het was 

ag uit.  

Helaas kon ze de laatste maanden van haar leven niet meer 
naar beneden om te genieten van de dagelijkse activiteiten. 
Toch werd ze dagelijks ontzettend goed en liefdevol 

zorgd door het personeel van Sint Petrus. Dit tot aan het 

Wij zijn ontzettend dankbaar dat Annie van Zeeland de 
laatste tijd van haar leven op een fijne plek zoals deze heeft 
mogen doorbrengen. Onze dank naar Sint Petrus is enorm 
groot. Het is voor ons een ontzettend goede keuze geweest.  



Hallo allemaal, ik ben Carolien Kok alias KEES(JE).
                                     
Drie keer in de maand kom ik in S
zie je me beneden bij d’
op pad en ben dan op de afdelingen te vinden.
het contact als miMakker Kees(je).
 
Mijn bezoek is niet van te voren ingestudeerd maar ontstaat 
spontaan in een samenspe
Kees ben ik vaak niet wetend, onbevooro
nieuwsgierig en alert en 
het de bewoner(s) ontdekken we de wereld. Vaak met 
ingetogen spel en individuele benadering. Het gaat hier vooral 
om de lichaamstaal, het gevoel, het contact, het samen zijn.
 
“Aandacht geven en contact maken” is het doel van mij de miMakker 
zonder iets te verlangen.
mee te delen, samen te verwonderen en te verrassen.
bewoners contact via subtiele
kan de bewoner op eigen tempo reageren en geprikkeld worden
volgen er vaak de mooiste en ontroerendste reacties.
 
Samen plezier beleven. 
zijn allemaal erg speciaal.
 
Ik voel me bevoorrecht dit te mogen doen en te zien welke reacties er 
tevoorschijn komen. En h
beleven met de bewoners.
 
Lieve groeten: Carolientje

 

 

  

 

 

k ben Carolien Kok alias KEES(JE).     
                                                                                        

keer in de maand kom ik in Sint Petrus op bezoek. Veelal 
’n Boogerd, maar ik mag ook wel eens 

op pad en ben dan op de afdelingen te vinden. Ik maak dan 
het contact als miMakker Kees(je). 

Mijn bezoek is niet van te voren ingestudeerd maar ontstaat 
samenspel tussen mij en de bewoner. 

ees ben ik vaak niet wetend, onbevooroordeeld, 
nieuwsgierig en alert en sta open voor alles. En samen met 
het de bewoner(s) ontdekken we de wereld. Vaak met 
ingetogen spel en individuele benadering. Het gaat hier vooral 

de lichaamstaal, het gevoel, het contact, het samen zijn.

“Aandacht geven en contact maken” is het doel van mij de miMakker 
zonder iets te verlangen. Als Keesje ben ik een maatje. Iemand om dingen 

te delen, samen te verwonderen en te verrassen. Ik 
bewoners contact via subtiele clowneske middelen. Door deze factoren 
kan de bewoner op eigen tempo reageren en geprikkeld worden
volgen er vaak de mooiste en ontroerendste reacties. 

. De contacten kunnen groots zijn e
zijn allemaal erg speciaal. 

bevoorrecht dit te mogen doen en te zien welke reacties er 
En hoop, nog lang deze mooie momenten te mogen 

beleven met de bewoners. 

Carolientje. 
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Veelal 
maar ik mag ook wel eens 

Ik maak dan 

Mijn bezoek is niet van te voren ingestudeerd maar ontstaat 
 Als 

ordeeld, 
sta open voor alles. En samen met 

het de bewoner(s) ontdekken we de wereld. Vaak met 
ingetogen spel en individuele benadering. Het gaat hier vooral 

de lichaamstaal, het gevoel, het contact, het samen zijn. 

“Aandacht geven en contact maken” is het doel van mij de miMakker 
Als Keesje ben ik een maatje. Iemand om dingen 

Ik maak met de 
Door deze factoren 

kan de bewoner op eigen tempo reageren en geprikkeld worden. Dan 

De contacten kunnen groots zijn en klein maar 

bevoorrecht dit te mogen doen en te zien welke reacties er 
nog lang deze mooie momenten te mogen 
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We hebben een heel mooie afsluiting 
van het jaar 2016 gehad met heel 
veel activiteiten. Gelukkig hadden wij 
de hulp van veel vrijwilligers die we 
daar voor heel veel dank 
verschuldigd zijn.  
Toen de herfst aanbrak hebben we 
Donkzicht aangekleed met veel 
herfstbladeren, kastanjes en 
eikeltjes. Het is dan ook een heerlijk 
knutselmateriaal. We hebben er zelfs 
een gordijn van gemaakt.  
 

Toen we richting Sinterklaas gingen, is de schoondochter van mevrouw 
Fokker samen met de mensen zwarte pietjes komen maken van 
bloempotjes en gordijnkant. Die zijn heel mooi geworden. Sinterklaas 
hebben we gevierd met de kinderen van de Ministars. Zij brachten de zak 
van zwarte piet mee met daarin allerlei spulletjes die een titel aangaven 
voor een sinterklaasliedje.  
 
Wat hebben we gezongen. Uit volle borst en met zijn allen, zowel 
bewoners als bezoekers van de dagzorg. Natuurlijk waren er ook 
kadootjes. De kinderen knutselden hun eigen kadootje in elkaar en voor 
iedereen was er mooi stolppotje met pepernoten. Onder 
het genot van een borreltje werd het grote 
sinterklaasgedicht voorgelezen. Bovendien hebben we een 
bezoekje gehad van enkele kinderen van de basisschool. 
Ook zij hielden van knutselen,  samen met de bezoekers.  
 
Richting Kerst konden we natuurlijk niet zonder eigen 
gemaakte kerststukjes. Wat zijn ze mooi geworden. Ook 
het koor van Sint Petrus bracht ons een bezoek en zij 
zongen voor ons de mooiste kerstliederen. Heel bijzonder 
was de Kerstviering in het Vriendenhuis samen met de 
bezoekers en bewoners.  

 
De keuken had geweldig goed haar best 
gedaan. We werden verwelkomd met 
een drankje en daarna heel veel 
lekkers, van amuse, tot dessert. Het 
leek wel een High Tea. Tussendoor 
zorgde Willy Sünnen voor muziek, had 
Antonie een warm Kerstverhaal en Willy 
tenslotte nog een kerst/nieuwjaarsquiz.   

Allereerst wensen wij u een gelukkig nieuwjaar ook namens  
de bewoners, bezoekers, team, vrijwilligers en stagiaires. 
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Oudjaar hebben we gevierd met de Kinderburgt. Wij zorgden voor een 
glas met bubbels en zij hadden voor ons een Bingo georganiseerd met 
leuke prijsjes. Een gezellige middag was het. Het nieuwe jaar zijn we 
ingegaan door vele wensen op de ramen te tekenen, met als 
knutselmiddag een kop en schotel met daarin een hyacinth.  
 

 
 
We verwelkomen graag het nieuwe jaar. We hebben er zin in. We hebben 
echter op 27 december ook een afscheid moeten nemen met het 
overlijden van Mevrouw Fokker. Zij was een warme vrouw die graag naar 
Donkzicht kwam. We wensen haar familie veel sterkte toe met dit verlies.  

 
Ook nemen we afscheid van onze stagiaire Jenny, die een jaar ons heel 
veel plezier heeft gebracht met haar activiteiten, humor en altijd vrolijke 
snoet. We gaan haar heel erg missen en we wensen haar veel succes toe 
met haar opleiding.     
 
Tot een volgende keer: Will Coppens.    
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Nu januari weer is begonnen wil ik 
nog even terugblikken op vooral het 
einde van vorig jaar en wat wij toen 
in de huiskamer hebben beleefd. 
 

 
Eind november kwamen de Ministars op bezoek. Een aantal kinderen 
verkleed als Sint en Piet kwamen liedjes zingen en er werd een verhaal 
over Sinterklaas voorgelezen door Hanneke. Het was leuk om te zien hoe 
aandachtig iedereen luisterde en wij allemaal weer even dat spannende 
gevoel kregen van toen we zelf klein waren. Het is bijzonder dat er nog 
steeds oude liedjes zijn die we allemaal mee kunnen zingen. Het maakt 
niet uit of je nu 4 jaar oud bent of bijna 100. Het was een gezellige 
middag en ik hoop dat we nog vaker met elkaar kunnen afspreken. 
 
Dan waren er verder natuurlijk nog het Sinterklaasfeest, Mevrouw van 
Eerdt die 100 werd, Kerstmis en oud en nieuw. In de eerste plaats vier je 
dat met je familie en dat werd ook veel gedaan. Maar hier in de huiskamer 
hebben we ook veel met elkaar. Bewoners, personeel, en vrijwilligers. 
Zoals iemand zei; wij horen ook bij elkaar met ieder zijn eigen mooie 
inbreng. Als we zo samen zijn, met een 
glaasje fris en een spelletje kaarten hebben 
we het echt gezellig. En ja, er gebeurt ook 
van alles net als in een echte familie. We 
streven elke dag opnieuw naar een sfeer 
waarin ieder zich thuis kan voelen en zichzelf 
kan zijn.  
 
Ik ben er erg graag en hoop dat we ook in 
2017 weer veel mooie momenten mogen 
delen. 
 
Groetjes: Richarda  Venneman. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de huiskamer  



 
 
 
Hoi.
 
Mijn naam is Ellen Verwegen
Wijchen
Esteren ofwel Escharen. Nu woon i
en inderdaad een bobtail
stadje Grave
de kinderen kwamen hebben we er altijd twee gehad. 
Maar nu is het natuurlijk al best druk met man en drie 
kids. Dus een is ook erg leuk. Daarnaast is 
parkiet, een konijn en goud
dierenliefhebber. En dit hebben de kids ook 

overgenomen. Ik heb altijd actief in de hondensport gezeten met lesgeven bij 
diverse Kynologenclubs en zelf lopen met mijn eigen honden. Dit ras is altijd erg 
speels en ondeugend en lief voor de kinderen
veel kinderen over de vloer komen met spelen.

 
Ik ben actief voor de coeliakie
bakinstructrice. Daar geef ik mensen advies en leer ik 
etiketten lezen, en zorg dat ze zelf hun eigen brood, of 
gebak kunnen maken wat dan geen tarwe of gluten 
bevat. Dat zit in brood en koekjes en heel veel andere 

dingen. Onze middelste zoo
was moe en had veel buikpijn. Dus het is belangrijk dat mensen weten wat ze 
wel en niet kunnen doen als ze 
 
Dus ik probeer veel recepten uit, en bak dus th
Mijn opa was bakker. En thuis bakken we met verjaardagen veel gebak samen. 
Ook met mijn broers en zus proberen we uit wie de lekkerste schuimtaart kan 
maken. Ik ben dus niet zo goed in stilzitten. Op school help ik veel en zit in de 
ouderraad. Dan organiseren we de sportdag, 
soort dingen. 
 
Verder geniet ik ervan dat onze ouders nog leven en dat de kids nog opa’s en 
oma’s hebben. Waar we ook veel komen. En dan zie je de kids, maar ook de 
ouders genieten van een po
 
Sinds september werk ik in de keuken van S
samen met mijn collega’s veel liefde in het eten wat we voor onze bewoners 
maken. Ik ben ooit begonnen als weekendhulp in de keuken van een klooster in 
Alverna. Veel gewerkt en geleerd, ook 
vorige werkgever was Pantein in S
voor Tafeltje Dekje voor Land van Cuijk. Maar helaas w
 
Dus mag ik zeggen dat het voor mij 
komen werken. Het voelt als een warme deken.
ook graag en dat wens ik iedereen ook toe. Want lekker genieten wil iedereen.
 

          Groeten
 

 

 

 

 
 
 
Hoi.  
 
Mijn naam is Ellen Verwegen en 47 jaar geleden in 
Wijchen geboren. Al gauw verhuisd naar het 
Esteren ofwel Escharen. Nu woon ik met ons gezinnetje 
en inderdaad een bobtail ofwel een Samson
stadje Grave. Hij weegt 45 kg, dus klein is hij niet. Tot 
de kinderen kwamen hebben we er altijd twee gehad. 
Maar nu is het natuurlijk al best druk met man en drie 
kids. Dus een is ook erg leuk. Daarnaast is 
parkiet, een konijn en goudvissen. Vroeger was ik al een 
dierenliefhebber. En dit hebben de kids ook 

eb altijd actief in de hondensport gezeten met lesgeven bij 
diverse Kynologenclubs en zelf lopen met mijn eigen honden. Dit ras is altijd erg 

lief voor de kinderen. Dat is natuurlijk belangrijk als er 
veel kinderen over de vloer komen met spelen. 

Ik ben actief voor de coeliakie 
bakinstructrice. Daar geef ik mensen advies en leer ik 
etiketten lezen, en zorg dat ze zelf hun eigen brood, of 
gebak kunnen maken wat dan geen tarwe of gluten 
bevat. Dat zit in brood en koekjes en heel veel andere 

Onze middelste zoon heeft glutenallergie. Hij was daarvoor jaren ziek, 
veel buikpijn. Dus het is belangrijk dat mensen weten wat ze 

wel en niet kunnen doen als ze geen buikpijn willen hebben.  

Dus ik probeer veel recepten uit, en bak dus thuis regelmatig ook
Mijn opa was bakker. En thuis bakken we met verjaardagen veel gebak samen. 
Ook met mijn broers en zus proberen we uit wie de lekkerste schuimtaart kan 

en dus niet zo goed in stilzitten. Op school help ik veel en zit in de 
Dan organiseren we de sportdag, Sinterklaas, schoolkamp en dat 

Verder geniet ik ervan dat onze ouders nog leven en dat de kids nog opa’s en 
oma’s hebben. Waar we ook veel komen. En dan zie je de kids, maar ook de 
ouders genieten van een potje rummikub. 

Sinds september werk ik in de keuken van Sint Petrus als kok. Hier stop ik 
samen met mijn collega’s veel liefde in het eten wat we voor onze bewoners 

en ooit begonnen als weekendhulp in de keuken van een klooster in 
gewerkt en geleerd, ook heb ik in het Radboud gewerkt. Mijn 

vorige werkgever was Pantein in Sint Anthonis. Daar maakte we 600 maaltijden 
voor Tafeltje Dekje voor Land van Cuijk. Maar helaas werden we weg bezuinigd. 

Dus mag ik zeggen dat het voor mij erg prettig voelde dat ik in dit team mocht 
komen werken. Het voelt als een warme deken. En lekker eten dat doe ik zelf 
ook graag en dat wens ik iedereen ook toe. Want lekker genieten wil iedereen.

Groeten Ellen. 

En de pen voor de volgende Loep gaa
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47 jaar geleden in 
naar het Brabante 
met ons gezinnetje 

ofwel een Samson hond in het 
dus klein is hij niet. Tot 

de kinderen kwamen hebben we er altijd twee gehad. 
Maar nu is het natuurlijk al best druk met man en drie 
kids. Dus een is ook erg leuk. Daarnaast is er een: 

vissen. Vroeger was ik al een 
dierenliefhebber. En dit hebben de kids ook 

eb altijd actief in de hondensport gezeten met lesgeven bij 
diverse Kynologenclubs en zelf lopen met mijn eigen honden. Dit ras is altijd erg 

at is natuurlijk belangrijk als er 

 verenging als 
bakinstructrice. Daar geef ik mensen advies en leer ik 
etiketten lezen, en zorg dat ze zelf hun eigen brood, of 
gebak kunnen maken wat dan geen tarwe of gluten 
bevat. Dat zit in brood en koekjes en heel veel andere 

n heeft glutenallergie. Hij was daarvoor jaren ziek, 
veel buikpijn. Dus het is belangrijk dat mensen weten wat ze 

uis regelmatig ook met de kids. 
Mijn opa was bakker. En thuis bakken we met verjaardagen veel gebak samen. 
Ook met mijn broers en zus proberen we uit wie de lekkerste schuimtaart kan 

en dus niet zo goed in stilzitten. Op school help ik veel en zit in de 
, schoolkamp en dat 

Verder geniet ik ervan dat onze ouders nog leven en dat de kids nog opa’s en 
oma’s hebben. Waar we ook veel komen. En dan zie je de kids, maar ook de 

t Petrus als kok. Hier stop ik 
samen met mijn collega’s veel liefde in het eten wat we voor onze bewoners 

en ooit begonnen als weekendhulp in de keuken van een klooster in 
in het Radboud gewerkt. Mijn 

nthonis. Daar maakte we 600 maaltijden 
e weg bezuinigd.  

prettig voelde dat ik in dit team mocht 
En lekker eten dat doe ik zelf 

ook graag en dat wens ik iedereen ook toe. Want lekker genieten wil iedereen.  

 gaat naar Paul van Schaijck. 



 
Het is nu tien jaar geleden, dat ik 
Lay-out van de Loep verzorgde.
Sint Petrus door prinses Maxima was in dat eerste nummer 
het centrale thema.
drukken door de drukkerij van Huize Padua. Een mooie 
bezigheid, want telkens als ik daar een nieuwe Loep 
aanleverde, ontmoette ik er wel weer een oude bekende of 
oud-collega. Net zoals voor mevrouw van Loon 
gesprek met nieuwe bewoners)

werkplek. 
 

In haar uiterlijk, maar ook inhoudelijk, heeft De Loep zich in deze jaren 
ontwikkeld tot een huisblad, waarvan ik hoop dat het een mooie 
aanvulling is voor het welzijn binnen Sint Petrus. Naast 
Annette, Elly en sinds kort Renée, maar ook een aantal vaste en 
wisselende schrijvers, die trouw hun bijdrage leveren. Al een paar jaar 
verzorgt de familie het “In Memoriam”. Voor hen vaak een middel om hun 
dankbaarheid te tonen voor de g
vaak kunnen we dan ook lezen hoe indrukwekkend en emotioneel zij 
bijvoorbeeld de ceremonie van het afscheid ervaren hebben.
 
Mijn taak is het om alle tekst, foto,s en informatie, die ik via de mail 
ontvang, te verwerken. 
gegeven wordt. Dat ik bij de rubrieken en verhalen naar eigen inzicht 
beeldmateriaal of andere toevoegingen mag invoeren is een uitdaging. 
Daarmee wil ik een verhaal persoonlijker maken. 
naar de drukker (Boekel
redactie controleren op fouten of wat dan ook. 
 
Op het moment dat de Loep verschijnt, wordt hij ook op de site van de 
“Vrienden van Sint Petrus” geplaatst. 
een zekere terughoudendheid 
gebruik gingen maken van d
exemplaren gaan verminderen
papieren Loep gaan minderen. W
maken. Een blad uitgeven in kleur is nu eenmaal duurder dan in zwart
wit.  
 
Het mag dan vrijwilligerswerk heten, het is 
voor me geworden. Als het dan ook nog 
is dat toch ook weer lekker meegenomen.
voor heel veel vrijwilligers, zo niet alle, binnen Sint Petrus op gaat. 
Daarmee wordt het naar mijn inzicht toch een 
iedereen zijn of haar voordeel mee doet

 
 

   
  

Vriendelijke groet en nog vaak veel leesplezier: Antoon van der Spank. 

Beste Petrus: Als wij later bij jou aan de deur
staan, strijk je toch wel 

 

Het is nu tien jaar geleden, dat ik voor de eerste keer 
out van de Loep verzorgde. De opening van het nieuwe 

Sint Petrus door prinses Maxima was in dat eerste nummer 
het centrale thema. Toen konden wij ons huisblad nog laten 
drukken door de drukkerij van Huize Padua. Een mooie 
bezigheid, want telkens als ik daar een nieuwe Loep 
aanleverde, ontmoette ik er wel weer een oude bekende of 

collega. Net zoals voor mevrouw van Loon 
gesprek met nieuwe bewoners) was Huize Padua mijn 
werkplek.  

ijk, maar ook inhoudelijk, heeft De Loep zich in deze jaren 
ontwikkeld tot een huisblad, waarvan ik hoop dat het een mooie 
aanvulling is voor het welzijn binnen Sint Petrus. Naast mij zijn daar ook 
Annette, Elly en sinds kort Renée, maar ook een aantal vaste en 
wisselende schrijvers, die trouw hun bijdrage leveren. Al een paar jaar 
verzorgt de familie het “In Memoriam”. Voor hen vaak een middel om hun 
dankbaarheid te tonen voor de goede zorgen voor hun geliefden. Hoe 
vaak kunnen we dan ook lezen hoe indrukwekkend en emotioneel zij 
bijvoorbeeld de ceremonie van het afscheid ervaren hebben.

Mijn taak is het om alle tekst, foto,s en informatie, die ik via de mail 
 Ik vind het geweldig, dat mij daar veel vrijheid in 

. Dat ik bij de rubrieken en verhalen naar eigen inzicht 
beeldmateriaal of andere toevoegingen mag invoeren is een uitdaging. 
Daarmee wil ik een verhaal persoonlijker maken. Vooraleer ik De Loep 

Boekel-Druk) stuur laat ik het door mijn collega,s van de 
redactie controleren op fouten of wat dan ook.  

Op het moment dat de Loep verschijnt, wordt hij ook op de site van de 
“Vrienden van Sint Petrus” geplaatst. Het plaatsen op internet vereist wel 
een zekere terughoudendheid ter bescherming van de privacy. 
gebruik gingen maken van dit medium, zijn we het aantal te drukken 
exemplaren gaan verminderen, maar zijn ook de beschikbaarheid van de 

n minderen. We konden de Loep nu wel 
maken. Een blad uitgeven in kleur is nu eenmaal duurder dan in zwart

Het mag dan vrijwilligerswerk heten, het is inmiddels wel mooie 
Als het dan ook nog eens voor anderen iets 

ook weer lekker meegenomen. Ik vermoed, dat dit fenomeen 
voor heel veel vrijwilligers, zo niet alle, binnen Sint Petrus op gaat. 
Daarmee wordt het naar mijn inzicht toch een mooie combinatie
iedereen zijn of haar voordeel mee doet. 

Vriendelijke groet en nog vaak veel leesplezier: Antoon van der Spank. 

Beste Petrus: Als wij later bij jou aan de deur 
staan, strijk je toch wel eens extra over je hart. 
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voor de eerste keer de 
De opening van het nieuwe 

Sint Petrus door prinses Maxima was in dat eerste nummer 
Toen konden wij ons huisblad nog laten 

drukken door de drukkerij van Huize Padua. Een mooie 
bezigheid, want telkens als ik daar een nieuwe Loep 
aanleverde, ontmoette ik er wel weer een oude bekende of 

collega. Net zoals voor mevrouw van Loon (Zie: In 
was Huize Padua mijn 

ijk, maar ook inhoudelijk, heeft De Loep zich in deze jaren 
ontwikkeld tot een huisblad, waarvan ik hoop dat het een mooie 

mij zijn daar ook 
Annette, Elly en sinds kort Renée, maar ook een aantal vaste en 
wisselende schrijvers, die trouw hun bijdrage leveren. Al een paar jaar 
verzorgt de familie het “In Memoriam”. Voor hen vaak een middel om hun 

oede zorgen voor hun geliefden. Hoe 
vaak kunnen we dan ook lezen hoe indrukwekkend en emotioneel zij 
bijvoorbeeld de ceremonie van het afscheid ervaren hebben. 

Mijn taak is het om alle tekst, foto,s en informatie, die ik via de mail 
daar veel vrijheid in 

. Dat ik bij de rubrieken en verhalen naar eigen inzicht 
beeldmateriaal of andere toevoegingen mag invoeren is een uitdaging. 

Vooraleer ik De Loep 
stuur laat ik het door mijn collega,s van de 

Op het moment dat de Loep verschijnt, wordt hij ook op de site van de 
plaatsen op internet vereist wel 

ter bescherming van de privacy. Toen wij 
it medium, zijn we het aantal te drukken 
, maar zijn ook de beschikbaarheid van de 

nu wel kleurrijker 
maken. Een blad uitgeven in kleur is nu eenmaal duurder dan in zwart-

inmiddels wel mooie hobby 
voor anderen iets betekent 

Ik vermoed, dat dit fenomeen 
voor heel veel vrijwilligers, zo niet alle, binnen Sint Petrus op gaat. 

combinatie waar 

Vriendelijke groet en nog vaak veel leesplezier: Antoon van der Spank.  
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De KBO Fotogroep Boekel is het nieuwe jaar vol energie begonnen. 
  
Om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen te genieten van 
foto’s die door de leden zijn gemaakt, is er een tentoonstelling ingericht in 
de hal van het Zorgcentrum Sint Petrus. De foto’s zijn te zien tot half 
maart. Wij hopen dat veel bewoners, maar ook bezoekers, zullen genieten 
van wat er te zien is.  
 
Op 11 en 12 maart 2017 vindt er een expositie plaats in Boszicht, waar de 
fotogroep ook haar beste beentje voorzet. Nu in Sint Petrus en straks in 
Boszicht heeft U de gelegenheid met hun werk kennis te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graag willen wij namens familie van de Tillaart en familie van Eerdt 
alle bewoners van Sint Petrus bedanken voor de vele bloemen en 
andere leuke felicitaties, maar vooral voor hun betrokkenheid.  

Veel dank aan pater Theo Snijders en koor, de gastvrouwen en 
personeel van de keuken, de verpleging van afdeling Bellefleur, 
Vrienden van Sint Petrus, de activiteitenbegeleidsters en het Gilde.  

De 100e verjaardag van onze tante Bertha is mede door de 
enthousiaste en actieve betrokkenheid van al deze mensen zeer 
geslaagd.  

Familie van den Tillaart   

Familie van Eerdt.  

Foto’s kijken in Sint Petrus. 

KBO Fotogroep Boekel wenst u veel kijkplezier. 
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Brabantzorg reizen.
  
Vrijwilligers, die interesse hebben in de nieuwe reisbrochure 
van Brabantzorg zijn van harte welkom op maandag 13 februari 
bij de presentatie in ‘t
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabantzorg reizen. 

Vrijwilligers, die interesse hebben in de nieuwe reisbrochure 
van Brabantzorg zijn van harte welkom op maandag 13 februari 
bij de presentatie in ‘t Trefpunt om 14.30 uur.  
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Vrijwilligers, die interesse hebben in de nieuwe reisbrochure 
van Brabantzorg zijn van harte welkom op maandag 13 februari 



Met droog weer elke maandag
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift. 

 

 

 

 

 

 
 
 Maandagochtend   
09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1
10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2
10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness
10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie 
10.15 - 11.30 uur Geheugentraining 
Maandagmiddag  
14.30 - 16.30 uur Biljarten
14.30 - 16.30 uur Natuurvereniging (1
Dinsdagochtend  
10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness
10.00 - 11.30 uur Kaarten maken
Dinsdagmiddag  
14.30 - 16.30 uur Biljarten
14.30 - 16.30 uur  Kienen 
16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open
18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden 
Woensdagochtend   
10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness 
10.00 - 11.30 uur Mannenclub (1
10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek
Woensdagmiddag  
14.30 - 16.30 uur Biljarten 
14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek 
17.00 - 19.00 uur Avond restaurant 
Donderdagochtend   
09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 
10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 
10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn
Donderdagmiddag  
14.30 - 16.30 uur Biljarten 
14.30 - 16.30 uur  Handwerk club 
Vrijdag ochtend   
10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness 
Vrijdagmiddag   
14.30 – 16.30 uur Biljarten 
14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak
 
 

 

 
 

 

Vast weekschema

 

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift. 

 
Fit terwijl u zit, groep 1 
Fit terwijl u zit, groep 2 
Begeleid Fitness 
Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie 
Geheugentraining  
 
Biljarten 
Natuurvereniging (1e en 3e maandag)
 
Begeleid fitness 
Kaarten maken 
 
Biljarten 
Kienen  
Frietkraam open 
Rozenhoedje bidden  
 
Begeleid fitness  
Mannenclub (1e en 3e woensdag) 
Grootletterbibliotheek 
 
Biljarten  
Muziekmiddag met live muziek  
Avond restaurant  
 
Fit terwijl u zit, groep 1  
Fit terwijl u zit, groep 2  
Creatief bezig zijn 
 
Biljarten  
Handwerk club  
 
Begeleid fitness  
 
Biljarten  
Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak

Vast weekschema 
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en donderdagmiddag wandelen 
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.  

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

maandag) 

Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 
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Naai-Atelier Monique is er voor al uw herstel- en 
verstelwerkzaamheden en aanpassingen die aan uw kleding verricht 
moeten worden. 

 
Ik werk voor particulieren, bedrijven, verenigingen en 

 zorginstellingen. 
 

Reparaties aan (bedrijfs)-kleding,  
Maatkleding op uw maten gemaakt. 
PDL kleding. 
PDL kleding is kleding voor mensen met beperkingen om zichzelf 
aan- en uit te kleden.  
Aanpassingen tot PDL kleding wordt gewoon van uw bestaande 

 kleding gedaan,  
Kinderkleding (maatkleding, communiekleding)  
Private Labels.  

 Alle te repareren kleding moet schoon aangeleverd worden. 
 
Ook voor gordijnen te herstellen, inkorten of bijv. verduisteren, 
maar ook voor kussens, rolkussens, nekkussens of voor uw 
interieur. Voorbeelden zijn altijd aanwezig. 
 
 
Voor eigenlijk alles wat met de 
naaimachine moet gebeuren kunt u 
bij mij terecht.  
 
Voor vragen of opmerkingen: 

 
 
 

 
 
 
 
 

NAAIATELIER MONIQUE 
 

Monique van den Elzen. 
Arendnest 10.  5427 LB Boekel 

Tel: 06-519 67 650 
e-mail:m.elzen@telfort.nl 
www.naaiateliermonique.nl 
Op de website vindt u de 

voorwaarden. 



 

 
 
 
 

 

 

 

Met een spelletje en een borreltje, en vaak een lolletje

Niet om te handelen gingen we ook vaak wandelen 

En t schiet me te binnen, elke week met kienen mooie prijzen winnen

Ieder jaar weer komt die ouwe heer

Niet om hier te flemen, maar om afscheid te nemen

Van het oude jaar, reken maar, van alles gebeurd 

Wat er afgelopen jaar is gebeurd

En voor een ander publiek op woensdag muziek

Daar kan ik over roemen donderdags schikken we bloemen

Vrijdags een mooie kwis en af toe op zaterdag een mis

We hadden wat te vieren een mooie show van kleindieren

Kippen konijnen en poesjes het waren snoesjes

Een hele tocht naar Theresia in Erp

We kwamen erachter dit was bij de boswachter

Dit wil ook vertellen we reden routes met de bus van kapelle 

Wat ook uitgebreid is geweest, ons 10 jarig feest 

Het hele jaar door met vele activi

Van bbq tot Gerard van Maasakkers op bezoek 

En tal van keren lekkere koek

Maar ook een gil, het vertrek van Ria en Wil

Maar niet getreurd, nu komt Maarten aan de beurt 

Tot slot een hiering, met een mooie kerstviering

Maar met 12 slagen van d

Kregen we mooi vuurwerk 

En wensen wij elkaar een zalig Nieuwjaar 

 

 

 

 

 

Door: Mevrouw van Roosmalen.

2016 op één A, viertje

 

Met een spelletje en een borreltje, en vaak een lolletje 

Niet om te handelen gingen we ook vaak wandelen  

En t schiet me te binnen, elke week met kienen mooie prijzen winnen

Ieder jaar weer komt die ouwe heer 

Niet om hier te flemen, maar om afscheid te nemen 

Van het oude jaar, reken maar, van alles gebeurd  

er afgelopen jaar is gebeurd 

En voor een ander publiek op woensdag muziek 

Daar kan ik over roemen donderdags schikken we bloemen 

Vrijdags een mooie kwis en af toe op zaterdag een mis 

We hadden wat te vieren een mooie show van kleindieren 

poesjes het waren snoesjes 

Een hele tocht naar Theresia in Erp 

We kwamen erachter dit was bij de boswachter 

Dit wil ook vertellen we reden routes met de bus van kapelle 

Wat ook uitgebreid is geweest, ons 10 jarig feest  

Het hele jaar door met vele activiteiten hoor  

Van bbq tot Gerard van Maasakkers op bezoek  

En tal van keren lekkere koek 

Maar ook een gil, het vertrek van Ria en Wil 

Maar niet getreurd, nu komt Maarten aan de beurt  

Tot slot een hiering, met een mooie kerstviering 

Maar met 12 slagen van de klok van de kerk  

Kregen we mooi vuurwerk  

En wensen wij elkaar een zalig Nieuwjaar  

Door: Mevrouw van Roosmalen. 

2016 op één A, viertje
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En t schiet me te binnen, elke week met kienen mooie prijzen winnen 

 

Dit wil ook vertellen we reden routes met de bus van kapelle  

2016 op één A, viertje 


