
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 DE LO LOEP 

Huisblad Sint Petrus
19e jaargang
Nummer 
Juli 2

Zaterdag
10 november

Huisblad Sint Petrus 
e jaargang 

Nummer 4 
uli 2018 

Zaterdag 
10 november. 



Redactieleden: 
• Elly Janssen  
• Annette Verwijst 
• Renée Lange 
• 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
Renée Lange
Els van de Ven

 Hein van de Elzen
 Gerard Rutten

 

Vaste rubrieken.
Onder de Loep 

Verjaardagskalender
Nieuws uit de activiteitenhoek
Nieuws van de cliëntenraad

In gesprek met 
In Memoriam 

Geef de pen door
Verenigingsleven 
D,n Boogerd 
Donkzicht 
Welzijn 

Sterappel – Bellefleur 
Oogstappel - Elstar

 

Heb je een artikel voor ons huisblad 
deponeren 
mailen naar:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Renée Lange 
Els van de Ven 
Hein van de Elzen 
Gerard Rutten 

Vaste rubrieken. 
 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 
Nieuws van de cliëntenraad 

 

Geef de pen door 
 

Bellefleur  
Elstar 

Heb je een artikel voor ons huisblad De Loep, dan kun je dit 
deponeren in de brievenbus bij de receptie

naar:  receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu
. 
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dan kun je dit 
in de brievenbus bij de receptie of 

petrus@brabantzorg.eu 
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De zomer is dit jaar al vroeg begonnen. In de maand mei hebben we al 
tropische temperaturen gehad en juni was de droogste juni sinds de start 
van de metingen in 1901. De maand juli is ook weer heel zonnig van start 
gegaan. Hopelijk hebben de schoolgaande kinderen ook geluk tijdens hun 
aanstaande zomervakantie. 
 
Wij hebben al het geluk gehad dat de vervanging van de vloerbedekking 
op alle gangen de afgelopen maanden ontzettend goed is verlopen. Met 
dank aan alle bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers is dit 
project vlekkeloos verlopen. Het heeft veel flexibiliteit gevraagd van al 
deze groepen. Een compliment aan iedereen, ook aan de firma Vlakwerk, 
omdat het zelden zo’n succesvol traject is. Het ziet er nu allemaal lichter 
en op sommige plekken nog ruimer uit. 
 
Dit najaar willen we de wandbekleding in de gangen gaan aanpakken. 
Samen met de binnenhuisarchitecte, die de vloeren mee heeft uitgedacht, 
willen we van de gangen meer een geheel maken. Ook de galm hopen we 
daarmee meer te kunnen onderdrukken. Wanneer hier meer over te 
melden valt, dan laten we het u weten. 
 
En dan de kraaien. Dit afgelopen voorjaar hebben er zich veel kraaien 
genesteld boven de kozijnen van de appartementen op de tweede etage. 
Ondanks de aanwezigheid van scherpe punten, waren ze er in grote 
getalen. We zijn bezig om te voorkomen dat ze zich volgend jaar weer 
kunnen gaan nestelen, want de (nacht)rust was voor sommigen niet zoals 
het hoort. 
 
Verder is besloten om de huiskamers op de eerste en tweede etage te 
voorzien van airco’s. De temperatuur in de huiskamers loopt hoog op, 
zeker als het zo tropisch warm is en de zon vol op de ramen staat te 
branden. Dit zal het verblijf in de huiskamers aangenamer maken. 
 
Tot slot rest mij u allen een hele fijne en mooie zomer te wensen, waarin 
ook weer een aantal leuke activiteiten gepland staan. Veel leesplezier met 
deze nieuwe uitgave van De Loep 
 
Tot ziens: Joep van Gijzel. 
Teammanager Horeca & Facilitair 

Onder de Loep. 
                           Door Joep van Gijzel. 

En dan die kraaien. 
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Nieuwe Bewoners. 
 
Mw Nelissen Roeloffzsen                                  app 2.12 
Mw van de Ven Vissers                                     app 2.26 
Mw van Dommelen                                           app 2.22 
Dhr M.B. Loermans                                           app 0.09  
Mevrouw A.J. van Deursen van Haandel        app 0.08 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

Overleden. 
 
Mw J.J. Vossenberg Reijnen   15-06-2018 
Mw M.J. Marinussen van de Elzen   23-06-2018  
Mevrouw J.W.M. Steegs Venhuizen                 10-07-2018 
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

 

Verjaardagen bewoners. 
 
AUGUSTUS 
 
13 mw Kruter van de Linden     1.03 
27 mw Noijen Vissers     2.18 
28 mw Kuijpers Peters      2.05 
30 Dhr Jans Beeke      0.02 
31 mw van Roosmalen van Duijnhoven   2.21 
 
SEPTEMBER 
 
02 dhr A.J.M. Snijders      2.07 
07 mw M.T. Verbeek Wolters     0.10 
18 mw M.T. van de Ven Peters    2.28 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is volop zomer en we kunnen weer 
wordt van het mooie weer. Het terras aan de 
voorzijde wordt goed bezocht en hopelijk kunnen 
we hier nog lang van genieten. 
vele activiteiten die nog komen gaan. Er staat 
nog het een en ander op de planning
 
Wandel4daagse in Boekel.  
 
Voor de derde keer organiseerde
avond4daagse. Even zo veel keren liepen ook 
vanuit Sint Petrus mee. Voorgaande ja
er drie vertrek avonden vanuit Boekel, maar dit 
jaar heeft de organisatie gekozen om ook 
avond vanuit Huize Padua te vertrekken
ons hield dit in dat we alleen 
vrijdag mee konden wandelen. 
waren er veel aanmeldingen en zijn we met een 
grote groep gestart vanuit Sint Petrus. 
 
In de tussentijd dat de wandelaars weg waren 
werd het terras klaar gemaakt voor de 
terugkomst. Diegenen die niet mee wandelden 
sloten aan op het terras. Op beide avonden 
konden we vanwege het prachtige weer gebruik 
maken van het terras en genieten van een 
drankje en van de muziek van “Muziek Mozaïek
op dinsdagavond. Na afloop van de 
avond4daagse ontvingen alle deelnemers nog 
een mooi medaille. We kijken terug op een 
geslaagde avond4daagse en zullen volgend jaa
weer zeker van de partij zijn. 
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In de lente periode vinden we het leuk om vanuit de natuurvereniging 
uitstapjes te maken. Zo zijn we vorige jaar een aantal keren op bezoek 
geweest in de Pluktuin in Handel en bij de Steltenberg in Volkel. Dit jaar 
was er gekozen om een bezoek te brengen aan de dierentuin in Overloon. 
Vanuit Sint Petrus zijn ze al vaker op bezoek geweest, maar dit was al 
weer een tijdje geleden. Op maandag 18 juni zijn we met twee busjes en 
drie auto’s richting Overloon vertrokken met in totaal 24 personen.  
 
Omdat we met de bewoners door het park gingen wandelen hadden we 
hulp gevraagd van verschillende vrijwilligers. De weersvoorspelling was 
deze middag wat wisselend en we hebben gelukkig maar een klein drupje 
gehad. De bewoners hebben genoten van de vele dieren. De ene wat 
groter dan de ander. In het park was het lekker rustig zodat we de dieren 
op ons gemak konden bekijken en overal goed bij konden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tijd ging snel voorbij en we moesten helaas al weer richting Boekel. 
Zowel de bewoners als de vrijwilligers hebben genoten van deze middag 
en het was dan ook zeker geslaagd.  
 
 
Vriendenloterij van start tijdens de familie barbecue.  
Op zondag 24 juni.  
 
Vorig jaar hadden we voor de eerste keer een familiedag georganiseerd 
waarbij ook de start van de Vriendenloterij was. Dit was zo goed verlopen, 
dat we ook dit jaar gekozen hebben om deze middag voor bewoners en 
families te organiseren.  
 
De aanmeldingen bleven maar binnen komen en op de middag zelf zijn er 
nog bewoners met familie aangeschoven. Dit weekend was de nieuwe 
vloerbedekking klaar in ’t Trefpunt en hebben we hier meteen gebruik van 
mogen maken. Tevens stond ook nog de grote tent in de binnentuin waar 
verschillende families plaats namen. Al met al was een groot succes, want  

Uitstapje Zoo Parc in Overloon. 
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er waren ongeveer 150 aanmeldingen. De middag werd muzikaal geopend 
door ’t Spult uit Boekel. ’t Spult zijn geen onbekenden en zij vinden het 
erg leuk om bij ons op te komen treden. Na een kort welkomstwoordje 
genoot iedereen van de muziek.  
 

 
 

 
Zoals voorgaande jaren gaan we ook nu 
weer proberen om veel loten te verkopen. 
Op deze middag hebben we de families van 
de bewoners gevraagd om boekjes mee te 
nemen voor de verkoop. We hebben veel 
boekjes mee mogen geven en ook al veel 
boekjes kunnen verkopen.  
 
 
 

 
 
Om vier uur werd het buffet geopend en kon iedereen genieten van de 
barbecue die door de keuken verzorgd was. Ook deze middag hebben we 
hulp gehad van verschillende vrijwilligers. Een middag waarop we elkaar 
op een andere wijze hebben kunnen ontmoeten. We zagen, dat dit erg 
positief werd ontvangen en het is leuk om de bewoners weer eens samen 
met de familie te zien.  
 
We hopen dat vrijwilligers en medewerkers bereid zijn om loten te kopen 
of te verkopen. In een boekje zitten tien loten en deze mogen tot 
november verkocht worden. Een mooie bijkomstigheid is, dat we van het 
Ouderenfonds €2000,00 kunnen krijgen als we de loten verkopen. Dit 
bedrag wordt niet in geld uitgekeerd, maar we kunnen op zaterdag 10 
november een leuke artiest laten optreden. Boekjes met Loten zijn 
verkrijgbaar bij de receptie, Elly Janssen of Renée Lange. Als we samen er 
voor gaan wordt de Vriendenloterij wederom een succes.  
 
Trekking is op zaterdag 10 november om 17.00 uur in ‘t Trefpunt   

 
 
 

Prijzen voor de Vriendenloterij: 
 

1e prijs 2x 1 cadeaubon van van Rijbroek Sport & Mode t.w.v. € 200,00 
2e prijs 1 cadeaubon van ElectroWorld Wim van den Broek t.w.v. €150,00 
3e prijs 2x 1 cadeaubon van Brasserie Porte de Provence t.w.v. €75,00 
4e prijs 1 cadeaubon van Karin v. Sleeuwen Bloemen&meer t.w.v. €50,00 
5e prijs 1 cadeaubon van Eeterij Stoer t.w.v. €50,00  

Tijdens deze middag was ook de start van de Vriendenloterij. 



 
Fietstocht en barbecue tijdens de vrijwilligersdag
 
Op vrijdag 6 juli organiseerden we de jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Het is fijn om te zien dat we zoveel 
vrijwilligers in Sint Petrus
te organiseren laten we zien hoe fijn we het vinden 
dat ze er zijn. Het weer was geweldig voor de 
fietstocht die Theo van der Burgt en Jo Biemans 
hadden uitgezet.  
 
Het was een erge mooie tocht en 
plekken bezocht die door sommigen nog 
gezien waren. Op de Steltenberg in Volkel
tussenstop voor een kopje koffie of thee en wat 
lekkers.  
 
We werden daar zeer gastvrij ontvangen en kon
even bijkomen en bijkletsen voor het tweede gedeelte. Rond vier uur 
kwamen de eerste fietsers aan bij 
de niet fietsers aangekomen en kon er
een uitgebreide barbecue. 
verwelkoming een aantal liederen. 
lang buiten konden zitten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fietstocht en barbecue tijdens de vrijwilligersdag. 

rijdag 6 juli organiseerden we de jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Het is fijn om te zien dat we zoveel 
vrijwilligers in Sint Petrus hebben en door deze dag 
te organiseren laten we zien hoe fijn we het vinden 
dat ze er zijn. Het weer was geweldig voor de 
fietstocht die Theo van der Burgt en Jo Biemans 

Het was een erge mooie tocht en er werden zelfs 
door sommigen nog niet eerder 

de Steltenberg in Volkel was een 
een kopje koffie of thee en wat  

gastvrij ontvangen en konden 
even bijkomen en bijkletsen voor het tweede gedeelte. Rond vier uur 

fietsers aan bij Sint Petrus. Op dat moment waren ook 
de niet fietsers aangekomen en kon er een begin gemaakt worden aan 
een uitgebreide barbecue. Bij aanvang zong het Sint Petrus koor ter 
verwelkoming een aantal liederen. Het was lekker weer waardoor we nog 
lang buiten konden zitten.  

 
Ruim 100 vrijwilligers konden genieten 
van het lekkere eten dat door de 
keuken en vrijwilligers 
barbecue werd verzorgd
vrijwilligers om elkaar weer een keer 
te zien en gezellig bij te kletsen. Dank 
aan de keuken voor de
verzorgde barbecue. Rond 19.30 uur 
gingen de laatste vrijwilligers naar 
huis en konden we terug kijken op een 
gezellige en leuke dag. 
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huis en konden we terug kijken op een 

 



 
De groot letter bibliotheek is verhuisd naar de begane grond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging Circus Alexander
  
Op woensdag 10 oktober kunnen we allemaal 
genieten van een heus circus op het terrein 
Sint Petrus. Dit is 
bewoners, familie en kleine kinderen zijn van 
harte welkom. We hebben op die dag drie 
voorstellingen; eentje in de ochtend en twee in 
de middag. U krijgt tegelijk met de maandinfo 
van september al de mogelijkheid om kaartje
op te halen bij de receptie. Voor de bewoners 
reserveren we kaartjes. Dit circus wordt 
aangeboden door het Nationaal Ouderenfonds en 
De Vrienden van Sint Petrus. Dit hebben we 
georganiseerd in het kader van 12,5 jaar wonen 
in het nieuwe gebouw Sint Petrus.
 

De groot letter bibliotheek is verhuisd. 
Trefpunt in de leeshoek in de grote houten kast. Op woensdagochtend 
11 juli om 10.00 uur werd de nieuwe bibliotheek geopend en iedereen 
die een kijkje kwam nemen kreeg een kopje koffie of thee met iets 
lekkers aangeboden. We hebben in Sint Petrus ruim 500
letterboeken die gratis voor iedereen te leen zijn. De bibliotheek is één 
keer per maand open op de 2
en u mag zoveel boeken le

 

De groot letter bibliotheek is verhuisd naar de begane grond.

Circus Alexander. 

oensdag 10 oktober kunnen we allemaal 
genieten van een heus circus op het terrein van 

is een familie circus en 
bewoners, familie en kleine kinderen zijn van 

We hebben op die dag drie 
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van september al de mogelijkheid om kaartjes 
op te halen bij de receptie. Voor de bewoners 
reserveren we kaartjes. Dit circus wordt 
aangeboden door het Nationaal Ouderenfonds en 

Vrienden van Sint Petrus. Dit hebben we 
georganiseerd in het kader van 12,5 jaar wonen 

gebouw Sint Petrus. 

letter bibliotheek is verhuisd. Nu staan de boeken in ‘t
Trefpunt in de leeshoek in de grote houten kast. Op woensdagochtend 
11 juli om 10.00 uur werd de nieuwe bibliotheek geopend en iedereen 
die een kijkje kwam nemen kreeg een kopje koffie of thee met iets 
lekkers aangeboden. We hebben in Sint Petrus ruim 500
letterboeken die gratis voor iedereen te leen zijn. De bibliotheek is één 
keer per maand open op de 2e woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur 
en u mag zoveel boeken lenen als u wil. Veel leesplezier.
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Nu staan de boeken in ‘t 
Trefpunt in de leeshoek in de grote houten kast. Op woensdagochtend 
11 juli om 10.00 uur werd de nieuwe bibliotheek geopend en iedereen 
die een kijkje kwam nemen kreeg een kopje koffie of thee met iets 
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“De vloerbedekking” 
geweest. Het was allemaal erg goed gepland
tuin was een uitstekende oplossing. We hebben wel opmerkingen gehoord, 
maar geen klachten. Goed gedaan. 
ervaren we de geluiden in huis 
plaatsen van enkele geluid
verbeterd.  
 
Het wijzigen van het tijdstip v
donderdag van de maand is stil verlopen. We h
weggaande en komende gasten gehoord.
 
Vanuit de Centrale Cliëntenraad kregen we een overzicht van hun agenda. 
Enkele punten zijn; Zorg wonen, vrijwilligersbe
van Heilige missen, prijsbeleid horeca, geestelijke zorg en 10 jarig 
bestaan Brabantzorg. 
 
Op 9 april is er een bijeenkomst geweest van de artsen die 
hebben over onze ouderen
gaan doen. Ook vanuit de Regioraad in gevraagd naar hoge prioriteit van 
de Kabelkrant. 
 
Het reizen via BrabantZorg loopt nog niet geheel naar wens. Wil je op reis, 
blijf maar gewoon een beetje aanhouden. In een van de notulen stond dat 
bij het maken van nieuw
gedacht. Zo lezen we in een verslag dat in Erp de tuin erg wordt gemist. 
Dat hebben we in Boekel goed voor elkaar. Sint Petrus ligt geheel in het 
centrum met daarachter een prachtig wandel bos van de Vrienden
 
Ook van de Vrienden van Sint Petrus kregen we weer een jaaroverzicht 
van hetgeen zij voor ons 
ook de kosten van het onderhoud van de tuin rondom Sint Petrus. 
de Vrienden erg dankbaar.
 
Er is weer een reetje geboren en volgens de 
eerste berichten is het zeker de moeite waard 
om het te gaan bezichtigen in de dierenweide.
 
 
 

De kermis, het circus en de 
aan. Maar eerst voor velen de vakantie. 
mooie periode tegemoet.

 

 is in alle geledingen van Sint Petrus aan de orde 
Het was allemaal erg goed gepland en verlopen

tuin was een uitstekende oplossing. We hebben wel opmerkingen gehoord, 
r geen klachten. Goed gedaan. Met deze nieuwe vloerbedekking

ervaren we de geluiden in huis anders en harder. Met het hangen en 
plaatsen van enkele geluiddempende materialen is dat al meteen 

Het wijzigen van het tijdstip van ons vaste koffie-uurtje op de eerste 
donderdag van de maand is stil verlopen. We hebben geen klachten over 
weggaande en komende gasten gehoord. 

 
Vanuit de Centrale Cliëntenraad kregen we een overzicht van hun agenda. 
Enkele punten zijn; Zorg wonen, vrijwilligersbeleid, kabel krant
van Heilige missen, prijsbeleid horeca, geestelijke zorg en 10 jarig 

Op 9 april is er een bijeenkomst geweest van de artsen die 
onze ouderen. Ze zullen met de opgedane ervaringen iets 

n doen. Ook vanuit de Regioraad in gevraagd naar hoge prioriteit van 

Het reizen via BrabantZorg loopt nog niet geheel naar wens. Wil je op reis, 
blijf maar gewoon een beetje aanhouden. In een van de notulen stond dat 
bij het maken van nieuwe plannen, dat er zeker aan de tuin moet worden 
gedacht. Zo lezen we in een verslag dat in Erp de tuin erg wordt gemist. 
Dat hebben we in Boekel goed voor elkaar. Sint Petrus ligt geheel in het 
centrum met daarachter een prachtig wandel bos van de Vrienden

Ook van de Vrienden van Sint Petrus kregen we weer een jaaroverzicht 
ons het afgelopen jaar gedaan hebben. Daarin staa

ook de kosten van het onderhoud van de tuin rondom Sint Petrus. 
de Vrienden erg dankbaar. 

weer een reetje geboren en volgens de 
eerste berichten is het zeker de moeite waard 
om het te gaan bezichtigen in de dierenweide. 

De kermis, het circus en de vriendenloterij komen er weer 
aan. Maar eerst voor velen de vakantie. We gaan weer een 
mooie periode tegemoet. 
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. De tent in de 
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Vanuit de Centrale Cliëntenraad kregen we een overzicht van hun agenda. 
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van Heilige missen, prijsbeleid horeca, geestelijke zorg en 10 jarig 

Op 9 april is er een bijeenkomst geweest van de artsen die de zorg 
Ze zullen met de opgedane ervaringen iets 

n doen. Ook vanuit de Regioraad in gevraagd naar hoge prioriteit van 

Het reizen via BrabantZorg loopt nog niet geheel naar wens. Wil je op reis, 
blijf maar gewoon een beetje aanhouden. In een van de notulen stond dat 

e plannen, dat er zeker aan de tuin moet worden 
gedacht. Zo lezen we in een verslag dat in Erp de tuin erg wordt gemist. 
Dat hebben we in Boekel goed voor elkaar. Sint Petrus ligt geheel in het 
centrum met daarachter een prachtig wandel bos van de Vrienden Van. 

Ook van de Vrienden van Sint Petrus kregen we weer een jaaroverzicht 
het afgelopen jaar gedaan hebben. Daarin staan 

ook de kosten van het onderhoud van de tuin rondom Sint Petrus. We zijn 

riendenloterij komen er weer 
gaan weer een 



 

 
 
De kermis hebben we net achter de rug en dan komt natuurlijk het circus 
in oktober er aan. De kermis die weer terug is op
eerste week van de zomervakantie, die Elly en Renée graag hadden. En 
heel bijzonder op het voorplein, en midden plein met een aansluiting aan 
de zijkant van Sint Petrus. Dat wordt leuk, dat is gezellig. Met een heel 
bijzonder schommelsch
binnenterrein. Het circuskomt later weer.
Mevr. Arts komt een paar vergaderingen mee luisteren en daarna beslist 
ze of ze in de Cliëntenraad komt. 
 
Zo jullie zijn weer op de hoogte van een heleboel zaken en je 
vragen stel ze en wij proberen ze op te lossen. O, ja en maar veel loten 
kopen, dan kunnen weer lekker veel voor jullie doen.
 
Groetjes Peter Biemans.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke stop bus
 
In de zomerperiode zijn er geen bus
geen jukebox
periode gaan we weer starten met d

Het heeft wel wat……
                   
                       
                        

 

De kermis hebben we net achter de rug en dan komt natuurlijk het circus 
in oktober er aan. De kermis die weer terug is op de oude datum, de 
eerste week van de zomervakantie, die Elly en Renée graag hadden. En 
heel bijzonder op het voorplein, en midden plein met een aansluiting aan 
de zijkant van Sint Petrus. Dat wordt leuk, dat is gezellig. Met een heel 
bijzonder schommelschip als we het goed gehoord hebben op het 
binnenterrein. Het circuskomt later weer. 
Mevr. Arts komt een paar vergaderingen mee luisteren en daarna beslist 
ze of ze in de Cliëntenraad komt.  

Zo jullie zijn weer op de hoogte van een heleboel zaken en je 
vragen stel ze en wij proberen ze op te lossen. O, ja en maar veel loten 
kopen, dan kunnen weer lekker veel voor jullie doen. 

Groetjes Peter Biemans. 

top busuitstapjes en jukeboxmiddagen

In de zomerperiode zijn er geen busuitstapjes op donderdagmiddag en 
geen jukebox- of extra muziekdagen op zaterdag. Na de vakantie 
periode gaan we weer starten met deze activiteiten. Graag tot dan.

Het heeft wel wat…… 
                    
                        
                             Zo,n tent in je tuin……
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De kermis hebben we net achter de rug en dan komt natuurlijk het circus 
de oude datum, de 

eerste week van de zomervakantie, die Elly en Renée graag hadden. En 
heel bijzonder op het voorplein, en midden plein met een aansluiting aan 
de zijkant van Sint Petrus. Dat wordt leuk, dat is gezellig. Met een heel 

ip als we het goed gehoord hebben op het 

Mevr. Arts komt een paar vergaderingen mee luisteren en daarna beslist 

Zo jullie zijn weer op de hoogte van een heleboel zaken en je weet, heb je 
vragen stel ze en wij proberen ze op te lossen. O, ja en maar veel loten 

en jukeboxmiddagen. 

op donderdagmiddag en 
of extra muziekdagen op zaterdag. Na de vakantie 

activiteiten. Graag tot dan. 

Zo,n tent in je tuin…… 



 

 

 
 
 
 
Met het luiden van de schoolbel werd in de bibliotheek van Boekel 
startsein gegeven voor een ochtend vol mooie verhalen en anekdotes over 
de school van vroeger.  
 
Henk Wassenberg wist op een ludieke manier de ouderen te boeien met 
zijn verhalen. Veel kinderen van 
wist meester Henk nog wel het een 
Aardrijkskunde, schoonschrijven, het speelkwartier en natuurlijk 
kattenkwaad uithalen, het kwam allemaal voorbij en dat leverde 
regelmatig hilarische verhalen op
gelachen. 
 
Na het uitdelen van enkele dropjes genaamd 
“Krijtjes” en “Oldtimers” waarbij oude 
verkeersborden geshowd werden en er ook nog 
oude schoolliedjes werden gezongen gingen we 
zoetjesaan naar het einde van die morgen. Ook 
toen werd er weer door meester Henk de 
schoolbel geluid en gingen de ouderen, nog net 
niet twee aan twee, weer naar huis. 
 
Deze keer hoefden ze thuis geen
skolleke aan te trekken,
lekker aanschuiven voor het middageten.
  
De bibliotheek verzorgt regelmatig deze
bezoekjes met telkens andere thema’s en de 
interacties daarbij leveren vaak de mooiste verhalen op.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude schooltijden herleven.
Ouderen zaten weer in de schoolbanken.
 

 

 
 
 
 
 
 

Met het luiden van de schoolbel werd in de bibliotheek van Boekel 
voor een ochtend vol mooie verhalen en anekdotes over 

 

Henk Wassenberg wist op een ludieke manier de ouderen te boeien met 
l kinderen van hen heeft hij in zijn klas gehad en daar 

wist meester Henk nog wel het een en ander over te vertellen.
Aardrijkskunde, schoonschrijven, het speelkwartier en natuurlijk 
kattenkwaad uithalen, het kwam allemaal voorbij en dat leverde 
regelmatig hilarische verhalen op. Er werd veel 

Na het uitdelen van enkele dropjes genaamd 
“Krijtjes” en “Oldtimers” waarbij oude 
verkeersborden geshowd werden en er ook nog 
oude schoolliedjes werden gezongen gingen we 
zoetjesaan naar het einde van die morgen. Ook 
toen werd er weer door meester Henk de 
schoolbel geluid en gingen de ouderen, nog net 
niet twee aan twee, weer naar huis.  

ze thuis geen overall of 
, maar konden ze gewoon 

lekker aanschuiven voor het middageten. 

De bibliotheek verzorgt regelmatig deze 
bezoekjes met telkens andere thema’s en de 

ren vaak de mooiste verhalen op. 

Oude schooltijden herleven. 
Ouderen zaten weer in de schoolbanken. 
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Met het luiden van de schoolbel werd in de bibliotheek van Boekel het 
voor een ochtend vol mooie verhalen en anekdotes over 

Henk Wassenberg wist op een ludieke manier de ouderen te boeien met 
heeft hij in zijn klas gehad en daar 

ander over te vertellen.  
Aardrijkskunde, schoonschrijven, het speelkwartier en natuurlijk 
kattenkwaad uithalen, het kwam allemaal voorbij en dat leverde 
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Elk jaar worden de hagen rond Sint 
Petrus aan het einde van de maand 
juni door onze eigen tuinmannen 
gesnoeid. Ook dit jaar stond deze 
klus weer op het programma. Leo 
van Haandel liet ons weten, dat 
vrijwilligers van Boekel Sport dit jaar graag wilden helpen met het snoeien 
van de hagen rondom Sint Petrus. Daar zeiden we natuurlijk geen nee 
tegen.  
 
Op woensdagochtend vier juli stonden er negen vrijwilligers paraat. 
Natuurlijk waren Tonny van den Elzen, Martien van Schijndel en Hendrik 
van Schijndel aanwezig om hen een beetje wegwijs te maken. In korte tijd 
was er met zoveel extra mankracht veel werk verzet.  

 
 
 
Om half 11 was het koffietijd en 
daar werden de werkers verrast 
met een lekker worstenbroodje. 
Na een korte pauze werden de 
laatste hagen nog afgewerkt en 
het ziet er nu weer allemaal erg 
mooi uit.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers van Boekel Sport op werkbezoek bij Sint Petrus. 

Onze dank is groot en we vonden het bijzonder 
leuk dat ze bij ons langs zijn geweest.  

En jongens, jullie zitten gebeiteld als jullie 
later bij Sint Petrus aan de poort staan. 
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Wandel vrijwilligster. 
 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Dinie van de Broek, 73 jaar oud en 
woon sinds een half jaar in Boekel. Daarvoor woonde ik 50 jaar in 
Venhorst. Hier in Boekel miste ik Venhorst ook wel, dus ik moest hier wat 
gaan doen.  
 
Een tante van mij woont in de Kloosterlaan en ik dacht, dan ga ik met 
tante Bets wandelen. Ik kwam in contact met Renée Lange en Elly 
Janssen, dat zijn de vrijwilligerscoördinators. Vrijwilligers gaan gaan elke 
maandag- en donderdagmiddag wandelen met de bewoners. Ik ga elke 
maandagmiddag met de bewoners en mijn tante wandelen. Heel gezellig. 
De bewoners vinden het fijn om buiten te zijn, want ze zitten toch al veel 
binnen, dus dat is een uitstapje voor ze. We wandelen ongeveer een uur, 
soms langer en daarna gaan we samen koffie drinken. We zijn pas met de 
bewoners naar de dierentuin in Overloon geweest. Dat was ook heel leuk 
en gezellig. Het is echt dankbaar werk. Ik houd er een goed gevoel aan 
over. Dus heb je nog tijd over, meldt je ook aan als wandelvrijwilliger. 
 
Dinie van de Broek. 
 

 
 

 
Op maandag worden 
de rolstoelen gereed 
gemaakt voor onze 
wekelijkse wandeling. 
De verpleging zorgt 
dat de mensen die in 
de rolstoel meegaan, verzorgd zijn en opgehaald kunnen worden door de 
vrijwilligers. Hier ben ik er een van. Om 14.30 uur vertrekken we 
gezamenlijk en ook de kleintjes van de Ministars ontbreken niet. Soms 
zijn er heel mooie gesprekken tussen de bewoners en de kleintjes, die in 
een karretje zitten en deskundig begeleidt worden door Hanneke of haar 
personeel. Dit moeten we erbij houden.  
 
Vrijwilligers maken onderling praatjes met elkaar en betrekken ook de 
bewoners erbij, zodat die weer een leuke middag hebben. Onderweg 
wordt een kleine pauze gehouden voor ’n snoepje, drinken of soms ’n 
ijsje. Na afloop gaan we gezamenlijk koffie drinken in ’t Trefpunt en nog 
wat napraten. Daarna wordt iedereen weer naar zijn of haar afdeling 
gebracht en kan ik weer naar huis. Ik vind dit leuk om te doen, omdat de 
bewoners je er zo dankbaar voor zijn en zeggen:  
“Volgende keer weer hè’’. 
Alle wandelvrijwilligers bedankt namens de bewoners. Jullie zijn een goed 
samenwerkende groep.  
 
Bedankt allemaal namens vrijwilliger: Cor Thomassen. 

Verslag van een wekelijkse wandeling. 



  

 
 
 
 
 
                  Mevrouw van Dommelen . App
 
Ik kom bij Mevrouw van de Dommelen en ze was 
gezellig koffie aan het zetten. Ze is 
biedt mij ook koffie aan. Mevrouw vroeg wat ik kwam 
doen. Oh ja ons Francien had al zoiets gezegd. Ze 
vond het prima en we gingen zitten
de rollator en de televisie uit. Of
hieraan te denken. 
 
Mevrouw vertelde, dat ze in 1925 in Boekel op het Bovenste Huis
geboren. Ze waren met negen
gestorven. Hij had bezetting. Dit is volgens mij longontsteking. Vroeger 
gingen hier veel mensen aan dood.
kinderen. Wat een zorg. Vroeger hielp iedereen elkaar 
heel normaal dat de kinderen door familie werd
Tante Mina. Nu leeft alleen Drika
jaar jonger is. Zelf heeft ze samen met Frans 
twintig kleinkinderen en 
 
En zegt ze: Het is zo fijn dat de kinderen zo goed voor me zorgen. 
Allemaal. Ze overleggen samen alles, doen alles voor elkaar en voo
Maar daar bid ik ook elke dag voor. Elke dag bid ik het morgengebed en 
het avondgebed met 10 wees
school en sindsdien doet ze dat nog iedere dag. Ze heeft een rotsvast 
geloof in God. Ze heeft altijd veel kracht uit haar geloof kunnen halen. 
Wat een fijn gevoel en rust moet dat geven.
 
We hadden het even over de vakant
Indonesië geweest. Want
geweest, was Frans dat ook. Hij wilde zo graag een keer 
hebben ze gedaan. Ze zijn met een groep gegaan en overal naar 

Mevrouw is ook dankbaar voor de fijne vriendinnen die ze heeft gehad. 
Gelukkig is ze ook altijd gezond geweest, eigenlijk geen aparte dingen 
zoals moeilijkheden gehad. Ja
het leven maar ze heeft 
 
 

 

Mevrouw van Dommelen . App. 2.22 

Ik kom bij Mevrouw van de Dommelen en ze was 
gezellig koffie aan het zetten. Ze is zeer gastvrij en 
biedt mij ook koffie aan. Mevrouw vroeg wat ik kwam 
doen. Oh ja ons Francien had al zoiets gezegd. Ze 
vond het prima en we gingen zitten met de koffie op 

e televisie uit. Of, wil jij dit programma zien?

dat ze in 1925 in Boekel op het Bovenste Huis
Ze waren met negen kinderen. Vader is jong, 45 jaar oud,

gestorven. Hij had bezetting. Dit is volgens mij longontsteking. Vroeger 
gingen hier veel mensen aan dood. Moeder bleef dus achter met 
kinderen. Wat een zorg. Vroeger hielp iedereen elkaar en 

kinderen door familie werden opgevangen. Dit deed 
Tante Mina. Nu leeft alleen Drika nog, die 2 jaar ouder is en Mina die 1 

Zelf heeft ze samen met Frans acht kinderen gekregen
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Wat een zegen. 

et is zo fijn dat de kinderen zo goed voor me zorgen. 
Allemaal. Ze overleggen samen alles, doen alles voor elkaar en voo
Maar daar bid ik ook elke dag voor. Elke dag bid ik het morgengebed en 
het avondgebed met 10 wees gegroeten extra. Vroeger leerde je dat op 
school en sindsdien doet ze dat nog iedere dag. Ze heeft een rotsvast 
geloof in God. Ze heeft altijd veel kracht uit haar geloof kunnen halen. 

n gevoel en rust moet dat geven.  

We hadden het even over de vakantie. Ja, ze is met haar man naar 
Indonesië geweest. Want, zoals meer mensen uit Boekel in Indië zijn 

was Frans dat ook. Hij wilde zo graag een keer 
hebben ze gedaan. Ze zijn met een groep gegaan en overal naar 

toegegaan waar Frans ook wa
geweest. Samen hebben ze gedanst 
en veel plezier gehad. De kapitein en 
de Luit waren ook van de partij. 
Geweldig. Een heel fijne reis
een heel mooi fotoalbum van is. 
 

Mevrouw is ook dankbaar voor de fijne vriendinnen die ze heeft gehad. 
ook altijd gezond geweest, eigenlijk geen aparte dingen 

zoals moeilijkheden gehad. Ja, natuurlijk maakt iedereen wel wat mee in 
ze heeft redenen genoeg om blij en dankbaar te zijn.
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il jij dit programma zien? Lief hoor om 

dat ze in 1925 in Boekel op het Bovenste Huis was 
, 45 jaar oud, 

gestorven. Hij had bezetting. Dit is volgens mij longontsteking. Vroeger 
bleef dus achter met negen 

en het was toen 
opgevangen. Dit deed 

die 2 jaar ouder is en Mina die 1 
kinderen gekregen, 

achterkleinkinderen. Wat een zegen.  

et is zo fijn dat de kinderen zo goed voor me zorgen. 
Allemaal. Ze overleggen samen alles, doen alles voor elkaar en voor mij. 
Maar daar bid ik ook elke dag voor. Elke dag bid ik het morgengebed en 

extra. Vroeger leerde je dat op 
school en sindsdien doet ze dat nog iedere dag. Ze heeft een rotsvast 
geloof in God. Ze heeft altijd veel kracht uit haar geloof kunnen halen. 

met haar man naar 
zoals meer mensen uit Boekel in Indië zijn 

was Frans dat ook. Hij wilde zo graag een keer terug. Dat 
hebben ze gedaan. Ze zijn met een groep gegaan en overal naar 

toegegaan waar Frans ook was 
Samen hebben ze gedanst 

en veel plezier gehad. De kapitein en 
en ook van de partij. 

Een heel fijne reis, waar nog 
een heel mooi fotoalbum van is.  

Mevrouw is ook dankbaar voor de fijne vriendinnen die ze heeft gehad. 
ook altijd gezond geweest, eigenlijk geen aparte dingen 

natuurlijk maakt iedereen wel wat mee in 
genoeg om blij en dankbaar te zijn. 



 
 
En hoe zit het met de hobby’s. Ja breien dat do
nog veel. Ze heeft voor iedereen mutsen, dassen, wanten enz. gebreid. En 
wat heel erg fijn is: ’s-Avonds komt er altijd iemand om te rumm
Dat doet ze erg graag. Fijn gezellig met de kinderen. Als de een niet kan 
dan komt de ander wel, dat regelen ze goed.
 
Vroeger heeft ze veel gelezen
Vroeger met de verjaardag was het altijd samen muziek maken en samen 
zingen. Ze weet niet of ze nog naar het koor van de drie dochters gaat 
luisteren want na de ontsteking in het hoofd zeiden ze in het ziekenhuis 
dat ze het wat rustiger aan moe
 
Mevrouw is dankbaar voor alles en zegt vol liefde: Alle kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen zijn allemaal even lief en hartelijk
een mooi slot. 
En toen was het etenstijd. Dank U wel mevrouw van Dommelen dat ik bij 
U op bezoek mocht komen en U zei: kom nog maar eens langs…wie weet..
 
Namens de ontspanningscommissie:
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                      Mevrouw Nelissen. Kamer 2.12
 
Ik was op bezoek bij Mevrouw Nelissen. Ik vroeg 
haar of ik even een gesprekje met haar mocht 
hebben in verband met de Loep. 
leuk. Want ze herinnerde zich nog goed dat ik 
vorige week een bloeme
altijd leuk om een bloemetje te mogen brengen 
namens “De Vrienden van S
een kleine verwennerij. 
 
Omdat het zo’n prachtig weer was gingen we 
lekker buiten zitten op het terras
vertelde dat ze in Enschede
haar broer nu nog steeds woont. Daar heeft ze 
goed contact mee, wel jammer dat
twaalfde jaar is ze in Amersfoort naar de kostschool gegaan. Daar heeft ze 
zelfs een schoonzus aan over gehouden.
 
 

 

En hoe zit het met de hobby’s. Ja breien dat doet ze erg graag en 
nog veel. Ze heeft voor iedereen mutsen, dassen, wanten enz. gebreid. En 

Avonds komt er altijd iemand om te rumm
Dat doet ze erg graag. Fijn gezellig met de kinderen. Als de een niet kan 

ander wel, dat regelen ze goed. 

Vroeger heeft ze veel gelezen, nu niet meer zoveel. Ook muziek luisteren. 
Vroeger met de verjaardag was het altijd samen muziek maken en samen 
zingen. Ze weet niet of ze nog naar het koor van de drie dochters gaat 

n want na de ontsteking in het hoofd zeiden ze in het ziekenhuis 
dat ze het wat rustiger aan moest doen.  

Mevrouw is dankbaar voor alles en zegt vol liefde: Alle kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen zijn allemaal even lief en hartelijk

En toen was het etenstijd. Dank U wel mevrouw van Dommelen dat ik bij 
U op bezoek mocht komen en U zei: kom nog maar eens langs…wie weet..

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven. 

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

Mevrouw Nelissen. Kamer 2.12 

p bezoek bij Mevrouw Nelissen. Ik vroeg 
of ik even een gesprekje met haar mocht 

hebben in verband met de Loep. Dat vond ze 
Want ze herinnerde zich nog goed dat ik 

vorige week een bloemetje gebracht heb. Het is 
altijd leuk om een bloemetje te mogen brengen 

rienden van Sint Petrus” Zomaar 
 

Omdat het zo’n prachtig weer was gingen we 
lekker buiten zitten op het terras. Mevrouw 
vertelde dat ze in Enschede geboren is, waar 
haar broer nu nog steeds woont. Daar heeft ze 

wel jammer dat de afstand zo groot
jaar is ze in Amersfoort naar de kostschool gegaan. Daar heeft ze 

zelfs een schoonzus aan over gehouden. 
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et ze erg graag en ze breit 
nog veel. Ze heeft voor iedereen mutsen, dassen, wanten enz. gebreid. En 

Avonds komt er altijd iemand om te rummikuppen.  
Dat doet ze erg graag. Fijn gezellig met de kinderen. Als de een niet kan 

nu niet meer zoveel. Ook muziek luisteren. 
Vroeger met de verjaardag was het altijd samen muziek maken en samen 
zingen. Ze weet niet of ze nog naar het koor van de drie dochters gaat 

n want na de ontsteking in het hoofd zeiden ze in het ziekenhuis 

Mevrouw is dankbaar voor alles en zegt vol liefde: Alle kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen zijn allemaal even lief en hartelijk. Wat 

En toen was het etenstijd. Dank U wel mevrouw van Dommelen dat ik bij 
U op bezoek mocht komen en U zei: kom nog maar eens langs…wie weet.. 

 

groot is. Op haar 
jaar is ze in Amersfoort naar de kostschool gegaan. Daar heeft ze 
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In Enschede heeft ze haar eerste man ontmoet. Deze leed aan de ziekte 
van Bechterew. Met hem kreeg ze drie kinderen, twee dochters en een 
zoon. Haar zoon heeft nu dezelfde ziekte als zijn vader. Ze heeft een 
kleinzoon: Michiel. Lang heeft ze haar kleinzoon niet gezien maar ze 
stuurde wel altijd kaarten naar hem. Op een gegeven moment ontmoetten 
ze elkaar en toen vroeg hij: Bent u de oma die mij altijd kaarten stuurde? 
Dat was een fijn moment. Nu blijkt het dat ze heel veel op elkaar lijken. 
Mooi is dat. Hij komt binnenkort, als hij vakantie heeft. 
 
Haar tweede man is in maart overleden. Hier heeft ze dertig jaar een 
geweldige tijd mee gehad. Ze hadden het super fijn samen en ze mist 
hem ook erg. Gelukkig woont dochter Sylvie in Handel en dat is lekker 
dichtbij. Ook houdt ze veel van haar andere dochter Annabel en van de 
dochter die ze kadodochter noemt. Dat is Sylvia, de dochter van haar 
tweede man. Bij de ontmoeting met hem vroeg ze; Ik heb een Sylvie en 
jij een Sylvia? Had je die niet anders kunnen noemen? Ze moesten er 
samen om lachen. 
 
Mevrouw heeft vroeger lang bij Center Parcs gewerkt. Ze moest wel gaan 
werken want ze stond er alleen voor met haar drie kinderen. Het was 

keihard werken. Begonnen in de spoelkeuken, was 
ze al snel opgeklommen naar een leidinggevende 
functie. Dat was vroeger niet altijd gemakkelijk als 
vrouw zijnde. Maar je leert er wel de mensen door 
kennen. Er zijn echte mensen en mensen die voor 
de buitenwereld leven. Dus niet echt zijn. 
 
 
 
Mevrouw is dankbaar dat ze zoveel mocht leren en 
meemaken, zoals lekker koken. Echter, ze heeft 
ook veel tegenslagen in het leven gehad maar 

zoals ze zegt: “Het komt op mijn pad. En de opvatting die ze van thuis 
heeft meegekregen is: Geef nooit op. Het komt altijd goed. 
Een goede positieve instelling. 
 
Ook vindt ze het heel fijn om bij “De Verleiding” een lekker ijsje te eten 
met Sylvie of met een vriendin. Nou dat snap ik wel, want we zaten echt 
te puffen van de warmte op het terras. Dus dat geloof ik graag. 
 
Dank U wel dat ik even langs mocht komen. Het was gezellig. 
 
 
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven. 
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Het was weer super…… 
 
                              Kermis 2018…. 
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de PTT in Beek en Donk 
 
In september 1944, na de bevrijding
vroedvrouwen school in 
een aanstelling in Handel en Elsendorp en soms 
en Gemert. Zes jaar lang
half jaar als dokters assistente bij Verbeek en de Beer in Gemert. 
 
Naast haar werk had ze ook nog de zorg en verzorging van haar ouders. 
In 1957 zijn wij getrouwd
haar moeder overleed na een ziekbed
vader heeft nog 12,5 jaar bij ons 
geboren en in 1961 onze dochter Aukje. Het was een zeer drukke tijd 
omdat wij in die jaren onze huidige woning hebben gebouwd
echter niet stilzitten en was leergierig. In 1964 haalde zij haar 
horecadiploma en heeft daarna t
de Rooye Asch. Ze was heel zorgzaam, niet alleen voor ons gezin en haar 
vader die in 1971 is overleden, maar ook voor anderen vooral in de 
familie.  
 
Enkele jaren later heeft ze op verzoek 
van de waterski vereniging 
dan vijf jaar het beheer van de kantine 
op zich genomen.  
In de jaren tachtig hebben ze 
in Handel, op haar initiatief
enkele dames een 
opgezet.  
 
 
Als ik terug denk aan dit 
was het haar te veel en was er even tijd, ging ze schilderen, tekenen, 
borduren of reizen uitstippelen 
en jaren lang actief en fanatiek korfbalster, hield van dansen, tennis,
zwemmen en schaatsen. En a
daarmee buiten spelen totdat de kleinkinderen het moe 

 

 
 

Fientje van de Vossenberg Reynen.
 
Fientje is op 22-10-1923 in Wanroy 
was op een na de jongste uit een gezin van 
zeven kinderen, drie meisjes en 
Toen ze een half jaar oud was verhuisde de 
familie Reijnen naar Elsendorp. In 1935 
kwamen zij in Handel wonen. Na de basisschool 
ging ze direct aan het werk, wat 
normaal was. Ze begon als kindermeisje in 
Breda. Later als telefoniste en telegrafiste bij 

Donk en Helmond.  

na de bevrijding, begon haar opleiding aan de 
in Heerlen. Hierna kreeg ze als wijkverpleegkundige 

een aanstelling in Handel en Elsendorp en soms als vervange
lang heeft ze dat werk gedaan. Daarna vijf en een 

half jaar als dokters assistente bij Verbeek en de Beer in Gemert. 

haar werk had ze ook nog de zorg en verzorging van haar ouders. 
In 1957 zijn wij getrouwd. De ouders van Fientje woonde
haar moeder overleed na een ziekbed, vier dagen na ons trouwen

jaar bij ons gewoond. In 1959 werd onze zoon Peter 
geboren en in 1961 onze dochter Aukje. Het was een zeer drukke tijd 
omdat wij in die jaren onze huidige woning hebben gebouwd

niet stilzitten en was leergierig. In 1964 haalde zij haar 
horecadiploma en heeft daarna twee jaar het beheer gehad van 
de Rooye Asch. Ze was heel zorgzaam, niet alleen voor ons gezin en haar 

die in 1971 is overleden, maar ook voor anderen vooral in de 

Enkele jaren later heeft ze op verzoek 
vereniging voor meer 

dan vijf jaar het beheer van de kantine 

hebben ze bij de kerk 
op haar initiatief, samen met 

enkele dames een souvenirkraam 

aan dit scala van werk wat ze altijd heeft 
was het haar te veel en was er even tijd, ging ze schilderen, tekenen, 

uitstippelen voor de vakantie. Sporten was haar hobby 
jaren lang actief en fanatiek korfbalster, hield van dansen, tennis,

zwemmen en schaatsen. En als de kleinkinderen bij ons waren, ging ze 
daarmee buiten spelen totdat de kleinkinderen het moe waren. 
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Fientje van de Vossenberg Reynen. 

1923 in Wanroy geboren en 
jongste uit een gezin van 
meisjes en vier jongens. 

Toen ze een half jaar oud was verhuisde de 
Reijnen naar Elsendorp. In 1935 

kwamen zij in Handel wonen. Na de basisschool 
wat in die tijd heel 
ls kindermeisje in 

Breda. Later als telefoniste en telegrafiste bij 

begon haar opleiding aan de 
Hierna kreeg ze als wijkverpleegkundige 

vervanger in Boekel 
heeft ze dat werk gedaan. Daarna vijf en een 

half jaar als dokters assistente bij Verbeek en de Beer in Gemert.  

haar werk had ze ook nog de zorg en verzorging van haar ouders. 
e ouders van Fientje woonden bij ons in en 

dagen na ons trouwen. Haar 
erd onze zoon Peter 

geboren en in 1961 onze dochter Aukje. Het was een zeer drukke tijd 
omdat wij in die jaren onze huidige woning hebben gebouwd. Fientje kon 

niet stilzitten en was leergierig. In 1964 haalde zij haar 
wee jaar het beheer gehad van camping 

de Rooye Asch. Ze was heel zorgzaam, niet alleen voor ons gezin en haar 
die in 1971 is overleden, maar ook voor anderen vooral in de 

werk wat ze altijd heeft gedaan: Nooit 
was het haar te veel en was er even tijd, ging ze schilderen, tekenen, 

voor de vakantie. Sporten was haar hobby 
jaren lang actief en fanatiek korfbalster, hield van dansen, tennis, 

ls de kleinkinderen bij ons waren, ging ze 
waren.  



 
 
In 2001 werd Alzheimer vastgesteld,
omdat haar zus in Canada het ook had. Tot 2012 was Fientje 
daarna 21 maanden in de Smakt en van 28 april 2014 bij S
D,n Boogerd.  

 
Daar hebben wij ondanks haar ziekte een 
onvergetelijke tijd 
dansen,
viering van ons 60 jarig 
 
Op 15 juni 
wijze afscheid moeten nemen van Fientje. Met dank 
aan de zorgverleners van 
iedereen die heeft meegewerkt aan de fijne tijd die 
wij op Sint Petrus hebben doorgebracht.
 
Wim van de Vossenberg
 
 

 

 

 

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

 

Herinneren is toekomst: opnieuw 

 

Herinneren, gedenken en herdenken heeft niet alleen met 
het verleden te maken. 

Het draagt bij aan het immense proces van loslaten en de 
toekomst toelaten. 

Iemand schreef: Herinneren is stilstaan om daarna weer 
verder te kunnen gaan.

Herinneren heeft met innerlijk te maken: het binnenste. 

Her-inneren is opnieuw inneren. 

Jouw innerlijk krijgt nieuwe betekenis. 

Al een beetje benieuwd hoe dat eruit gaat z

 

 

In 2001 werd Alzheimer vastgesteld, waar Fientje altijd bang voor was
omdat haar zus in Canada het ook had. Tot 2012 was Fientje 

nden in de Smakt en van 28 april 2014 bij S

Daar hebben wij ondanks haar ziekte een 
onvergetelijke tijd gehad. Te denken 
dansen, samen zingen, boeren bruidspaar, en de 
viering van ons 60 jarig huwelijk.  

Op 15 juni j.l. heb ik met onze kinderen op gepaste 
wijze afscheid moeten nemen van Fientje. Met dank 
aan de zorgverleners van D,n Boogerd en aan 
iedereen die heeft meegewerkt aan de fijne tijd die 
wij op Sint Petrus hebben doorgebracht.

Wim van de Vossenberg. 

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

Herinneren is toekomst: opnieuw herinneren. 

Herinneren, gedenken en herdenken heeft niet alleen met 
het verleden te maken.  

Het draagt bij aan het immense proces van loslaten en de 
toekomst toelaten.  

Herinneren is stilstaan om daarna weer 
verder te kunnen gaan.   

nneren heeft met innerlijk te maken: het binnenste. 

inneren is opnieuw inneren.  

Jouw innerlijk krijgt nieuwe betekenis.  

Al een beetje benieuwd hoe dat eruit gaat zien?
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ar Fientje altijd bang voor was 
omdat haar zus in Canada het ook had. Tot 2012 was Fientje thuis, 

nden in de Smakt en van 28 april 2014 bij Sint Petrus  in 

Daar hebben wij ondanks haar ziekte een 
Te denken valt aan, 

samen zingen, boeren bruidspaar, en de 

j.l. heb ik met onze kinderen op gepaste 
wijze afscheid moeten nemen van Fientje. Met dank 

Boogerd en aan 
iedereen die heeft meegewerkt aan de fijne tijd die 
wij op Sint Petrus hebben doorgebracht. 

 

Herinneren, gedenken en herdenken heeft niet alleen met 

Het draagt bij aan het immense proces van loslaten en de 

Herinneren is stilstaan om daarna weer 

nneren heeft met innerlijk te maken: het binnenste.  

ien? 
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Op de dagzorg Donkzicht proberen we vaak 
weer iets nieuws te verzinnen om te 
knutselen en de boel gezellig aan te kleden.  

              We gebruiken daar verschillende 
materialen en technieken voor. Zo hebben we 
ontdekt dat je met cakevormpjes heerlijke 
cupcakejes kan bakken en ook hele leuke andere 
creatieve dingen kan maken.  
 
Zoals je kan zien maakten we er samen met kralen 
mooie hangers van en met zelfgemaakte 
pompombollen gezellige taartjes. We pikten er de 
rode papieren vormpjes uit om bijna echte klaprozen 
van te maken. 
 
Regelmatig krijgen we bezoek van de kinderen van de Ministars. Dat is 
elke keer weer gezellig. Maar deze keer brachten wij een bezoekje aan de 
kinderen. Ze hebben namelijk een nieuwe ruimte erbij gekregen en dat 
wilde wij wel eens zien. Van te voren hebben we samen met de mensen 
van de Dagzorg wat gemaakt om daarmee hun nieuwe ruimte te 
versieren. We hebben de nieuwe ruimte bewonderd en genoten van de 
kinderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cupcake maar dan anders. 

Ministars, gefeliciteerd met jullie nieuwe 
ruimte en veel succes maar vooral veel plezier. 



 
 
 
 
 

 
 

. 

Mede dankzij de “Vrienden van Sint Petrus
opnieuw aangeplant. Voorheen lag er een stukje gazon
aan de noordzijde van het huis
hebben we een tuin waarin de bewoner met een tuinvrijwilliger ook lekker 
kan schoffelen, er is een pad aangelegd en er staat een bankje om lekker 
op te gaan zitten om volop te kunnen genieten van de mooie tuin. 
 
We bedanken de “Vrienden van Sint Petrus
kostenplaatje en de tuinvrijwilligers
en het onderhoud van de tuin
 

 
 
 

Tuin bij D,n Boogerd opnieuw aangeplant

 

 

rienden van Sint Petrus” is de tuin bij D`n Boogerd 
opnieuw aangeplant. Voorheen lag er een stukje gazon, maar omdat dit 

de noordzijde van het huis is gelegen, groeit dit niet makkelijk. Nu 
hebben we een tuin waarin de bewoner met een tuinvrijwilliger ook lekker 

n, er is een pad aangelegd en er staat een bankje om lekker 
volop te kunnen genieten van de mooie tuin. 

rienden van Sint Petrus” voor hun bijdrage in 
tuinvrijwilligers voor hun inspanningen bi

en het onderhoud van de tuin. 

Tuin bij D,n Boogerd opnieuw aangeplant.  
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is de tuin bij D`n Boogerd 
maar omdat dit 

groeit dit niet makkelijk. Nu 
hebben we een tuin waarin de bewoner met een tuinvrijwilliger ook lekker 

n, er is een pad aangelegd en er staat een bankje om lekker 
volop te kunnen genieten van de mooie tuin.  

hun bijdrage in het 
voor hun inspanningen bij de aanplant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
We hebben zoveel leuke activiteiten op de 
huiskamer van de Sterappel dat het lastig is 
om te kiezen waar we iets over kunnen 
schrijven. Elke woensdag krijgen we een grote 
bos bloemen van het Bluumke. Het is een 
gezellige activiteit waarbij ieder een bijdrage 
levert.  
 
 
 
De een benoemt welke bloemen
ander kiest de mooie kleuren bij elkaar en een aantal bewoners help
om ze in een vaasje te zetten.
 
 

 
 
Groetjes van het personeel en vrijwilligers Huiskamer Sterappel
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben zoveel leuke activiteiten op de 
Sterappel dat het lastig is 

om te kiezen waar we iets over kunnen 
schrijven. Elke woensdag krijgen we een grote 
bos bloemen van het Bluumke. Het is een 
gezellige activiteit waarbij ieder een bijdrage 

welke bloemen het zijn, de ander ruikt even en 
ander kiest de mooie kleuren bij elkaar en een aantal bewoners help
om ze in een vaasje te zetten. 

 
 
 
Ook komen om de week een paar 
kindjes van de Ministars op de 
huiskamer. Vandaag kwamen deze 
activiteiten samen. De bewo
hebben samen met de kinderen de 
bloemen in vaasjes gezet. Het was 
erg mooi om te zien hoe ze 
samenwerkten. 
 
 
 
 

 

Groetjes van het personeel en vrijwilligers Huiskamer Sterappel
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der ruikt even en weer een 
ander kiest de mooie kleuren bij elkaar en een aantal bewoners helpt mee 

Ook komen om de week een paar 
kindjes van de Ministars op de 
huiskamer. Vandaag kwamen deze 
activiteiten samen. De bewoners 
hebben samen met de kinderen de 
bloemen in vaasjes gezet. Het was 
erg mooi om te zien hoe ze 

Groetjes van het personeel en vrijwilligers Huiskamer Sterappel. 



 

Wat is er weer allemaal gebeur
 
Begin van de maand mei is er op de afdeling een nieuwe vloer 

gelegd.Dit waren twee leuke 
met alle cliënten en extra personeel samen.

 
Samen starten met een ontbijt met hulp van Rene en Elly. Zij 
iedereen voorzien van een goed stevig ontbijt. Het zorgpersoneel was op 
de etage bezig om iedereen zo snel mogelijk beneden te krijgen.
Er werd gezellig gebuurt, naar muziek geluisterd en enkele hebben de 
kuiten eens flink gesmeerd door samen met ee
gaan fietsen op de duo
keer, maar zeker voor herhaling vatbaar.

vakantiemedewerkers kunnen vinden die het huis en de cliënten al kennen 
en hebben er met z’n allen een goed gevoel bij dat alles gewoon door kan 
gaan. 
 
Waar de reizen zoal naar toe gaan weet ik niet, 
aan jullie vertellen. Wij denken da
en dan kunnen we ons even drie weken opladen om er weer een super 
mooi jaar van te maken.
 
Tot 6 juli hebben we ook 
Koning Willem 1 college in Den Bosch en loopt hier nu al voor de tweede 
periode van tien weken stage. Zij heeft hier erg veel geleerd en al vele 
gesprekjes gevoerd met de cliënten.
 
 

Afdeling Elstar

Daarna begon het leggen van de vloer wat de rest van 
de week moest gebeuren.
verwacht van 
mannen van Vlakwerk het prima in orde konden 
maken. Nou het resultaat mag er zijn.

 

 
 
 

Wat is er weer allemaal gebeurd op afdeling Elstar

Begin van de maand mei is er op de afdeling een nieuwe vloer 
Dit waren twee leuke en gezellige dagen in het vriendenhuis 

met alle cliënten en extra personeel samen. 

Samen starten met een ontbijt met hulp van Rene en Elly. Zij 
iedereen voorzien van een goed stevig ontbijt. Het zorgpersoneel was op 
de etage bezig om iedereen zo snel mogelijk beneden te krijgen.
Er werd gezellig gebuurt, naar muziek geluisterd en enkele hebben de 
kuiten eens flink gesmeerd door samen met een verzorgende een stuk te 
gaan fietsen op de duo-fiets. Voor sommige cliënten was dit de eerste 
keer, maar zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 

 
 
 
 
 
De grote vakantie is in zicht en vanaf 
begin juni t/m eind augustus of zelfs 
september gaat de ene na het andere 
personeelslid op vakantie of komt weer 
terug. 
We hebben gelukkig goede 

vakantiemedewerkers kunnen vinden die het huis en de cliënten al kennen 
en hebben er met z’n allen een goed gevoel bij dat alles gewoon door kan 

reizen zoal naar toe gaan weet ik niet, maar dat zal een ieder wel 
Wij denken dat we die vakantie zeker verdiend

en dan kunnen we ons even drie weken opladen om er weer een super 
maken.  

Tot 6 juli hebben we ook nog Kim op de afdeling. Zij is leerling van het 
Koning Willem 1 college in Den Bosch en loopt hier nu al voor de tweede 
periode van tien weken stage. Zij heeft hier erg veel geleerd en al vele 
gesprekjes gevoerd met de cliënten. 

Afdeling Elstar 

Daarna begon het leggen van de vloer wat de rest van 
de week moest gebeuren. Er werd wel medewerking 
verwacht van de cliënten en het personeel zodat de 
mannen van Vlakwerk het prima in orde konden 
maken. Nou het resultaat mag er zijn. 
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op afdeling Elstar. 

Begin van de maand mei is er op de afdeling een nieuwe vloer 
gezellige dagen in het vriendenhuis 

Samen starten met een ontbijt met hulp van Rene en Elly. Zij konden 
iedereen voorzien van een goed stevig ontbijt. Het zorgpersoneel was op 
de etage bezig om iedereen zo snel mogelijk beneden te krijgen. 
Er werd gezellig gebuurt, naar muziek geluisterd en enkele hebben de 

n verzorgende een stuk te 
fiets. Voor sommige cliënten was dit de eerste 

De grote vakantie is in zicht en vanaf 
begin juni t/m eind augustus of zelfs 
september gaat de ene na het andere 

p vakantie of komt weer 

We hebben gelukkig goede 
vakantiemedewerkers kunnen vinden die het huis en de cliënten al kennen 
en hebben er met z’n allen een goed gevoel bij dat alles gewoon door kan 

maar dat zal een ieder wel 
t we die vakantie zeker verdiend hebben 

en dan kunnen we ons even drie weken opladen om er weer een super 

op de afdeling. Zij is leerling van het 
Koning Willem 1 college in Den Bosch en loopt hier nu al voor de tweede 
periode van tien weken stage. Zij heeft hier erg veel geleerd en al vele 

Daarna begon het leggen van de vloer wat de rest van 
Er werd wel medewerking 

de cliënten en het personeel zodat de 
mannen van Vlakwerk het prima in orde konden 
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Hallo, hier een bericht van Team Bellefleur. 

 
Sommigen van ons zijn al weer uitgerust en fris aan de slag gegaan, 
anderen zijn nog met vakantie of hebben het zelfs nog te goed. Toen de 
zomer al in volle gang was en de vakanties net begonnen, zijn ook wij met 
de cursus “Zelforganisatie” gestart. Deze cursus bestaat uit twaalf 
bijeenkomsten van drie uur. Voor ons was de eerste bijeenkomst op 
donderdag 28 juni. 
 
Het thema wat telkens naar voren komt is: “ ELKE DAG ZO FIJN 
MOGELIJK”. Een bekend en vertrouwd begrip waar nog heel veel uit te 
halen is. Ten eerste voor onze bewoners, maar zeker ook voor ons team.  
 
Na de cursus gingen we samen lunchen bij Nia Domo. Het smaakte ons 
goed en het was erg gezellig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En dan, op naar de volgende 
bijeenkomsten. 
We zijn benieuwd, u hoort er vast nog van. 
 

Groetjes van: 

Team Bellefleur 
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U herinnert zich vast nog wel dat er in de jaren 60 veel veranderde De 
mode, mini-rok, maxi-rok, plateau-zolen, de muziek, brommers en ook de 
haarmode veranderde. Meisjes hadden lange haren, wat normaal was. Dat 
de jongens hun haren lang lieten groeien en maar weinig naar de kapper 
gingen, was een hele verandering. Jongens met lange haren, een baard en 
een snor. En het hing allemaal los, hoe langer het haar hoe hipper het 
was. Want hip zijn dat was in. Hip zijn was de mode. 
 
In het begin waren ouders niet zo blij met de lange haren van hun zonen 
maar och, als iedereen er zo bij loopt, dan went het wel. Zo ook Hans. Hij 
had vroeger ook lange haren. Die lange haren pasten ook goed bij zijn 
muziek. Hij hield niet zo van Corry en de 
Rekels of van Heintje. Hij hoorde liever The 
Beatles en The Rolling Stones.  
 
En over The Rolling Stones wil ik het even 
hebben. Afgelopen maart kwam in Soos 
Plock in Volkel een band, vroeger noemden 
we dat een beatgroep, die alleen nummers 
van The Rolling Stones speelde. Enkele 
mensen bij Sint Petrus en bij Plock waren 
ervan op de hoogte dat Hans zo van deze muziek hield. Zij regelden 
kaartjes in de hoop dat Hans mee zou kunnen gaan.  
Bus geregeld, kaartjes geregeld, begeleiders geregeld. Begeleiders die 
zomaar op hun vrije zaterdagavond met Hans meegingen om hem een 
paar fijne uurtjes te bezorgen. Het was hartverwarmend en wat een feest. 
 
Op 24 maart, op zaterdagavond, was het dan zover. Hans had zijn  Rolling 
Stones shirt aan zoals alle fans bij  Plock in Volkel dat hadden en hierbij 
konden de begeleiders Paul en Anjo niet achterblijven. Hans vond de 
muziek geweldig. Hij hoorde weer nummers van vroeger. Prachtig! 
 
Na een uurtje klonk het allemaal toch wel erg hard. 
Hij vond het mooi geweest en wilde eigenlijk wel 
weer naar huis. En dat deden we. Onze zoon 
Jos ging met zijn vriendin Sally weer richting 
Den Bosch en wij richting Boekel.  
 
Dankjewel allemaal, die Hans zo verwend 
hebben met deze geweldige avond.  
Toppers zijn jullie.  

Bedankt Lili.         

Zaterdag 24 maart Soos Plock Volkel. 
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 Maarten Coolen.  
 Aanwezig: dinsdag en donderdag  

 
Joep van Gijzel 
Aanwezig: dinsdag, donderdag  

 
José Habraken.  Sint-Petrus Intern 
Aanwezig dinsdag, woensdag en vrijdag 

                                   Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag  
Dorothé Nouwen.  Teammanager D,n Boogerd 

 
 
 

Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag  
Renée Lange   Aanwezig: maandag, Woensdag, donderdag 
                                        Dinsdag- en vrijdagochtend 

 
 
  

 
Winnie van der Eerde   Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 
Voorzitter: Dhr. P. Biemans  Tel: 0492 32 32 46 
 

Leden: Dhr. J. van de Ven            Mevr  J. Gerrits-v Hout    
           Dhr. W. Weeren       Mevr  M. van Boerdonk      
           Dhr. L. van Haandel          Dhr. W.van de Vossenberg    
   Mevr L. Loermans 

     
Cor Biemans.                                                  
tel:  06 30 66 02 22 

Theo Snijders. tel: 06- 30 42 45 89 

 
tel: 0412 – 62 26 78 

 
Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 
Maandag t/m vrijdag  
van 9.30 tot 12.00 uur 

 
Tel: 0492-328383 
 

 
 
 
 
 
 

 

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  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:  

TEAMMANAGERS: 

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

KAPELAAN:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  
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Sinds 1 juli staat er bij het winkeltje in Sint Petrus 
een nieuwe cadeaukast/vitrine. Daarin liggen 
kleine cadeautjes, leuk verpakt en tegen heel 
betaalbare prijzen.  
Ans Nooyen, een medewerkster van de thuiszorg, 
gaat deze kastvitrine verzorgen. 
Altijd fijn als er iets te koop is in Sint Petrus dat u 
als cadeautje weg kan geven of om uzelf te 
trakteren. Kom eens een bezoekje brengen. De 
cadeautjes kunt u kopen tijdens de openingstijden 
van het winkeltje. 
 
Maandag tot en met vrijdag: 9.30u – 12.00u. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uitslag sjoel competitie. 
 
Deelnemer    Keren gesjoeld  Aantal punten 
Mw. Ivits    8x     457 
Mw. van Boerdonk   8x     649 
Mw. Verbrugge   10x     775 
Mw. van Roosmalen  10x     684 
Mw. Zomers    10x     894 
Mw. Janssen    10x     677 
Dhr. van Zutven   10x     749 
Dhr. Toon van de Elsen  9x     669 
Dhr. Kanters    9x     663 
Dhr. van Berlo   10x     722 
 
Uitslag 
1e plaats  Mw. Zomers 
2e plaats  Mw. Verbrugge 
3e plaats  Dhr. van Zutven 
 

Stiek sjoelen. 
 
Deelnemer    Keren gesjoeld  Aantal punten 
Mw. van Eerdt   10x     915 
Mw. Schepers   10x     872 
Mw. van de Gevel   8x     648 
Dhr. Jan van de Elsen  9x     750 
Dhr. Egelmeers   10x     828 
Dhr. van der Kruijssen  10x     791 
 
Uitslag 
1e plaats  Mw. van Eerdt 
2e plaats  Mw. Schepers 
3e plaats  Dhr. Egelmeers 

Nieuwe cadeaukast in Sint Petrus. 



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

 

 

 

 

 

 

Elke avond is het restaurant geopend. 17.00 
 
 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 

  

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. 

Elke avond is het restaurant geopend. 17.00 -19.00 uur. 

Fit terwijl u zit, groep 1 

Fit terwijl u zit, groep 2 

Begeleid Fitness 

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie 

Geheugentraining  

Biljarten 

Natuurvereniging (1
e
 en 3

e
 maandag) 

Begeleid fitness 

Kaarten maken 

Biljarten 

Kienen  

Frietkraam open 

Rozenhoedje bidden  

Begeleid fitness  

Mannenclub (1
e
 en 3

e
 woensdag) 

Grootletterbibliotheek 

Biljarten  

Muziekmiddag met live muziek  

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 

30 

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

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  
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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. 
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Aankleding gang Oogstappel. 
 
De nieuwe vloer ligt er, maar de gang klinkt hol. Dus hebben we wat aankleding 
gemaakt met spullen die in het huis al aanwezig waren. Alleen zijn de schelpen in 
een andere kleur gespoten, zodat het beter bij het geheel past. 
Kom gerust een keer  kijken op afdeling Oogstappel. 
 


