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Redactieleden: 
• Elly Janssen  
• Annette Verwijst 
• Ria van den Elzen 
• Antoon van der Spank  
 
Met medewerking van:  
• namens vrijwilligers    

  Jo Gerrits 
• namens de cliëntenraad  

  Peter Biemans 
• namens de ontspanningscommissie  

  Dora van de Berg  
Veronique van Extel 
Winni van der Eerden 
Els van de Ven 

  Hein van de Elzen 
  Gerard Rutten 
       
Heb je een artikel voor ons huisblad De Loep, dan kun je dit in de 
brievenbus bij de receptie deponeren. 
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LOCATIEMANAGER: Wil van de Laar  
Aanwezig: dinsdag en donderdag  
HORECA EN FACILITAR MANAGER:  Elina Eker 
Keuken, Huishoudelijke dienst, Receptie 
Aanwezig Dinsdag  en donderdag  
TEAMMANAGERS:   
José Habraken:  
D’n Boogerd, 1e Etage Sterappel, 2e Etage Bellefleur, Activiteiten 
Begeleiding      
Aanwezig dinsdag, woensdag en vrijdag 
Marie-Louise van de Ven: Brabantzorg Thuiszorg Sint Petrus, De Kern,  
Doe maar gewoon, 
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag  
 
COORDINATOR VERENIGINGSLEVEN/VRIJWILLIGERS:  
Elly Janssen, 
Aanwezig:dinsdag, woensdag om de week donderdag, vrijdag  
Winni van der Eerden  
Aanwezig: maandag woensdag, Donderdag 
 
CLIËNTENRAAD: 
Voorzitter: De heer P. Biemans   De heer J. van de Ven 
Leden: Mevr  J. Gerrits-v Hout     Mevr H.M. Zomers 
  Mevr M. van Boerdonk                  De heer L. van Haandel 
  De heer Snijders    Mevr Ivits-Bongers 
   
VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  
Cor Biemans                                                  tel:  06 30 66 02 22 
 
KAPELAAN: 
Theo Snijders  Burg. Ottowstraat 28  5427 SP BOEKEL                                           
tel: 06- 30 42 45 89 
 
ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  tel: 0412 – 62 26 78 
 
DIVERSE DIENSTEN:  
Kapsalon: Toos de Rooij            tel: 06 - 51 29 88 48 
Pedicure:  Bianca van Rooij        tel: 06 - 48 56 50 66 
 
OPENINGSTIJDEN WINKELTJE 
Maandag t/m Vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens: 
 Sint Petrus: 

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL 
Tel: 0492 32 83 28 

Email: 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

Avdspank@Gmail.com 
www.vriendenvansintpetrus.nl  
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   De zomer staat voor de deur. We hebben een heel  
   drukke tijd  achter de rug. Er is veel gebeurd en  
   veranderd. De transitie rondom de Wet    
   Maatschappelijke Ondersteuning vraagt veel tijd  
   en energie. Er is nog veel onduidelijk en de   
   overdracht naar de gemeente en de nieuwe opzet, 
                         dat is nog heel erg zoeken. 
 
In deze Loep geef ik u een update van de laatste gebeurtenissen in 
Boekel. 
 

 
Onlangs hebben we het nieuwe 
bospad in het bos geopend. Een grote 
groep vrijwilligers heeft keihard 
gewerkt om het bos op te knappen, 
rolstoelpaden te maken en bankjes te 
plaatsen. Daar zijn we hen heel erg 
dankbaar voor. Het pad is vernoemd 
naar Toon Trienekens, de onlangs 
overleden penningmeester van de 
Vriendenstichting en werd geopend 

door zijn vrouw en kinderen. We hopen dat veel mensen hier veel gebruik 
van gaan maken.  
 
Er is een enquête uitgevoerd onder alle vrijwilligers van Brabantzorg. Een 
grote groep vrijwilligers van Sint Petrus heeft ook gereageerd. We zijn erg 
blij dat de resultaten positief zijn. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd, 
worden goed ondersteund en zijn tevreden over het werk dat ze doen. Dit 
is een belangrijk signaal omdat het werk van vrijwilligers steeds 
belangrijker wordt. In de nieuwsflits van juni staan de resultaten verder 
uitgewerkt. 
De kleinere teams werpen hun vruchten af. Medewerkers geven aan 
bewoners nu meer aandacht te kunnen geven en dichter bij te zijn. 
Natuurlijk zijn er nog aanloopproblemen maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat deze ontwikkeling goed is voor de bewoners en de 
medewerkers. 
 
De verkoop van lotenboekjes voor de Fancy fair van oktober start 
binnenkort weer. We hopen dat iedereen zijn aandeel in de verkoop wil  
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nemen. Met de opbrengst van de fancy fair worden jaarlijks veel goede 
zaken geregeld. Dus verkoop en koop loten voor het goede doel. 
Tot slot wil ik u allen een hele fijne zomerperiode toewensen. Tijd om 
weer even wat afstand te nemen, even iets anders te doen en rust te 
nemen. Ik hoop dat iedereen geniet van een mooie tijd, op vakantie of 
lekker thuis. 

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

Overleden. 
 Mevrouw Holleman- van Tilburg  16-05-2014 
 Mevrouw De Wild-Spierenburg  17-06-2014 

       Mevrouw van Driel Warnaar        26-06-2014 
 

          Wij wensen de families veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Nieuwe bewoners. 
Mevrouw Van de Wijst van Hout  app 1.03 
Mevrouw van Lieshout- Sterken    app 0.06 
Mevrouw de Mol van Poppel    app  2.08 

       Mevrouw Munster-Bunthof    app 2.11 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

Intern verhuisd  
Mevrouw Cobussen- Verwegen  van 2.08 naar 2.18 
Mevrouw Kuipers- Peters   van 2.05 naar 2.20 

 

        Wij wensen hen veel woonplezier in uw nieuwe omgeving.  
 

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

 
 
 
 
 
 

AUGUSTUS 
06 de heer Smits  
07 mevrouw van Nimwegen 
15 mevrouw ten Haaf  
20 mevrouw van Lieshout-van de Wetering 
28 mevrouw Kuijpers-Peters 
31 mevrouw van Roosmalen-van Duijnhoven 
 
SEPTEMBER 
02 de heer A.J.M. Snijders  
19 de heer Seckel 
25 mevrouw van de Heuvel-van Bree  
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Geplande activiteiten 
 
Augustus 2014 
 
Vrijdag  1 Spellenmiddag 
Zaterdag   2 Heilige Mis 
Maandag  4 Wandelen en Kermis/Oliebollenfeest  
Dinsdag  5 Kienen en aansluitend is de frietkraam open  
Woensdag  6 Mannenclub. Muziekactiviteit Cantabile 
Donderdag  7  Ontbijtbuffet/Op de koffie bij Cliëntenraad/      
  creatief 
Vrijdag  8 Spelcompetitie 
Maandag 11 Jeu de Boules/Wandelen. 
Dinsdag 12  Kienen en aansluitend is de frietkraam open 
Woensdag 13 Muziek: Toon op z’n Brabants 
Donderdag 14 Creatief Bloemschikken/Heemkunde 
Vrijdag 15 Spelcompetitie 
Maandag 18 Natuurvereniging: Water Onmisbaar 
Dinsdag 19 Kienen en aansluitend is de frietkraam open/ 
  Scootmobiel club 
Woensdag 20 Mannenclub/muziek: Cantabile 
Donderdag 21 Creatieve ochtend 
Vrijdag 22 Spelcompetitie 
Maandag 25 Wandelen 
Dinsdag 26 Kienen en aansluitend is de frietkraam open 
Woensdag 27 Muziekactiviteit: Entertainment Lejo 
Donderdag  28 Creatief ochtend bloemschikken 
Vrijdag 29 Spelcompetitie 
 
September  2014 
 
Maandag   1 Natuurvereniging :Seizoenen elk jaar weer 
Dinsdag   2 Kienen en aansluitend is de frietkraam open 
Woensdag   3        Mannenclub/ muziek: Hertog Jan koor 
Donderdag    4 Ontbijtbuffet/Op de koffie bij Cliëntenraad/      
  Creatieve ochtend/Uitstapje Boekelse Bus 
Vrijdag   5 Spelcompetitie en aansluitend borreltje 
Zaterdag   6 Heilige Mis 
Maandag   8 Jeu de Boules/Wandelen 
Dinsdag   9 Kienen en aansluitend is de frietkraam open 
Woensdag  10 Muziekactiviteit: Het Accoord 
Donderdag 11 Creatieve ochtend bloemschikken/ 
  Heemkunde: Molens 
Vrijdag 12 Spelcompetitie en aansluitend borreltje 
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Maandag 15 Natuurvereniging : Wandeling Perekker 
Dinsdag 16 Prinsjesdag/Kienen en aansluitend is de  
  frietkraam open/Scootmobiel club 
Woensdag  17 Mannenclub/Muziekactiviteit:Gezelligheidskoor  
Donderdag 18 Creatieve ochtend 
Vrijdag 19 Spelcompetitie en aansluitend borreltje 
Maandag 22 Wandelen 
Dinsdag 23 Kienen en aansluitend is de frietkraam open 
Woensdag 24 Buurtonderonsje Sterappel-noord  
  /Muziekactiviteit : Seniorenkoor Gemert 
Donderdag 25 creatieve ochtend bloemschikken 
Vrijdag 26 Spelcompetitie 
Zaterdag 27 Scouting in sint petrus 
Maandag 29 Modeshow Mia Vincken/Wandelen 
Dinsdag 30 Kienen en aansluitend is de frietkraam open 

 
 
Nieuws uit de activiteitenhoek vervolg. 
 
De vakanties zijn in volle gang en iedereen rust uit tijdens een 
welverdiende vakantie. Vele ouderen vinden deze tijd niet de mooiste tijd 
van het jaar, omdat ook hun kinderen er op uit trekken. Wij proberen met 
het organiseren van activiteiten dit gemis wat op te vangen. Hopelijk 
krijgen we nog vele mooie zomerse dagen, zodat we veel buiten op het 
terras kunnen vertoeven. We gaan er tijdens deze periode weer iets moois 
van maken. 
 
Sint Petrus bos. 
Op donderdag 5 juni is het volledig 
opgeknapte bos geopend. Er zijn 
rolstoelvriendelijke paden aangelegd en 
het ziet er geweldig uit met de nieuwe 
bankjes. Ook is er flink gesnoeid in het 
bos. Op deze middag is, in het bijzijn van 
de familie, het “Toon Trienekenspad” 
geopend.  
 
 
Elders in deze Loep vindt u een mooi verhaal van Piet Kessels over de 
opening van het bos. Nogmaals willen we alle vrijwilligers bedanken, die 
meegewerkt hebben aan de renovatie van het bos.  
 
Jullie zijn kanjers. 
 
Tuin sproei installaties. 
In het najaar komt in de binnentuin en bij het tuinornament een sproei 
installatie voor gazon en planten. Bovendien worden er nieuwe graszoden 
gelegd, zodat alles weer een fris uiterlijk krijgt. Deze sproei installaties 
worden bekostigd door de “Vrienden van Sint Petrus”.  
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Fancy fair in Sint Petrus.  
Op zondag 5 oktober wordt in Sint Petrus de 47e fancy fair gehouden. 
Ieder jaar kunnen we er met hulp van medewerkers en vrijwilligers een 
mooie dag van maken. De opbrengsten van deze activiteit worden 
beheerd door de “Vrienden van Sint Petrus”.  
 
En wij hebben natuurlijk weer een wensenlijstje klaar:  
A) Nieuwe spullen voor de huiskamer en een een grote tv voor de afdeling 
Sterappel.  
B) Een tweede Duofiets. Dit allemaal ten behoeve van de bewoners van 
het zorgpark. 
 
Ook de huis aan huis loterij brengt geld in het laatje. We weten dat het 
allemaal moeilijker wordt om vrijwillige activiteiten te organiseren en de 
bezuinigingen houden niet op in de ouderenzorg. Maar samen met familie 
medewerkers en vrijwilligers kunnen we er voor de bewoners een 
geslaagde dag van maken. U komt toch zeker ook. 
 
Bus Sint Petrus.  
Met de busvrijwilligers gaan we bespreken of de bus meer kan gaan rijden 
zoals naar de winkels in Boekel. Zo zou men graag elke dinsdagochtend 
naar de markt, de Supercoop of Aldi willen gaan. Omdat er bezuinigd gaat 
worden op de persoonlijke begeleiding van ouderen, zou dit een welkom 
initiatief kunnen zijn. Er zijn nu al vier bewoners die graag elke dinsdag 
mee zouden willen gaan. 
Bent u in het bezit van de Boekelse pas, dan kost dit ritje €1,50 en als 
actie, kunt u in de maand augustus gratis mee.  
De boodschappen mag u wel zelf betalen.  
 
Hebt u ook de behoefte om mee te gaan met onze boodschappenbus,  
meldt u dan aan bij Elly of Winni. Deze twee regelen alles. 
 
Boekelse pas. 
 

 
 
Steeds meer ondernemers doen mee met de Boekelse pas en zij hebben 
elke drie maanden acties voor u. Bewoners van Sint Petrus kunnen gratis 
lid worden en anderen betalen tot 1 januari € 10,00. Bij de receptie liggen 
aanmeldingsformulieren. De Flyers met aanbiedingen liggen in ‘t Trefpunt 
en bij de bloedprikpost op de gang. 
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De koffie-uurtjes van juni en juli waren druk bezocht en het is samen met 
het gebruikelijke ontbijtbuffet niet meer weg te denken. Zo gaat het 
meestal met veranderingen. Eerst met wat aarzeling en als de 
veranderring dan is ingevoerd, loopt alles op rolletjes. Ook de verandering 
van de teamindeling had best wat tegenstand, maar ook hier blijkt het 
een behoorlijke verbetering te zijn. We blijven als Cliëntenraad deze 
ontwikkelingen volgen. Ener  was nog iets met de eitjes: maar wie roept 
wordt gehoord en na bestelling komt er zeker een gekookt eitje. Zo gaat 
het meestal en loopt het niet naar wens, dan kun je altijd wel bij iemand 
aankloppen.  
 
De opening van het wandelbos bij de 
hertenweide is een succes. In een 
woord geweldig. Zeker nu het 
wandelpad ook nog zo’n vertrouwde 
naam heeft gekregen. Toon 
Trienekenspad. Ere wie ere toekomt. 
De aanwezige familie was zeer 
vereerd. Hulde aan de Vrienden van 
Sint Petrus. 
 
Verder was er in de Kruisheren kapel 
in Uden een bijeenkomst met als 
onderwerp “Vertrouwen”. 
Brabantzorg slaagde er die middag 
in om ondanks alle veranderingen, dat item over te brengen op de 
aanwezigen. Als we vertrouwen hebben en houden in elkaar, komt het 
allemaal voor elkaar. Vertrouwen hebben in de leiding maar ook in de 
medewerkers en zeker de vrijwilligers. Daar gaan we al lange tijd voor en 
mijns inziens loopt dat in Sint Petrus wel goed. Leuke bijkomstigheid was 
dat de vrouwen nagenoeg allemaal waren uitgedost met een sierlijke 
hoed. Het leek een beetje op Prinsjesdag. En Brabantzorg had eigenlijk 
alleen maar positieve geluiden.  
 
Op 3 juli kwam Burgemeester Bos op bezoek tijdens het koffie-uurtje. De 
cliëntenraad had de Burgemeester uitgenodigd om enkele vragen te 
beantwoorden. Een van de vragen was; wat staat ons te wachten 
aangaande de WMO, de invoering van de wijkzuster enz. Wat komt er op 
ons af? Op deze vragen kwam een overtuigend antwoord. Sint Petrus is 
het “Zorgcentrum” van de gemeente Boekel en, indien mogelijk, zelfs het 
WMO loket in Sint Petrus gevestigd gaat worden. Nadrukkelijk werd door 
de voorzitter aangegeven, dat al de zorgtaken naar het Zorgcentrum 
brengen een leuke en gezonde gedachte is maar het mag nooit ten koste 
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gaan van de bewoners van Sint Petrus. Burgemeester Bos beaamde dat 
en heeft er alle vertrouwen in, dat alles in goed overleg zal plaatsvinden.  
 
Een heel andere vraag was de gesteldheid van de route over de trottoirs 
in Boekel. Vooral vanuit Sint Petrus naar o.a. het Gemeentehuis, de Bank 
en de winkels. Wandelen met rolstoelen en rollators is bijna onmogelijk 
door de te steile afritjes van de trottoirs. Op deze vraag kwam het 
antwoord, dat er contact kan worden gelegd met de heer van Berg van de 
gemeente Boekel. Hij zal dan met de vraagstellers naar de bedoelde 
knelpunten toegaan.  
 
Ook was er een vraag: Of dat er tijdens de evenementen in het centrum 
van Boekel, zoals de kermis of Boecult, iets kan worden gedaan met de 
overlast op het parkeerterrein voor Sint Petrus. Meerdere keren kwam het 
voor, dat hulpverlenende instanties er niet door konden. Ook hierover 
word contact gezocht met de heer van de Berg. Al met al verhelderende 
antwoorden, die in overleg opgelost kunnen worden.  
 
Bij zijn afscheid roemde de Burgemeester, de verstandhouding tussen Sint 
Petrus en de Gemeente Boekel en kreeg daar op een verdiend applaus. 
  
De Cliëntenraad. 
 

********************** 
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Cupcakes maken is echt skòn. 
 
Vandaag deden we een leuke activiteit in de huiskamer van De Sterappel. 
Wendy Verkuilen kreeg als opdracht van school om een activiteit te 
houden. Cupcakes maken is tegenwoordig erg in en daarom wilde Wendy 
dit gaan doen met de deelnemers van de huiskamer. Dus we gingen aan 
de slag: schorten voor, handen wassen en mixen maar..het beslag gaat in 
de oven en na 10 minuutjes hadden de mensen al een cupcake voor zich 
staan, die ze konden versieren met hagelslag, bloemetjes etc. Ook kon je 
er een chocolade sausje overheen doen of marsepein, die je met de 
deegrol bewerkte. De mensen vonden het erg geslaagd om te doen en 
bovendien was het ook erg lekker. Veel tijd om foto’s te maken hadden 
we niet want ze waren snel op. De bewoners kregen daarna allemaal een 
formulier om de activiteit te beoordelen.  

 
Wendy bedankt voor deze activiteit, het was een leuke bezigheid. 
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         Opening Wandelbos. 

 

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en sponsoren.  
Welkom in ons vriendencafé. Zeer speciaal welkom aan Hanny Trienekens 
en de kinderen. 

Welk zorgcentrum in de buurt heeft een eigen bos? Weinig, Jan de Wit 
Kliniek in Bakel. Wij in Boekel hebben dat ook. (Zwetsen) Een paar jaar 
geleden stonden we hier ook. Dat was bij de opening van de dierenweide. 
Vorig jaar, bij Boekel 700, hebben we op de hoek van de Berhardstraat/ 
Burgtstraat ook al de mooie verhalentafel gekregen. IK heb er kort 
geleden nog eens zitten luisteren en dat kan ik iedereen aanbevelen. Voor 
bewoners en familieleden ook al een mooie plek om eens naar toe te 
wandelen.  
Nu hebben we weer een volgende stap gezet met het wandelbos. Als 
“Vrienden van Sint Petrus” willen wij een soort smeerolie zijn. Tussen het 
huis, dat moet bezuinigen en op de centjes moet passen en zich vooral 
moet concentreren op helpende handjes. Wij zorgen voor wat franje en 
doen dingen die anders heel moeilijk of niet te realiseren zouden zijn. 

We hebben heel veel vrijwilligers en daar 
moeten we zuinig op zijn. Als we ze iets 
vragen, proberen we dat vanuit de 
Vriendenstichting zo goed mogelijk te 
steunen en te faciliteren. Daarom zijn we 
betrokken bij zaken zoals de dierenweide, 
de fontein, de tuinmeubels en parasols, het 
geluid in het restaurant, de fitnessruimte 
enzovoorts. Grote dingen, kleine dingen, 
teveel om op te noemen. 

Een grote wens was voor ons al lang om het bosje op te knappen. Maar 
hoe pak je dat aan? Want vroeger moest alles mooi opgeruimd zijn, zelfs 
in een bos. Maar tegenwoordig is een ruw bos, alles laten liggen voor 
vogels en insecten volgens de deskundologen beter. Uiteindelijk hebben 
we gekozen voor deze oplossing. We vinden het ook logisch dat bewoners 
met een rollator, scootmobiel en rolstoel er ook gebruik van moeten 
kunnen maken.  
Onze ex-voorzitter, Jan van der Burgt, is de man die we gevraagd hebben 
om e.e.a. aan te duwen en (dat weten jullie allemaal wel) die houdt niet 
van half werk. Zie het resultaat. Het plan om het bos op te knappen, 
konden we ook koppelen aan de vraag die we gedaan hadden aan de 
Rabobank om vanuit haar Coöperatief Dividend (ik weet waar ik over 
praat) twee bankjes en een tafel te sponsoren. Als picknickplek en 
rustpunt. En dat is ook en passant gerealiseerd. Ik wil hen daarvoor vanaf 
deze plek heel hartelijk bedanken. Ook de leden van de bank, die op dit  
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project gestemd hebben. Want zo werkt dat. Straks zullen we naar het 
resultaat gaan kijken. Jan van der Burgt kwam bij mij met het idee, dat 
spontaan ontstond, om het pad dat er nu gemaakt is, een naam te geven.  
Dat werd: Het Toon Trienekenspad. 

En dat vonden we een fantastisch plan. Want Toon was al die jaren als 
secretaris penningmeester enorm betrokken bij Sint Petrus. Hij was 
bovendien een natuurman in hart en nieren. Hij was al betrokken bij de 
dierenweide aan de Donkstraat-Statenweg, waardoor we ook kennis 
daarover in huis hadden en wat dierkes over en weer konden ruilen. Er 
gebeurde binnen Sint Petrus overigens niet veel wat aan Toon zijn  
aandacht ontsnapte. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van de 
bewoners, maar ook van de medewerkers en de vrijwilligers. En als echte 
Boekelnaar kende hij ook vrijwel iedereen. 
 

Kortom wij missen hem! Vandaar dat we het zo leuk vinden om hem op 
deze manier in onze herinnering te houden.  Aan Hanny zullen we zo 
dadelijk vragen, om de officiële opening te doen. 

We zullen een wandeling maken over het nieuwe pad en een toast 
uitbrengen op het vernieuwde bos. 
We wensen iedereen veel wandelplezier in het bos. 

Piet Kessels. Namens stichting “Vrienden van Sint Petrus”.   
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Hulp gevraagd bij: 
 

Wandelen in de Vakantieperiode. 
 
 

Het wordt weer zomer.  
 
 
Dan organiseren wij voor de bewoners van Sint Petrus 
elke maandag en donderdag van 13:45u. tot 15:30u. een 

leuke groepswandeling. De bewoners maar ook de vrijwilligers, die hen 
daarbij begeleiden, genieten daar telkens enorm van. 
Helaas zijn wegens de vakantieperiode veel vrijwilligers met vakantie en 
kunnen deze de bewoners dus niet begeleiden. De bewoners kunnen dan 
niet aan de wandeling deelnemen en moeten dan thuisblijven. U zult 
begrijpen, dat dit voor teleurgestelde gezichten zorgt. 
 

 
Kunt u ons komen helpen? 
 
 
Als uw vader, moeder, broer, zus, buurman, buurvrouw of kennis in Sint 
Petrus woont, zou het geweldig zijn als u een paar uur zou kunnen 
vrijmaken om samen met hen aan een wandeling deel te nemen. 
 

 
Lijkt het iets voor U? 
 
Meldt u zich dan aan bij de Vrijwilligers coördinatoren, Elly Janssen of 
Winni van der Eerden (Tel. 0492 328328). 
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Op 21, 22 en 23 mei.  
 
Drie avonden lang hebben we met onze bewoners door ons mooie Boekel 
gewandeld.  
Elke avond kwamen de eerste bewoners al vroeg naar beneden om mee te 
gaan wandelen. Er waren extra rolstoelen ingehuurd om zoveel mogelijk 
mensen mee te kunnen laten doen. Het is toch geweldig om er samen op 
uit te trekken om de frisse buitenlucht op te snuiven. Er trok een karavaan 
van wandelaars in rolstoel door Boekel. Op de eerste twee avonden 
konden we na terugkomst buiten op het terras samen een bakkie doen. 
Op de laatste avond was het weer enigszins onvoorspelbaar en daarom 
zijn we toen maar naar binnen gegaan. Daar werden we getrakteerd op de 
zangtalenten van ons eigen Sint Petrus koor.  
 
In totaal hebben 24 bewoners met daarbij 24 duwers deze 
avonddriedaagse tot een succes gemaakt. Natuurlijk onze dank aan 
iedereen voor alle hulp. 
 
In deze zelfde week waren er elke middag gratis lunches voor onze 
medewerkers en vrijwilligers. Dit als blijk van waardering vanuit het 
management wat we met zijn allen betekenen en doen voor onze 
bewoners. Een compliment voor de keuken voor de topverzorging is op 
zijn plaats. Dank jullie wel.  
 

Dit alles in het kader van:  
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Dierenweide  
          `t Kloosterhofke.  
 
 
In de afgelopen maanden is de 
dierenweide uitgebreid met een nieuwe 
overkapping aan het nachthok. Als de 
nieuwe jonge hertjes zijn geboren, hebben 
ze een plekje waar ze kunnen schuilen of 
de nacht door kunnen brengen als het 
regent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook is er een konijnenhok gemaakt voor de 
konijntjes van Andre van Zutven.  
 

 
 

 
Jan Wijers en Andre van Zutven 
zijn elke dag in de weer om de 
dieren van `t Kloosterhofke 
goed te verzorgen en dat is ook 
wel eens een compliment waard. 
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Verborgen vermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feest- en filmdag op 3 juni. 
 
 
Zoals in de vorige Loep vermeld werd, wordt er binnen Brabantzorg  aan 
de film ”Verborgen vermogen” gewerkt. 
 
Binnen Sint Petrus hadden we gekozen voor het thema;  
Wat maakt samenleven en samenwerken tot een succes?  
 
Op 3 juni mocht elke afdeling een stukje van een puzzel inleveren met 
teksten over dit thema die het voor hen tot een succes maakt.  
We begonnen de dag met koffie en gebak voor bewoners medewerkers en 
vrijwilligers. De opkomst was goed en het werd een gezellige ochtend 
waarin velen hun puzzelstukje presenteerden. 
De gehele grote puzzel is te zien op de muur naast de receptie. Daar staat 
alles beschreven wat samenwerken en samenleven in Sint Petrus tot een 
succes maakt. Zeker de moeite waard om het eens te lezen.  
 
Verder op deze ochtend kregen we nog leuke sketches te zien waarbij 
hartelijk werd gelachen. Vooral toen Ria van de Elzen en Jacqueline 
Vogelsangs een rol speelden als Prinses Beatrix en Koningin Maxima. 
 

 
 
In de middag is een klein team verder gegaan 
om te werken aan de werkelijke film van 
Brabantzorg, die eind oktober wordt 
gepresenteerd. U zult er ongetwijfeld nog meer 
van horen.  
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Mevrouw Kanters Egelmeers. Kamer 118 
 
Mevrouw Kanters zat nog bij het kienen toen ik 
kwam om een interview af te nemen. Met twee 
prijzen in de hand gingen we naar haar kamer. 
Haar man bracht haar met de rolstoel. 
Toen we zaten vertelde haar man dat hij nog in de 
Kloosterlaan woonde. Lekker dichtbij. Mooi. 
 
De heer en mevrouw Kanters woonden in 
Venhorst. Ze hadden daar het fruitteeltbedrijf “Tuinlust” op de Statenweg. 
Ongetwijfeld, bij iedereen bekend. Na het fruitteeltbedrijf hebben ze nog 
de SRV wagen gehad. Samen laadden ze altijd de wagen in en werden de 
boodschappen thuis bezorgd. Samen hebben ze er hard voor gewerkt.  
Ze zijn 56 jaren getrouwd en kennen elkaar dus door en door. Na een 
ziekenhuis opname en verblijf in de Watersteeg te Veghel, werd mevrouw 
hulpbehoevend. De dokter wilde mevrouw daar op een afdeling plaatsen 
waar ze niet veel naar buiten kon. Maar de heer Kanters deed een goede 
en mooie uitspraak. Hij zei tegen de dokter: “Wat jij met je vrouw doet 
moet jij weten maar ik neem de mijne mee naar Boekel”. Zodoende 
wonen ze nu vlak bij elkaar. Het is ook verschrikkelijk als je na 56 jaar uit 
elkaar moet. 
Ze hebben elkaar ontmoet bij het dansen op de kermis in Venhorst. 
Venhorst kermis was gezellig en is dat nog steeds. Ze kregen zes 
kinderen.  
Vroeger gingen ze vaak dansen bij Jan Bevers en gingen op vakantie naar 
Spanje…reuze gezellig. Natuurlijk ook naar Portugal, want daar woont hun 
zoon, Teun. De andere kinderen wonen dichterbij. Deze wonen namelijk in 
Venhorst, Uden en Afferden. Een broer, Janus Egelmeers, woont ook 
vlakbij. Ze vertelden het zo fijn te vinden om iedereen hier tegen te 
komen. Leuk om al die bekende mensen weer te zien. 
Mevrouw Kanters is hier echt gelukkig en tevreden. Haar man dichtbij, 
haar vriendin mevrouw van de Wijst woont hier, de kok Jos Renders komt 
uit Venhorst. Het is eigenlijk thuiskomen. 
We wensen haar een fijne tijd in Sint Petrus samen met haar man en 
iedereen dichtbij. 
 
Dank U wel dat ik op bezoek mocht komen. 



      

                                                                       

    De loep 

19

 
 
Mevrouw van de Wijst. Kamer 103 
 
Mevrouw is op 03-03-1931 in Boekel geboren. 
Vanuit de Peelstraat in Boekel verhuisde ze 
naar de Gagelstraat in Venhorst, waar ze een 
boerderij hadden. Ze kreeg, samen met haar 
lieve man, zes kinderen. Drie zonen en drie 
dochters. En niet te vergeten later negentien 
kleinkinderen in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. 
Dochter Elly was nu bij haar op bezoek. Het 
fijne is dat mevrouw elke dag bezoek krijgt, 
daar zorgen de kinderen wel voor. 
 
Vroeger, bij haar thuis, hadden ze tien 
kinderen. Er moest dus hard gewerkt worden zowel thuis als buitenshuis. 
Dat was normaal in die tijd. Bij de vraag, wat mevrouw gedurende haar 
leven gedaan heeft behalve werken, zei Elly: Gezorgd, gezorgd en nog 
eens gezorgd. Ze zorgde voor de kinderen en toen haar man ziek werd en 
veel hulp nodig had heeft ze ervoor gezorgd dat hij het fijn had thuis. Dus 
hoefde hij niet naar een verpleeghuis met zijn longproblemen. Dat was 
geweldig, de manier waarop ze dat deed. 
Had mevrouw geen hobby? Jawel, dansen dat vond ze echt leuk. Er kwam 
guitig achteraan: Ge moest ook wel op uit want vanzelf kwam er niemand. 
Haar man, die ze tijdens het dansen ontmoet heeft, is in 2010 overleden. 
Dat vindt ze nog erg moeilijk. Wat wil je, als je 54 jaar samen bent 
geweest? Ook gingen ze op vakantie in Canada, waar drie broers van 
mevrouw woonden. En verder op vakantie naar Lourdes, dat was ook erg 
indrukwekkend. Een hobby was ook het koor: ”De Verscholen Klanken” uit  
Venhorst, waar ze lang gezongen heeft. Nu vindt ze het fijn om naar de 
gym te gaan en naar de geheugentraining. Want het geheugen gaat wel 
achteruit.  
Toch zegt ze heeft ze niet zo’n behoefte om weg te gaan. Eigenlijk is ze 
een echte huismus. Ze is graag thuis, dat vindt ze fijn. 
Ook vindt ze het fijn als haar nichtje Thea er is, die iedere woensdag komt 
poetsen. Heel fijn. 
Eigenlijk is ze een heel tevreden en gelukkig persoon. Ja, zegt ze, ik 
mopper wel ooit als hier de tent overhoop staat. Daar heeft ze een hekel 
aan. 
 
Nou, mevrouw van de Wijst, het was gezellig bij u op bezoek te zijn 
geweest. Het was een vrolijk en optimistisch gesprek.  
Dank u wel dat ik bij U mocht komen. Geniet van uw verblijf hier en laat u 
ook eens lekker verwennen na al die zorgen voor anderen. 
 
Namens de ontspanningscommissie:  
Leny Lodewikus. 
Els van de Ven. 
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Kortom wij missen hem!  
Vandaar dat we het zo leuk vinden om hem op 
deze manier in onze herinnering te houden. 
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Nellie Holleman van Tilburg. 

 

Moeder werd op 30 augustus 1922 in Elden 
geboren. Ze kwam uit een gezin van 13 kinderen. 
 
Op 18 Juni 1947 trouwde ze met Leo Holleman. Uit 
dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. 
Samen zijn ze in Amsterdam een bakkerij 
begonnen tot 1972. 
Toen vader stopte met werken, zijn ze naar de 
Broeder Hogardstraat in Boekel verhuisd. 
Na 14 jaar daar te hebben gewoond en toen de 
kinderen het huis uit waren, gingen ze samen in de Leeweriklaan wonen. 
Toen moeder alleen kwam, is ze naar de Beuken gegaan waar ze al snel 
gewend was met haar tuintje en huisje. 
 
Maar de laatste paar jaar werd het moeilijker in verband met het afnemen 
van haar gezondheid en mobiliteit. Het afscheid van haar huisje en tuintje, 
twee en een half jaar geleden, viel haar zwaar, maar ze voelde zelf ook 
dat het tijd was om daar te vertrekken. De tuin, dat haar lust en haar 
leven was, werd een te zware belasting. Daarom was het even wennen in 
haar appartement in Sint Petrus. Ze kon nu niet meer zomaar even naar 
buiten lopen om wat onkruid te plukken. Echter, ze maakte overal iets 
postitiefs van, dus maakte ze een mini-tuintje van plantjes in haar kamer. 
 
Hoewel ze erg op zichzelf was, merkte ze dat meer aanspraak in het huis 
toch echt niet gek was. Wat ze bijvoorbeeld ook erg leuk vond was het 
wandelen met de vrijwilligers.  
Helaas ging ze steeds meer verliezen en wilde en kon ze ook niet meer. 
Moeder overleed op 16 mei 2014.  
  
Wij willen iedereen bedanken voor de goede verzorging van 
moeder.  
  
  
Kinderen Holleman 
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Mevrouw L. van Driel Warnaar. 
 
Met haar inhuizing in Sint Petrus op 14 november 2013 werd onze 
moeder, Mw. L.van Driel-Warnaar, na nagenoeg haar hele leven in de 
Randstad te hebben gewoond, in één klap een “Boekelse”. Een gegeven 
dat zij nooit heeft betreurd. 
 
Ze was heel gelukkig met haar mooie appartement met aparte 
slaapkamer, haar eigen meubels om haar heen en niet te vergeten: 
voldoende aanspraak, want van haar sociale contacten en het aanbod van 
activiteiten heeft ze erg genoten. Ze bezocht het dagelijkse koffie-uurtje 
in ’t Trefpunt, ging naar kienen en bloemschikken en werd, 
rolstoelgebonden, nota bene lid van de wandelclub. 
 
Samen met ons verkende ze Boekel, dronk bij Nia Domo een wijntje (dat 
hoorde bij Lijntje) en ook de “Boekelse Verleiding” kon ze erg waarderen. 
 
Toch ging haar gezondheid snel achteruit en, na 7 maanden meer dan 
prima verzorgd te zijn door Bernadet, Ria, Wilma en Peter, hebben wij op 
26 juni afscheid moeten nemen van een heel bijzondere moeder.  

 
We zijn oprecht blij met het feit dat haar 
Boekelse leven haar zo goed is bevallen en 
waarvoor wij onze grote dank uitspreken 
aan haar medebewoners en het verzorgend 
personeel. 
 
In de zeven maanden dat onze moeder in 
Sint Petrus heeft gewoond, is Boekel ook 
voor ons “ons thuis” geworden; we zullen 
onze bezoekjes node missen. 
 
Haar dochters Lucie en Cora. 
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Zomervakantie: barbecue voor de vrijwilligers.  
 
 
Donderdag 3 juli was een stralende en warme dag. Een mooie 
dag voor de jaarlijkse barbecue voor onze vrijwilligers. Bijna 
100 vrijwilligers genoten van een lekkere barbecue met 
heerlijke en veelsoortige salades. Dit allemaal op een perfecte 
wijze verzorgd door ons keukenteam. Waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Tijdens de barbecue konden we genieten van ons Sint Petrus 
koor, dat onder leiding van Peter Spierings twee optredens 

verzorgde. Een koor dat volgens reacties van vrijwilligers steeds beter 
gaat klinken. Zo goed zelfs, dat twee vrijwilligers zich spontaan 
aanmeldden, om ook bij het koor te gaan zingen. Mooi resultaat toch.  
 
Tijdens de barbecue hebben we verslag gedaan van het zogenaamde “ 
Tevredenheidsonderzoek” opgezet door Brabantzorg. Aan dit onderzoek 
hebben 119 van de 200 vrijwilligers deelgenomen.   
Waar we trots op zijn is, dat de vrijwilligers van Sint Petrus zich meer 
verbonden blijken te voelen met de organisatie dan die van de andere 
huizen van Brabantzorg. Vrijwilligers van Sint Petrus voelen zich 
gewaardeerd en weten bij wie ze terecht kunnen als dat nodig is. Ook zijn 
ze tevreden over de fijne samenwerking met medewerkers en bewoners. 
Met deze prachtige uitslag kunnen we met een blij hart vakantie gaan 
vieren. Geniet er allen van, met hopelijk vele zonnige dagen. 
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Beste mensen. 

Zoals in heel Sint Petrus zijn wij op D’n Boogerd erg blij met onze 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de bewoners van 
D’n Boogerd. Een paar helpende handen, ’n praatje, ’n liedje zingen, even 
wandelen, mee koken, puzzelen, het zijn maar een paar bezigheden waar 
men onze bewoners ’n groot plezier mee doet.  
In deze Loep willen wij graag aan één van onze vrijwilligers, Hein van den 
Elzen, een paar vragen stellen over D’n Boogerd.  

Op donderdagmorgen 3 juli belde Marij om te vragen of ik eventueel voor 
De Loep wat vragen wilde beantwoorden over D’n Boogerd. Omdat Marij 
een van de vele, geweldig aardige medewerksters van D’n Boogerd is, heb 
ik “ja” gezegd. Donderdagavond kreeg ik de vragen via de mail binnen. En 
nu dus de antwoorden.  

Hein, wil je jezelf even voorstellen en hoe lang ben je vrijwilliger 
op D’n Boogerd? 
 
Ik ben Hein van den Elzen, geboren en getogen 
in Boekel en al verschillende jaren getrouwd 
met Maria van der Ven. Sinds 17 april 2014 
zijn wij ook de trotse opa en oma van Sarah. 
(zie foto) Diezelfde Sarah “moet” ook tegen 
Janny (van de receptie) en Joop van de Rijt 
oma en opa zeggen. “Hoe zit dat dan in 
elkaar?” zou een vraag van de volgende 
Boekelse Kwis kunnen zijn. Sinds 1 oktober 
2008 ben ik vrijwilliger op D’n Boogerd. 
 
Hoe ben je op D’n Boogerd gekomen en waarom heb je voor D’n 
Boogerd gekozen? 
 
In augustus 2008 ben ik rond gaan kijken wat ik zou kunnen doen als ik 
geen nieuwe passende baan zou vinden. Want per 1 oktober zou mijn 
ontslag ingaan. Ik heb een gesprek gehad bij Elly Janssen en eentje in 
Huize Padua. Ik koos voor Elly Janssen, ik bedoel Sint Petrus.  Elly liet me 
alle hoeken van Sint Petrus zien. De Kern, De Bolster, D’n Boogerd, de 
tuin, en het restaurant. Rond die tijd zou Frans Leenders een nieuwe knie 
krijgen. En Frans werkte als vrijwilliger nogal wat uurtjes in D’n Boogerd. 
Tijdelijk heb ik toen de uren van Frans “waargenomen”. Ik kreeg mijn 
eigen uurtjes, en zo ben ik er in feite ingerold. 
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Kun je een beschrijving geven wat jij als vrijwilliger doet voor D’n 
Boogerd? 
 
Op woensdagmiddag kom ik het boodschappenlijstje en het bonnenboekje 
halen om in de Supercoop de wekelijkse boodschappen van D’n Boogerd 
te doen. Tegenwoordig duw ik dan mijn boodschappenkar, goed gevuld, 
en met ratelend geweld over de keien rechtstreeks naar D’n Boogerd. Ik 
ruim de boodschappen zo netjes als het kan op en breng de kar weer 
terug. Bij het opruimen constateer ik dan wel eens dat ik bepaalde dingen 
eigenlijk niet had hoeven mee te nemen, terwijl iets anders, suiker 
afgelopen woensdag, wel had gemoeten.  
Op donderdag- en vrijdagmorgen kom ik om half negen de huiskamer 
binnen om de aanwezige bewoners te voorzien van een ontbijt. Daar hoort 
dan een praatje over het weer, de laatste voetbalwedstrijd en de genoten 
nachtrust bij. We hebben het over van alles en nog wat, vaak naar 
aanleiding van de berichten uit de krant. De kruiswoordpuzzel vraagt 
meestal ook om een oplossing. Samen met de puzzeldeskundigen komen 
we daar dan wel uit. Het cryptogram pakken we er ook nog even bij. Dat 
kost alle partijen iets meer moeite. 
 
Wat is het leuke/gezellige aan D’n Boogerd? 
 
Een zeer divers gezelschap bewoners, een tiental enthousiaste 
medewerksters, voor veel jonge dames een prima stageplek, een ideale 
mogelijkheid je kookkunsten te laten zien. Niets moet. Alles wat je voor 
een bewoner kunt doen is mooi meegenomen. Als je iets kunt betekenen 
dan merk je dat meteen aan de bewoner. En dat is heel fijn. En als je naar 
huis gaat is er vanuit de medewerksters altijd de uitgesproken waardering 
voor je aanwezigheid. In principe ga je steeds met een goed gevoel naar 
huis.  
 
Wat zou je aan andere vrijwilligers willen meegeven, zodat zij 
misschien ook iets kunnen betekenen voor D’n Boogerd? 
Tsjonge, tsjonge Marij, jij kunt me wat vragen! Vrijwilligers die denken dat 
werken in D’n Boogerd misschien iets voor ze is, moeten gewoon een 
keertje “meelopen”. Nou nee, een paar keertjes. En dan weet je of je iets 
kunt betekenen voor D’n Boogerd, en omgekeerd. Want werken op D’n 
Boogerd kan ook heel veel voor jezelf betekenen. Je put veel voldoening 
uit elk tevreden gebaar en gezicht. En als je samen flink kunt lachen, kan 
de dag niet meer stuk. 
 
Wat zou je zelf evt. nog willen toevoegen / laten weten? 
 
Tja, hoe zal ik het zeggen!? Op de vrijdagmorgen heb ik na de vakantie 
een geheel andere taak aangenomen. Dan gaan we de hele dag op 
kleinkind Sarah passen. En dan kan ik me niet meer laten zien op D’n 
Boogerd. Er is dus een vacature, die voor de liefhebber, heel erg de 
moeite waard is.  
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En ten slotte wil ik nog laten weten, 
dat ik veel respect heb voor de dames 
die hier dagelijks werken. Hard 
werken. ’s Morgens alle tien de  
bewoners aan de ontbijttafel krijgen, 
met zijn tweetjes, is een klus waar je 
ook met zijn drieën de handen ook vol 
aan zou hebben.  Petje af!  
Of nog deftiger: chapeau! 
 
 

Super bedankt Hein voor het beantwoorden van de vragen en je 
aanwezigheid op D’n Boogerd. 
 
Namens team D’n Boogerd. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Ook hier op de Kern hebben we de oranjekoorts te pakken. Er worden 
slingers gemaakt en De Kern kleurt al aardig oranje. Het pouleformulier 
voor de uitslagen is ingevuld en er wordt druk over gecommuniceerd.  
Wat zal het worden? We zijn toch maar zover gekomen en halen we de 
finale? Iedereen leeft mee met ons elftal. 
 
Op 5 juli zit iedereen voor de buis en op 13 
juli hopen we allemaal dat we er nog bij zijn. 
Maar wat jammer, we hebben geen Roy 
Donders pakje. 
 
Hup Holland hup. 
 
 
 
Maar ook de vakantietijd komt er weer aan. 
Dit houdt ook in, dat we weer zomeractiviteiten hebben voor onze 
bezoekers. Dit kan een uitstapje zijn maar ook een extra activiteit zoals 
muziek of koken. Dit moet nog maar even een verrassing blijven. 
 
Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst. 
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Groetjes: Gerry van den Bosch. 
Interview Fitness. 
 
Even voorstellen: Mw Ievits, bewoner van 
het huis en 90 jaar. 
 
 
Sinds wanneer ben je bij de fitness-
vereniging? 
Ik ben hier komen wonen en heb me meteen 
in laten schrijven voor de fitness en dat is nu 
ongeveer 11 maanden geleden. 
 
Waarom ben je bij de fitness gegaan? 
Om in beweging te blijven en het is goed en 
gezond. Ik wil absoluut niet stil zitten! 
 
 

 
Hoe vindt je het op de fitness? 
Heel fijn, je leert steeds meer mensen kennen, iedereen is betrokken met 
elkaar. 
 
Hoe vaak ga je ernaar toe? 
Een keer in de week met begeleiding en iedere dinsdagavond met mijn 

nichtjes (45 en 55 jaar oud) want die zijn er dan ook om te sporten. 

 
Wat doe je er zoal? 
Fietsen en eventjes op de loopband en ik doe een beetje aan kracht-
trainen voor de schouder- borst- en armspieren. 
 
Geef een goede reden waarom je bij de fitness zou moeten gaan. 
Het is voor iedereen noodzakelijk om aan je gezondheid te werken en in 
beweging te zijn. 
 
Heb je eerder aan sport gedaan? 
Ik was bij het volksdansen van de jong Boerinnenbond. De meisjes en de 
jongens waren toen nog apart, dat was in 1948. Het was toen opnieuw 
opgericht na de oorlog. Ook heb ik veel gefietst met een groep. Ik ging 
dan met een vriendin nog eerst van te voren de route uitzetten, waardoor 
ik de route dus twee keer fietstte. 
 
Wat is het geheim om oud te worden? 
Als je de wil hebt, proberen te blijven doen wat je kunt. Actief en positief 
in het leven blijven staan. 

 
 
Ingrid Weusten: Fitnessbegeleidster. 
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Hallo allemaal. 
 
Mijn naam is Irene Hanenberg en ondertussen behoor ik alweer een aantal 
jaren tot het receptieteam van Sint Petrus. Iedere maandagavond is het 
mijn beurt en ga ik met veel plezier aan de slag achter onze balie. Voor 
mij het ideale bijbaantje in een goede sfeer en genoeg mensen die 
regelmatig langs lopen en stoppen om een praatje te maken.  
 
Natuurlijk heb ik in een week ook meer te doen dan op maandagavond de 
receptie van Sint Petrus bemannen. Zo ben ik doordeweeks druk bezig 
met mijn studie Communicatie management, die ik volg aan de Fontys 
Hogenschool in Eindhoven. Een leuke studie die ik na 4 jaar alweer bijna 
mag gaan afronden. Nog een half jaar en dan is het tijd voor een nieuwe 
uitdaging.  
 
In mijn vrije tijd ben ik fanatiek lid van onze Boekelse handbalvereniging, 
speel ik graag piano of maak ik in de weekenden plannen met mijn 
vriendinnen of vriend Ries.  
 
Zo na het een en ander over 
mijzelf te hebben verteld, geef ik 
de pen graag door aan Moniek 
Tielemans. 
 
Tot ziens in Sint Petrus.  
 
Groeten: Irene Hanenberg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                       

    De loep 

30

 
 
 
 
 
 
 
 
In samenwerking met de activiteitenbegeleiding gaan we het in deze 
zomerperiode extra leuk maken voor onze senioren uit Boekel. Veel 
activiteiten in het dorp liggen stil of staan op een laag pitje en veelal zijn 
de kinderen op vakantie waardoor er minder sociaal verkeer plaats vindt 
voor deze groep. 
Wij bieden van 15 juli tot en met 27 augustus speciale activiteiten aan. 
  

Zoals:  
  
Op elke dinsdagmiddag om 14.00u. 

Kienen met na afloop  
Friet met snack en consumptie  

€ 6,00. 
 
 
 
 

 
 

Op elke woensdagmiddag om 14.00u. 
Live muziek met na afloop 
Diner met consumptie 

€ 11.00. 
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47e Fancy Fair op Sint Petrus 
Zondag 5 oktober 2014  

14:00 – 19:00 uur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De trekking van de HUIS-AAN-
HUIS LOTERIJ is op ZONDAG 5 
OKTOBER om 19.00 UUR in `t 
Trefpunt. De hoofdprijzen zijn: 
• 1e prijs : Cadeaubon Van 

Rijbroek sport en mode  t.w.v. € 
400,- 

• 2e prijs : Cadeaubon electro 
world Wim van de Broek 
t.w.v.€250,- 

• 3e prijs : Cadeaubon Bakker 
Merks t.w.v. € 150,-  

Op 5 october 2014 organiseren wij de 
47e Fancy Fair. dit jaar zijn er weer 
volop attracties, activiteiten en 
lekkere hapjes, en vooral .. 
gezelligheid!  
• verkoop loten voor de huis-

aan-huis loterij 
• rad van avontuur 
• tentoonstelling en verkoop 

eigengemaakte creaties  
• rad van avontuur speciaal 

voor de jeugd 
• sjoelcompetitie voor jong en 

oud 
• consumpties en snackkraam  

tegen betaalbare prijzen  
 

 

De gehele middag draait in Sint 
Petrus een rad van avontuur.  
Voor € 0,50 per lot kunt u prachtige 
prijzen winnen, waaronder 
levensmiddelenpakketten en diverse 
waardebonnen. 
 
                               
 
U komt toch ook?    
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Uitslag 
Sjoelen 
 

 
 
 
 
 

DAMES 
Mevrouw Arts 10 x 682 
Mevrouw Bevers 11 x 823 

1 Mevrouw v. Boerdonk 12 x 852 
2 Mevrouw H. Donkers 13 x 840 
3 Mevrouw Ketelaars 14 x 832 
Mevrouw W.v.d. Broek 15 x 542 
Mevrouw Zomers 16 x 758 
Mevrouw Schepers 17 x 650 

HEREN 
De Heer Haneberg 10 x 756 
De Heer v. Kessel 10 x 784 
De Heer Ad Donkers 9 x 783 
De Heer v. Zutven 10 x 812 

Sjoelen met een elastiek 
3 Mevrouw Manders 10 x 867 
Mevrouw v.d Heuvel 10 x 777 
Mevrouw Rovers 10 x 833 

2 De heer v. Asseldonk 10 x 881 
1 Egelmeers 10 x 935 

Kerkhof 10 x 839 
Schepers 10 x 704 
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Met onze vereniging gingen we naar de pluktuin in Handel. Dit werd een 
leuke middag en we gingen met bloemen naar huis. Het weer was goed. 
We begonnen eerst maar eens met een lekker bakje koffie en cake. 
Nadien kon ieder op eigen gelegenheid door de tuin wandelen en bloemen 
plukken. Wat fijn dat er vrijwilligers meegingen en zo kwamen we 
allemaal met bloemen thuis. Zoals al gezegd, het werd een leuke middag 
 
Ook hebben we een middag gehad waarbij het over kruiden ging. We 
hebben deze toen ook kunnen proeven en daarbij gemerkt dat dit niet 

onze smaak was.  
Wel hebben we  ontdekt, dat je 
veel kunt eten en dat al die 
plantjes in de slootkant zoveel 
geneeskrachtige eigenschappen 
bezitten. Daar waren we ons 
niet zo van bewust. 
 
Tineke Schellekens  
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Feliciteert Wim en Greetje Hermens 

met hun 
50 jarig huwelijk. 
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De Fleurige Creatie 
start met  

workshops voor iedereen! 
 
Al geruime tijd verzorg ik op donderdagochtend, samen met Irene en 
Marianne, activiteiten voor de bewoners van Sint Petrus. Na de 
zomervakantie ga ik op de dinsdagavond van 19.00u tot 21.00u starten 
met creatieve workshops voor iedereen. Met iedereen bedoel ik; 
vrijwilligers, medewerkers of geïnteresseerden uit Boekel en omgeving.  
De workshops zullen plaatsvinden op de afdeling “De Kern” van Sint 
Petrus. Wat we dan precies allemaal gaan doen? Ik kan u op de hoogte 
houden van geplande activiteiten. Meldt u dan via de mail aan voor de 
nieuwsbrief. Stuur een mail naar cvdooren@hotmail.com en ik zorg ervoor 
dat u geen workshop mist. 
Maar waar het vooral om gaat; een gezellige avond met samen creatief 
bezig zijn.   
Voor de workshops kunt u zich individueel of als groep aanmelden. 
Misschien is het leuk om samen met uw vriendin, zus, moeder of 
buurvrouw te komen?  
Bij 7 aanmeldingen gaan de workshops van start en bij 12 personen zit de 
groep vol. Wilt u verzekerd zijn van een plekje, meld u dan tijdig aan.  
 
Thema workshop: Zeepkettingen maken. 
Datum:    Dinsdagavond 26 augustus. 
Waar:    “De Kern”, Sint Petrus.  
Tijd:    19:00u tot 21:00u. 
Prijs:  €6,95 per zeepketting.  
De prijs is  incl. koffie, thee en wat lekkers 

(contant betalen bij workshopavond) 
 
Aanmelden voor 18 augustus: Via de mail; cvdooren@hotmail.com onder 

vermelding van uw naam, thema, datum workshop en 
telefoonnummer. Of als u geen mail heeft; vul 
onderstaande strook in en stop deze in de brievenbus in 
de vrijwilligerskamer met daarop uw naam, thema en 
datum workshop en telefoonnummer. 

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

 
 
Naam:______________________________________________________ 
 
Thema en datum workshop: Zeepkettingen maken, 26 augustus 
 
Telefoonnummer:_____________________________________________ 
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Basis Koken Voor Mannen 
6 bijeenkomsten vanaf 6 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hebt u altijd al willen koken, maar is het er nooit 
van gekomen, dan is dit voor u een leuke en 
leerzame cursus. Ook als u al kunt koken, en het 
leuk vindt om uw techniek verder te verbeteren 
bent u van harte welkom.  
 
Naast het straks kunnen bereiden van 
eenvoudige, lekkere en gezonde maaltijden, zullen 
deze avonden ook veel gezelligheid met zich mee 
brengen. 
  

Na afloop van de cursus heeft u de basis van de 
kooktechnieken geleerd en kunt u de gerechten 
voor u zelf of voor anderen klaarmaken. Natuurlijk 
kunt u aan de hand van recepten ook andere 
gerechten gaan klaarmaken. 
  

 Sint Petrus organiseert in samenwerking met Vivaan en  KBO  voor de 

mannelijke 55-plussers uit de gemeente Boekel een leuke cursus Basis Koken 

voor Mannen. De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten vanaf 6 

oktober 2014. 

 
 

 

 

 

 

 
De cursus wordt georganiseerd door horeca kok 
Angela Janssen in de keuken van Sint Petrus. 
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse 
bijeenkomsten op maandag van 17:00-20.00  
(6 oktober – 10 november).  De bereide  
gerechten van die dag eten we gezellig samen 
op in ’t Trefpunt. 
 
Er kunnen 6 personen deelnemen, dus geef u 
snel op! 
U kunt zich aanmelden tot 30 september 
De kosten zijn voor 6 lessen €90,00 (inclusief 
ingrediënten) Graag vooraf betalen bij de 
receptie, liefst pinbetaling 
 
Bij vragen mailt u naar : 
elly.janssen@brabantzorg.eu 
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Thema avond in ‘t Trefpunt 
“Rituelen” 

dinsdag 26 aug. 2014 
19:00- 21.00 uur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 26 augustus 2014 
organiseren KBO, Vivaan en Sint 
Petrus de Thema avond 
rondom “Rituelen”. 
Op deze avond zal Bart van de 
Ven een boeiende lezing met foto 
en beeldmateriaal verzorgen 
waarbij veel aandacht voor 
Brabantse gewoontes en 
gebruiken door de jaren heen.  

 De volgende onderwerpen 
zullen zeker aan bod komen: 

• Rituelen 
• Kerk 
• Gezin 
• Opvoeding 
• Huwelijk 
• Arbeid 

Deze avond vindt plaats in ‘t 
Trefpunt, van 19.00 – 21.00 
uur. De toegang is gratis, 
inclusief een gratis kopje 
koffie of thee. 
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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; 
 
NAAI ATELIER MONIQUE   Tel: 06-519 67 650 
Monique van den Elzen              
Arendnest 10, 5427 LB Boekel   
Email: m.elzen@telfort.nl   www.naaiateliermonique.nl .  

  
Op de website vindt u de voorwaarden. 



      

                                                                       

    De loep 

39

73 Bewoners, personeelsleden, vrijwilligers en anderen deden in twee 
rondes een gokje over de prestaties van het Nederlands elftal in Brazilië. 

 

 
 
 
 

Bij de eerste wedstrijd, tegen Spanje, waren we nog niet echt ptimistisch. 
Toen gokten er 18 personen op een gelijkspelletje, 33 lieten de 
overwinning aan Spanje en slechts 19 lieten Nederland winnen. 
 
Na de poulewedstrijden moest de helft van de landen huiswaarts. Van de 
deelnemers aan de poule waren er ook 34 afvallers. We kregen er drie 
nieuwelingen bij. Zodoende begon de eindstrijd met 39 man en vrouw. Die 
voorspelden met 30 man sterk dat Nederland in de finale zou spelen. We 
weten inmiddels dat de finale gespeeld gaat worden tussen Duitsland en 
Argentinië. Anita vd Ligt en Anita vd Aa voorspelden de juiste finale. Het 
grappige is, dat beide dames een 2-1 overwinning voor Duitsland hebben 
genoteerd. Als u dit leest weten we de exacte feiten. De definitieve uitslag 
hangt dan op diverse plaatsen. In de lift, in het restaurant, in de kantine.  
Op dit moment zijn er nog 4 kandidaten voor de eindoverwinning: 
 
   Diederik Couwenberg 101 
   Anita vd Ligt 99 
   Anita vd Aa 97 
   Margriet Meijer 92 

 
Alle deelnemers bedankt voor het gezellige meedoen! Alle fanatiekelingen, 
die bij de leestafel de wedstrijden op het grote scherm gevolgd hebben, 
bedankt voor jullie enthousiasme.  
 
Graag tot de volgende WK! Maar eerst de EK!  
 

Groetjes, Hein van den Elzen. 
 
 
 
 
Dit zijn dus die fanatici. 
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