
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 DE LO LOEP 

Huisblad
19e jaargang
Num

Op 5 – 

Toertochtjes

v

Donderdagmiddag

Maandag
Donderdagmiddag

Huisblad Sint Petrus 
e jaargang 
ummer 2 Maart 2018 

 6 – 7 – 8 juni 

Toertochtjes 

vanaf juni op 

Donderdagmiddag 

Wandelen  

Maandagmiddag 
onderdagmiddag 



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
mailen 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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 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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Vanaf januari 2017 heeft BrabantZorg gedeeld leiderschap ingevoerd voor 
Regiomanagers. In een van de eerdere uitgaven van de Loep heb ik uitleg 
gegeven over de inhoud en de bedoeling achter het gedeeld leiderschap. 
Nu we meer dan een jaar verder zijn begin ik de gevolgen van deze 
nieuwe rol binnen de regio te merken. Laat ik als eerste vermelden dat ik 
bijzonder blij ben met het gedeeld leiderschap voor Regio Meierijstad en 
Boekel samen met mijn twee collega’s.  
 
Samen de eindverantwoordelijkheid dragen voor de 6 locaties binnen onze 
regio is erg leerzaam en inspirerend. Het is fijn iets aan de ander over te 
kunnen laten zodat ik niet alles zelf hoef te doen en het is ook erg leuk om 
te kunnen doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Het 
heeft even wat tijd in beslag genomen maar vooral het laatste half jaar 
zijn we er in geslaagd om tot een goede taak- en rolverdeling te komen 
met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.  
 
Eigenlijk maken we een gelijk proces door als alle teams die het 
implementatietraject voor Zelf Organisatie doorlopen. Taken en rollen 
worden opnieuw verdeeld en de basis voor succes ligt voornamelijk in de 
wil om samen te werken en onderling vertrouwen. Dat vertrouwen en 
samenwerken, zit bij ons wel goed maar ik bemerk dat het zoeken is naar 
een nieuw soort van balans. 
 
Ik realiseer me dat nu ik niet alleen een rol en verantwoordelijkheid meer 
heb voor locatie Sint Petrus en Odendael maar voor 6 locaties binnen 
regio Meierijstad en Boekel, ik betrokken ben bij prachtige voor mij 
nieuwe en inspirerende projecten zoals Vastgoed, Externe contacten en 
Zelforganisatie maar dat ik daardoor ook minder aanwezig ben op de 
locaties die me na aan het hart liggen waaronder Sint Petrus Boekel.  
 
Voor deze ontwikkeling heb ik bewust gekozen, maar dat neemt niet weg 
dat ik het soms erg lastig en moeilijk vind als bewoners, vrijwilligers of 
medewerkers opmerken dat ze me te weinig zien. Mijn interesse en 
betrokkenheid voor Sint Petrus is zeker niet minder geworden maar houdt 
me anders op de hoogte dan door zelf aanwezig te zijn. De rol die ik had 
als Locatiemanager wordt meer en meer ingevuld door de teammanagers 
op locatie. Ze doen dat goed en vol overgave. Dit kan ook alleen maar als 
de teams meer zelf organiserend gaan werken waardoor de 
teammanagers ook meer hun handen vrij kunnen maken voor hun rol in 
gedeeld leiderschap voor de locatie.  
 
 
 

Op zoek naar de juiste balans 
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In de toekomst zullen naast mij ook de teammanagers kopij aanleveren 
voor de Loep als er vermeldenswaardige ontwikkelingen te melden zijn. 
 
Het komt u misschien over als een soort van afscheid maar dat is het 
zeker niet, het is meer bijstellen van verwachtingen. U mag van mij 
aannemen dat mijn hart in de locaties ligt, in het directe contact met 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers en dat ik meer dan mijn best zal 
doen om de juiste balans te vinden waarin ik mijn regionale functie goed 
kan uitoefenen en tevens zichtbaar en betrokken blijf met Sint Petrus. 
 
                                           
 

                                            Groet: Maarten Coolen.   
 
 
 
 
 
 
                                              ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Mevrouw van Roosmalen. 

Mijn lieve kleine troetelbeer 

Al met je speelse ogen 

Bij jou was ik altijd in de leer 

Jij hebt mij nooit bedrogen 

Kreeg ik als kind eens straf 

Hij gaf mij weer de moed 

Aan jou veegde ik mijn traantjes af 

En alles kwam weer goed 

Lieve teddybeer, uit mijn kinderjaren 

Zo ruig, en zo versleten 

Nog steeds zal ik jou vergaren 

Mijn knuffel, dat mag je nu nog weten 

Al sta je nu, zo alleen in een hoek 

Ik kijk nog dikwijls op je neer 

Eens was jij mijn knuffel en lollenbroek 

Ik vergeet je nooit… mijn kleine beer 

MIJN KLEINE TEDDYBEER 



 

Nieuwe bewoners. 
 
Mevrouw J.W.M Steegs Venhuizen   
Mevrouw M de Louw van Dooren      
Dhr van Berlo     
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.
Verhuisd: Dhr H.J. van Berlo 
 

Overleden. 
 
Mevrouw T. Kanters School                    
Mevrouw W.M. van de Bogaart
De heer H.J. Bos     
Mevrouw H.J. Krol van den Boom
 

Wij wensen de families veel sterkte 
 

APRIL 
 

01 mw Marinussen van den Elzen 

02 mw Rutten Verstraten 

03 mw Donkers   
03 mw Ketelaars-Manders 

04 mw P.M. van Sleeuwen Leenders 
06 dhr van de Ven   

08 dhr J.A.A.G. Pompen  
15 mw van Hees van der Meijden 

11 mw Schepers de Wit  
16 mw J.T.A. van der Venne Keijzers 

16 dhr A.Emonds   
18 mw A.C. Ivits Aarden  

20 dhr A.H. Kanters   
22 dhr Weeren    

26 mw C.M. van Lieshout Sterken 
 

MEI 
 

22 mw van de Gevel Renders 

29 mw J.M. Smits Heesakkers 

30 mw J.M. Bijvelds   
 

 

Mevrouw J.W.M Steegs Venhuizen     app 2.11  
Mevrouw M de Louw van Dooren        app 1.12 

        app 2.12 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
Dhr H.J. van Berlo    app 2.12 

School                         04-02-2018  
Mevrouw W.M. van de Bogaart Bergmans  07-02-2018 

      13-02-2018   
Mevrouw H.J. Krol van den Boom      27-02-2018   

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 

01 mw Marinussen van den Elzen   1.08 

02 mw Rutten Verstraten     2.02 

   1.16 
Manders    0.04 

04 mw P.M. van Sleeuwen Leenders   0.07  
   1.10 

    2.14 
15 mw van Hees van der Meijden   1.19 

    2.13 
16 mw J.T.A. van der Venne Keijzers   1.14 

   1.26 
    1.01 

   0.03 
   1.22 

Sterken   0.06 

22 mw van de Gevel Renders    1.09 

29 mw J.M. Smits Heesakkers    1.05 

   2.04 
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De winter ligt hopelijk bijna achter ons en 
groot verlangen uit naar het voorjaar. Heerlijk weer
een lekker 
terras. 
  
Het wandelen
 
In maart gaan we weer starten met het wandelen op 
maandag
mooi weer voor zijn. 
weer klaar voor en gaan graag weer met u op pad. 
Vanaf 14.15 uur kunt u verzamelen bij de grote lift en 
van daar 
rolstoel, dan is dit geen probleem. We kunnen altijd een 
rolstoel van hier lenen. Na het wandelen, drinken we 
nog gezellig een kopje koffie of thee in ’t Trefpunt. Dus 
bent u er weer aan toe om lekker naar buiten te gaan 
en te genieten v
maandag
Tot dan.
 
We vinden het belangrijk dat de bewoners veilig 
rolstoel 
zitten gordels voor de veiligheid. Het is gewenst da
een gordel in de rolstoel komt die van de bewoner zelf 
is. Hebt
rolstoelgordel
Renée Lange
 

 

 

De winter ligt hopelijk bijna achter ons en 
groot verlangen uit naar het voorjaar. Heerlijk weer

lekker zonnetje en samen weer gezellig op ons 
terras.  Naar buiten, daar hebben we zin in. 

wandelen gaat weer beginnen.  

maart gaan we weer starten met het wandelen op 
maandag- en donderdagmiddag. Het moet daar dan 
mooi weer voor zijn. De wandelvrijwilligers zijn er ook 
weer klaar voor en gaan graag weer met u op pad. 
Vanaf 14.15 uur kunt u verzamelen bij de grote lift en 
van daar uit vertrekken we telkens. Hebt u zelf geen 
rolstoel, dan is dit geen probleem. We kunnen altijd een 
rolstoel van hier lenen. Na het wandelen, drinken we 
nog gezellig een kopje koffie of thee in ’t Trefpunt. Dus 
bent u er weer aan toe om lekker naar buiten te gaan 
en te genieten van het mooie weer, dan kunt u op 
maandag- en donderdagmiddag gezellig mee wandelen. 
Tot dan. 

We vinden het belangrijk dat de bewoners veilig 
rolstoel op pad gaan. In de rolstoelen van Sint Petrus 
zitten gordels voor de veiligheid. Het is gewenst da
een gordel in de rolstoel komt die van de bewoner zelf 

Hebt u vragen betreft de aanschaf van een 
rolstoelgordel, dan kunt u terecht bij Elly Janssen of 
Renée Lange. 

 
 
 
 
Carnaval ligt al weer ver achter ons
waren drukke maar wel geslaagde en
gezellige feestdagen. Vier bewoners 
Sint Petrus werden door onze plaatselijke 
carnavalsverenigingen gehuldigd 
Knoergoeie bewoner.  
Ook de boerenbruiloft van 
van der Kruijssen was een gezellig
waarvan wij allemaal maar 
bruidspaar zo van genoten he
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De winter ligt hopelijk bijna achter ons en we kijken met 
groot verlangen uit naar het voorjaar. Heerlijk weer, 

samen weer gezellig op ons 
daar hebben we zin in.  

maart gaan we weer starten met het wandelen op 
Het moet daar dan wel 

De wandelvrijwilligers zijn er ook 
weer klaar voor en gaan graag weer met u op pad. 
Vanaf 14.15 uur kunt u verzamelen bij de grote lift en 

. Hebt u zelf geen 
rolstoel, dan is dit geen probleem. We kunnen altijd een 
rolstoel van hier lenen. Na het wandelen, drinken we 
nog gezellig een kopje koffie of thee in ’t Trefpunt. Dus 
bent u er weer aan toe om lekker naar buiten te gaan 

an het mooie weer, dan kunt u op 
gezellig mee wandelen. 

We vinden het belangrijk dat de bewoners veilig met de 
In de rolstoelen van Sint Petrus 

zitten gordels voor de veiligheid. Het is gewenst dat er 
een gordel in de rolstoel komt die van de bewoner zelf 

u vragen betreft de aanschaf van een 
dan kunt u terecht bij Elly Janssen of 

ligt al weer ver achter ons. Het 
waren drukke maar wel geslaagde en 

Vier bewoners van 
Sint Petrus werden door onze plaatselijke 

gehuldigd als 

an Toon en Mien 
van der Kruijssen was een gezellig feest 

wij allemaal maar vooral het 
bruidspaar zo van genoten hebben.  
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Pasen. 
In de week voor Pasen zijn er helaas nog geen uitzendingen van diensten 
en missen op de kabelkrant mogelijk. Op Goede Vrijdag is het om 16.15 
uur kruisweg bidden in ’t Trefpunt. Op Paaszaterdag om 15.00 uur is er 
een Heilige Mis. Eveneens in ’t Trefpunt. 

 
Verder heeft kuikenbroeierij Probroed & Sloot ons kuikens 
geschonken, die te bewonderen zijn bij de grote lift. Onze 
hartelijke dank hier voor.  
 
Wandel 4 daagse in Boekel. 
De wandel 4 daagse is afgelopen jaar voor de tweede keer 
georganiseerd. Beide keren met veel succes. Heel Boekel gaat 
vier dagen lang wandelen en de deelnemers krijgen veel mooie 
plekken van Boekel en Venhorst te zien. De wandel 4 daagse 
vindt plaats in de eerste week van juni, namelijk op dinsdag 5, 

woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni. Op woensdag 6 juni wordt er 
gestart in Venhorst en niet in Boekel. Op donderdag 7 juni starten we in 
Huize Padua. Ook dit jaar doet Sint Petrus mee aan dit mooie evenement.  
 
Op de dagen dat we buiten Boekel starten worden we met een treintje 
opgehaald en weer thuis gebracht. Rolstoelen kunnen ook mee met deze 
trein. Voor senioren zijn er speciale routes uitgezet van ca. 3 km die ook 
met een rolstoel toegankelijk zijn. Afgelopen jaar hebben zowel 
vrijwilligers als familieleden van de bewoners mee geholpen. Ook nu 
vragen we weer om uw hulp. Op dinsdag en vrijdag is de start bij de 
sporthal in de Bernhardstraat. Wij verzamelen bij Sint Petrus tussen 
17.30u en 18.30 u. Op vrijdag wordt er verzameld vanaf 18.00 uur. Hier 
in Sint Petrus maken we er elke avond een 
feestje van. Bij terugkomst is er voor iedereen 
koffie of /thee en een drankje. Dit onder het 
genot van muziek en op dinsdagavond is er live 
muziek. In april/mei ontvangt u de uitnodiging 
om u aan te melden. U kunt zich ook per avond 
aanmelden.  
 
Voorbereiding vriendenloterij 2018. 
 
Ook dit jaar gaan we weer een vriendenloterij organiseren. De aftrap van 
deze loterij wordt op 1 juli gegeven tijdens een tuinfeest met barbecue en 
muziek voor bewoners, familie, mantelzorgers en bewoners van de 
Kloosterlaan. We willen 2500 loten gaan verkopen en de opbrengst komt 
geheel ten goede aan activiteiten en materialen voor bewoners van 
zorgpark Sint Petrus.  
Op ons wensenlijstje staat ook dit jaar weer een optreden van circus Sijm. 
Verder willen we buiten bij de hoofdingang drie bakken met boompjes 
plaatsen voor vaste kerstverlichting. Dan ook nog een kermis voor jong en 
oud op woensdagmiddag 11 juli en natuurlijk ook weer enkele uitstapjes 
voor de bewoners.  
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Op de finaledag, waarop de trekking van de vriendenloterij wordt 
gehouden, is er een speciale artiest voor u. Dit gaan we organiseren 
samen met het Ouderenfonds. We hopen dat u weer net zo enthousiast 
bent om loten van ons te kopen zoals andere jaren. In de volgende loep 
meer hierover.  
 
Jeu De Bouckles. 
 
Vanaf 12 maart kunnen we weer een potje Jeu de Boules spelen. Elke 
tweede maandag van de maand komen vrijwilligers van de club “Jeu de 
Bouckles”  bewoners ophalen. We verzamelen bij de grote lift en samen 
lopen we er naar het speelveld. Dan eerst een kopje koffie of thee en 
daarna worden de ballen gegooid. Na afloop krijgen de deelnemers de 
uitslag te horen onder het genot van een glaasje drinken. Afgelopen jaar 
waren er veel deelnemers aan de competitie. De uitslag hier van was; 1e 
plaats mw. Mien Wijdeven, 2e plaats dhr. Jan Kanters en op de 3e plaats 
dhr. Andre van Zutven. Dus hebt u zin in een potje Jeu de Boules, dan 
bent u van harte welkom om aan te sluiten. 

 
Roofvogeldemonstratie. 
Tijdens de bijeenkomsten van de natuurvereniging worden er 
filmpjes en foto’s vertoond en veel verteld over de natuur. 
Veel van onze mensen houden van dieren en daarom hadden 
we een roofvogeldemonstratie georganiseerd. De 
demonstratie werd verzorgd door de Valkenhof uit Aalten. Ze 
kwamen met zowel grote als kleinere roofvogels. Tijdens de 
middag werd er van alles verteld over de verschillende 
soorten vogels. Er waren veel bewoners komen kijken. De 
vogels mochten nog even buiten vliegen voordat ze naar 
binnen werden gehaald. De middag begon met een kopje 
koffie.  
 
Er waren twee mannen die met een grote handschoen door ’t 
Trefpunt liepen. Wanneer er op de handschoen werd getikt 
vloog de vogel er naar toe en kreeg wat te eten. Ook 
bewoners kregen de gelegenheid om dit te doen. Daar van 
zijn veel mooie foto,s gemaakt. Allemaal te zien op de 
computer in ’t Trefpunt. De vogels kwamen laag over 
gevlogen, zo laag dat ze net niet het hoofd van de 

toeschouwers raakten. Door de snelheid kwam er een flinke windvlaag 
achteraan. Aan het einde van de show werd een zeearend vertoond die 
vanwege haar vleugelwijdte niet binnen mocht vliegen. Ook de 
vrijwilligers vonden het erg leuk en wilden ook graag met een vogel op de 
foto. Letterlijk en figuurlijk vloog de middag voorbij en iedereen was erg 
enthousiast.  
 
  

 

 

 
 



Wat gaan we zeggen als er een heleboel dingen in Sint Petrus lopen zoals 
we eigenlijk willen. We hebben natuurlijk ook weer heel wat te vieren 
gehad. Toevallig was op de dag van 
complimenten. Laten we daar dan ook maar eens mee beginnen. Wat is 
een compliment en wie geven we een compliment. Heel kort eigenlijk 
verdient iedereen wel een compliment. Dus we geven iedereen die

welke vorm dan ook
zorg dat compliment. Tijdens het koffie
geval alles wat met de keuken te maken heeft aan de beurt. 
Het is de eerste donderdag van de maand perfect en met zorg 
geregeld. Compliment van iedereen. 
 
Ja, en dan de feestdagen, de carnaval, het boerenfeest en 
noem maar op, altijd gezellig en compleet. Ook een 
compliment aan al de carnavals activiteiten die buiten Sint 
Petrus voorbereid worden en ons enkele geweldige middagen 
konden bezorgen.
 

We hebben inmiddels 
geheel nieuwe keuken. We kunnen 
tegen kan. Met deze verandering hebben we wel weer geleerd, dat je alles 
tot in de puntjes moet regelen. Het gaat bijna altijd anders
gepland of gewild. Dus ook hier een compliment. Proficiat 
 

Op bijna alle agenda’s stond wel het probleem met onze kabelkrant. 
Jammer dat de grote bedrijven die dit moeten regelen zo star zijn. 
Maar we blijven er aan werken en 
geld. Wat dit prbleem betreft, graag
 
Het nieuwe systeem van vergaderen heeft wel wat andere methodes 
meegebracht, maar het loopt steeds beter. We hebben vanuit de regio 
meegekregen dat we vooraf wel iets meer 
Als alles heel goed loopt is 

 
Wat is er weer veel te doen als we naar de lijst van ontspanning kijken. 
Geweldig dat er soms op dagen wel drie dingen zijn waar je aan kunt 
deelnemen. Ook hier past
 

De Heemkundekring is bezig met een nieuw bezoek aan Sint Petrus. 
Vroeger kwam Bart
dergelijke. De Heemkundekring wil dat hervatten. Als er bezoek komt 
moeten alle rolstoelen ook binnen kunnen. Dat leverde problemen op 
en daarom gaan we het zo proberen op te lossen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gaan we zeggen als er een heleboel dingen in Sint Petrus lopen zoals 
we eigenlijk willen. We hebben natuurlijk ook weer heel wat te vieren 
gehad. Toevallig was op de dag van ons koffie-uurtje, de dag van de 
complimenten. Laten we daar dan ook maar eens mee beginnen. Wat is 
een compliment en wie geven we een compliment. Heel kort eigenlijk 

iedereen wel een compliment. Dus we geven iedereen die
welke vorm dan ook, mee werkt aan een betere, gezelligere 
zorg dat compliment. Tijdens het koffie-uurtje was in ieder 
geval alles wat met de keuken te maken heeft aan de beurt. 
Het is de eerste donderdag van de maand perfect en met zorg 
geregeld. Compliment van iedereen.  

en dan de feestdagen, de carnaval, het boerenfeest en 
noem maar op, altijd gezellig en compleet. Ook een 
compliment aan al de carnavals activiteiten die buiten Sint 
Petrus voorbereid worden en ons enkele geweldige middagen 
konden bezorgen. 

ddels in D,n Boogerd een nieuwe inrichting met een 
geheel nieuwe keuken. We kunnen er trots op zijn, dat het er weer jaren 

Met deze verandering hebben we wel weer geleerd, dat je alles 
tot in de puntjes moet regelen. Het gaat bijna altijd anders
gepland of gewild. Dus ook hier een compliment. Proficiat D,n

Op bijna alle agenda’s stond wel het probleem met onze kabelkrant. 
Jammer dat de grote bedrijven die dit moeten regelen zo star zijn. 
Maar we blijven er aan werken en we hopen met zo min mogelijk 

Wat dit prbleem betreft, graag nog enig geduld. 

Het nieuwe systeem van vergaderen heeft wel wat andere methodes 
meegebracht, maar het loopt steeds beter. We hebben vanuit de regio 
meegekregen dat we vooraf wel iets meer punten in mo

heel goed loopt is dat natuurlijk niet zo noodzakelijk.

Wat is er weer veel te doen als we naar de lijst van ontspanning kijken. 
Geweldig dat er soms op dagen wel drie dingen zijn waar je aan kunt 
deelnemen. Ook hier past een compliment.  

De Heemkundekring is bezig met een nieuw bezoek aan Sint Petrus. 
Vroeger kwam Bart van de Ven in Sint Petrus met lezingen

Heemkundekring wil dat hervatten. Als er bezoek komt 
moeten alle rolstoelen ook binnen kunnen. Dat leverde problemen op 

gaan we het zo proberen op te lossen.  
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Wat gaan we zeggen als er een heleboel dingen in Sint Petrus lopen zoals 
we eigenlijk willen. We hebben natuurlijk ook weer heel wat te vieren 

uurtje, de dag van de 
complimenten. Laten we daar dan ook maar eens mee beginnen. Wat is 
een compliment en wie geven we een compliment. Heel kort eigenlijk 

iedereen wel een compliment. Dus we geven iedereen die, in 
ee werkt aan een betere, gezelligere 

uurtje was in ieder 
geval alles wat met de keuken te maken heeft aan de beurt. 
Het is de eerste donderdag van de maand perfect en met zorg 

en dan de feestdagen, de carnaval, het boerenfeest en 
noem maar op, altijd gezellig en compleet. Ook een 
compliment aan al de carnavals activiteiten die buiten Sint 
Petrus voorbereid worden en ons enkele geweldige middagen 

een nieuwe inrichting met een 
zijn, dat het er weer jaren 

Met deze verandering hebben we wel weer geleerd, dat je alles 
tot in de puntjes moet regelen. Het gaat bijna altijd anders dan dat je had 

D,nBoogerd.  

Op bijna alle agenda’s stond wel het probleem met onze kabelkrant. 
Jammer dat de grote bedrijven die dit moeten regelen zo star zijn. 

we hopen met zo min mogelijk 

Het nieuwe systeem van vergaderen heeft wel wat andere methodes 
meegebracht, maar het loopt steeds beter. We hebben vanuit de regio 

punten in mogen dienen. 
noodzakelijk. 

Wat is er weer veel te doen als we naar de lijst van ontspanning kijken. 
Geweldig dat er soms op dagen wel drie dingen zijn waar je aan kunt 

De Heemkundekring is bezig met een nieuw bezoek aan Sint Petrus. 
in Sint Petrus met lezingen en 

Heemkundekring wil dat hervatten. Als er bezoek komt 
moeten alle rolstoelen ook binnen kunnen. Dat leverde problemen op 



 
11 

 
Elly en Renee gaven aan dat de kermis, Circus Sijm en de 
vriendenloterij weer op het programma staan. De voorbereidingen daar 
voor zijn in volle gang.  
 
Onze voorganger van de afscheidsavonden, Just Hebly, gaat ons 
verlaten. Dat is jammer. De Cliëntenraad heeft aangegeven, dat er 
zeker iemand in zijn plaats moet terug komen. Ook voor Just is er een 
groot compliment van ons allemaal. 

 
De cliëntenraad geeft ieder een groot compliment, omdat het door jullie 
vragen en opmerkingen allemaal zo goed loopt. Het kan natuurlijk nog 
beter. Dus blijf komen met de vragen. De Cliëntenraad is er voor jullie.  
 
Groetjes. Peter Biemans.  
 
 

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

 
 
 
 
 
Op zaterdag 27 januari vierden we 
carnaval met carnavalsvereniging: De 
Vliegenmeppers samen met Vorst 
Giel. Mia Verstraten, die in de keuken 
werkt, was supertrots op Vorst Giel. 
Giel is haar zoon, vandaar. We 
hadden een leuke middag met zang 

en optredens van het boerenspul en de uitreiking van de twee traditionele 
onderscheidingen:Knoergoeie bewoner van Sint Petrus. 
 

 

 

 

Op zaterdag  3 februari  hadden we 
carnavalsvereniging De Knöllekes  met 
prins Randy en adjudant Wouter op 
bezoek. Zij bezorgden ons een leuke carnavalsmiddag. Ook zij reikten 
twee onderscheidingen uit van: Knoergoeie bewoner van Sint Petrust.  
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Knoergoeie bewoners bij de Vliegenmeppers. 2018 

 

 
 
 
 

 

De eerste: Het is een man en is een erg gezellig en sociaal persoon. 
Hij woont op afdeling Sterappel. Hij is een erg moderne, creatieve man 
met een “jong brein”. Hij heeft veel tijd gestoken in het mozaïeken van 
de tuinbank bij de hoofdingang en hij maakt graag woordpuzzels. Hij 
helpt graag anderen en is daarom ook al enkele jaren vrijwilliger in Sint 
Petrus. Hij helpt met koffie schenken, schilderen en bij de Vrienden 
loterij verkoopt hij loten. Hij is ook lid van de cliëntenraad van Sint 
Petrus. Hij is graag onder de mensen en doet aan bijna alle activiteiten 
mee. Maakt graag grapjes met de zusters op de afdeling en vindt het 
fijn als ze bij hem komen voor een gezellig babbeltje. Hij krijgt 
wekelijks bezoek van zijn zus, waar hij erg van geniet. Dhr. houdt het 
nieuws goed bij en kijkt graag TV. 

Wij vonden allemaal dat deze bewoner de titel van Knoergoeie bewoner 
zeker verdient. Het is: Dhr. Willem Weeren. 

De tweede: Is ook een man. Hij woont sinds vorig jaar in het 
zorgcentrum en woont op afdeling Sterappel. Hij is niet graag alleen en 
is daarom meestal in de huiskamer van de afdeling te vinden. Waar hij 
mensen om zich heen heeft. Hij leest dagelijks het Brabants Dagblad en 
zijn grootste hobby is praten, vooral over vroeger. Hij doet graag mee 
met activiteiten, zolang het maar “geen werken” is, want dat heb ik al 
genoeg gedaan in mijn leven, zegt hij dan. Kijkt graag om 18.00 uur 
het nieuws op de TV. Dhr. geniet van het bezoek vooral van zijn familie, 
gezelligheid en van lekker eten en drinken. Van een lekker glaasje wijn 
geniet hij ziender ogen. Iedere maandag avond komen kennissen bij 
hem om te kaarten, wat hij ook erg fijn vindt. 

Het is: Dhr. Harrie van Berlo. 



Knoergoeie bewoners bij 

 

 

 
 

De eerste: Is een manen hij is een bekende van de Knöllekes. Hij 
woont sinds vorig jaar samen met zijn vrouw in het zorgcentrum op 
afdeling Sterappel. Hij heeft erg moeten wennen maar heeft nu toch 
goed “d`n aard” in Sint Petrus. Dhr. houdt van gezelligheid, alleen 
dat niet altijd meer met veel drukte. Dus het is erg fijn dat hij nu 
desondanks hierbij bij dit carnavalsfeest aanwezig is. Dus toch iemand 
met een Knöllekes hart.Hij vindt het erg fijn als er mensen bij hem op 
bezoek komen en kijkt vooral uit naar h
Hij vindt het dan ook wel jammer dat ze zover van hem weg woont. 
Dhr. gaat dagelijks samen met zijn vrouw eten in het restaurant. Dit 
vinden zij dan ook een gezellige aangelegenheid
erg fijn om naar de mannenclub te gaan en wekelijks te biljarten met 
Hein van den Elzen. 

Wij vonden dat hij het verdiende om een Knoergoeie bewoner te zijn 
namens de Knöllekes. Het is: Dhr. Nol Emonds.

De tweede: Is ook weer een man. In tegenstelling met de eerste van 
deze twee knoergoeie bewoners, staat deze wel erg graag in de 
belangstelling. Hij woont sinds vorig jaar in Sint Petrus op afdeling d`n 
Boogerd. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn zi
en die komen vaak bij hem 
man heeft iedere dag goeie zin en brengt wat gezelligheid in huis. Hij is 
vaak bij allerlei activiteiten aanwezig. Hij is een echt feestbeest en 
danst erg graag. Dhr. is me
tuinman en in de tuin ligt geen blaadje te veel. Hij kan zich ook erg 
goed bezig houden met kleurplaten kleuren. Dit doet hij met veel 
aandacht en doet dit erg netjes. 
en een geintje en staat voor iedereen klaar. 
Ook hij verdient de titel van Knoergoeie bewoner namens de Knöllekes. 
Het is: Dhr. Ad Kanters.

 

Knoergoeie bewoners bij De Knöllekes. 2018 

s een manen hij is een bekende van de Knöllekes. Hij 
woont sinds vorig jaar samen met zijn vrouw in het zorgcentrum op 
afdeling Sterappel. Hij heeft erg moeten wennen maar heeft nu toch 
goed “d`n aard” in Sint Petrus. Dhr. houdt van gezelligheid, alleen 
dat niet altijd meer met veel drukte. Dus het is erg fijn dat hij nu 
desondanks hierbij bij dit carnavalsfeest aanwezig is. Dus toch iemand 
met een Knöllekes hart.Hij vindt het erg fijn als er mensen bij hem op 
bezoek komen en kijkt vooral uit naar het bezoek van zijn dochter Ans. 
Hij vindt het dan ook wel jammer dat ze zover van hem weg woont. 
Dhr. gaat dagelijks samen met zijn vrouw eten in het restaurant. Dit 
vinden zij dan ook een gezellige aangelegenheid. Verder vindt hij het 

mannenclub te gaan en wekelijks te biljarten met 

Wij vonden dat hij het verdiende om een Knoergoeie bewoner te zijn 
Het is: Dhr. Nol Emonds.  

Is ook weer een man. In tegenstelling met de eerste van 
deze twee knoergoeie bewoners, staat deze wel erg graag in de 
belangstelling. Hij woont sinds vorig jaar in Sint Petrus op afdeling d`n 

kinderen en kleinkinderen zijn zijn grootste trots 
bij hem op bezoek. Hier geniet hij echt van.

man heeft iedere dag goeie zin en brengt wat gezelligheid in huis. Hij is 
vaak bij allerlei activiteiten aanwezig. Hij is een echt feestbeest en 

is met mooi weer heel graag buiten, is een goeie 
tuinman en in de tuin ligt geen blaadje te veel. Hij kan zich ook erg 
goed bezig houden met kleurplaten kleuren. Dit doet hij met veel 
aandacht en doet dit erg netjes. Ook is dhr. altijd in voor gezelligheid 

en staat voor iedereen klaar.  
Ook hij verdient de titel van Knoergoeie bewoner namens de Knöllekes. 
Het is: Dhr. Ad Kanters. 
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s een manen hij is een bekende van de Knöllekes. Hij 
woont sinds vorig jaar samen met zijn vrouw in het zorgcentrum op 
afdeling Sterappel. Hij heeft erg moeten wennen maar heeft nu toch 
goed “d`n aard” in Sint Petrus. Dhr. houdt van gezelligheid, alleen hoeft 
dat niet altijd meer met veel drukte. Dus het is erg fijn dat hij nu 
desondanks hierbij bij dit carnavalsfeest aanwezig is. Dus toch iemand 
met een Knöllekes hart.Hij vindt het erg fijn als er mensen bij hem op 

et bezoek van zijn dochter Ans. 
Hij vindt het dan ook wel jammer dat ze zover van hem weg woont. 
Dhr. gaat dagelijks samen met zijn vrouw eten in het restaurant. Dit 

Verder vindt hij het 
mannenclub te gaan en wekelijks te biljarten met 

Wij vonden dat hij het verdiende om een Knoergoeie bewoner te zijn 

Is ook weer een man. In tegenstelling met de eerste van 
deze twee knoergoeie bewoners, staat deze wel erg graag in de 
belangstelling. Hij woont sinds vorig jaar in Sint Petrus op afdeling d`n 

grootste trots 
op bezoek. Hier geniet hij echt van. Deze 

man heeft iedere dag goeie zin en brengt wat gezelligheid in huis. Hij is 
vaak bij allerlei activiteiten aanwezig. Hij is een echt feestbeest en 

t mooi weer heel graag buiten, is een goeie 
tuinman en in de tuin ligt geen blaadje te veel. Hij kan zich ook erg 
goed bezig houden met kleurplaten kleuren. Dit doet hij met veel 

is dhr. altijd in voor gezelligheid 

Ook hij verdient de titel van Knoergoeie bewoner namens de Knöllekes.  
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Toon van Toon de Kneuter    (uit Handel) 

Mien van Jan van Juppe         (uit Elsendorp) 
 

Op donderdag 1 februari 2018 zat ‘t Trefpunt helemaal vol met mensen 
die zin hadden in een gezellige bruiloft. D’n ambtenaar van de 
boerenstand deed z’n woordje en de muzikanten uit Handel, Manus, 
speelden de sterren van de hemel. Voordat het jawoord gegeven kon 
worden waren er nog enkele bezwaren. Mevrouw Cato van Roosmalen, 
mijnheer Wim van de Vossenberg en nog een oud-collega van Toon uit 
Beek en Donk moesten eerst nog met een kluitje in het riet gestuurd 
worden, voordat Toon en Mien elkaar, geheel uit vrije wil, het jawoord 
konden geven. En toen kon het feest losbarsten. De “klets” vooraf van d’n 
ambtenaar, heeft hij kort samengevat in het volgende lied: 
 
Hij diende de Mis daor in Handel 
Hij sloeg de trom, droeg nie ’t vandel 
En Mien daacht al vlug 
D’n dieje die mug 
Mi men, gerust aan de wandel 
 
Wor wilde gij strakke voor leren 
Wordt het brood of worden het kleren 
Hij koos voor het weversberoep 
Na 33 jaar viel het doek 
Dat ging nie zitten in de koude kleren 
 
Mien leerde op school ook van alles 
En mi de kermis dacht ze, ja ik zalles 
Springen achter op de fiets 
Want diejen Toon lijkt me wel iets 
En toen staken  ze saomen van walles 
 
In 54 gelukkige jaren 
Sponnen zij samen heel veel goei garen 
Met dochter en zoon 
Kregen zij rijke luisloon 
Alle problemen die konden zij klaren 
 
Gefeliciteerd Toon en Mien 
We hebben groot fist zo te zien 
We vatten wa bier  
En maken plezier 
We gaan gewoon voor ’n tien 
 
Het bleef nog heel lang gezellig en het keukenpersoneel en de vrijwilligers 
hebben er voor gezorgd dat na afloop iedereen kon zeggen: ’n Skon 
brulluft en ’n goei Brabantse koffietafel! 

D’n ambtenaar van de boerenstand, Hein van den Elzen. 

BOERENBRUILOFT 1 FEBRUARI 2018 
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In januari was er overleg met de werkgroep “Aandacht voor elkaar”. 
 
 
Als eerste willen we vermelden dat Just Hebly, onze 
geestelijke verzorger, ons per 1 april gaat verlaten. 
Just verzorgt nog de herdenkingsdienst en op witte 
donderdag 29 maart om 15.30u nemen we afscheid 
van hem. Just heeft ruim 13 jaren in Sint Petrus 
gewerkt en heeft veel aandacht besteed aan de 
bewoners van Sint Petrus.  

 
 
Na de feestdagen is er in ‘t Trefpunt een wensenboom geplaatst en 
volgehangen met vele hartenwensen. De wensenlijst is doorgenomen en 
de volgende wensen krijgen de aandacht: 
 

• Balkons op de huiskamer opknappen mbt egaliseren vloeren 
bewoners kunnen niet met de rollator zelfstandig naar het balkon, 

• Algemene Toiletten op de begane grond zijn te laag. Dit kunnen we 
helaas niet veranderen. Het invalide toilet is wel hoger.  

• Herkenning van rollators door bv een kleurtje bij de naam en alle 
namen op dezelfde plek plakken.  

• Konijn voor dhr Ad Kanters. Gaat hijzelf verzorgen. 
• Op 5 mei bezoek aan Kevelaer met enkele bewoners. Vrijwillige 

chauffeur en begeleiding. 
• Bezoek aan de mouthoeve tijdens wandelactiviteiten. 
• Bezoek aan de motorcross voor de gebroeders van den Elzen.  
• Veel aandacht voor geestelijke zorg voor bewoners.  
• Uitje voor Mw Kruter. Met begeleiding naar theater. 
• Rondingen maken plateau bij de corner trefpunt steekt nu hoekig 

uit. 
 
Er waren nog veel andere wensen maar die zijn op dit moment niet 
uit te voeren of ook helemaal niet uitvoerbaar. 
 
Iedereen bedankt voor het inleveren van de wensen. 

De werkgroep dankt Hebly hartelijk voor de fijne jaren 
en wenst hem veel succes voor de toekomst.  
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 “Jong & Oud onder één dak”  
 

 
Beste bewoners. 
 
Sinds augustus 2006 zit ik met het kinderdagverblijf in het zorgcentrum 
van Sint Petrus. Inmiddels weten vele van jullie ons te vinden. Samen 
wandelen, een bezoekje brengen aan elkaar of gezamenlijk ontbijten is 
een kleine greep uit de activiteiten die wij gezamenlijk ondernemen.  
 
Al veel kinderen hebben mogen ervaren dat het een feest is om naar 
Ministars te gaan. Door de vele aanvragen en de mogelijkheid om uit te 
breiden ga ik het aan om nog meer kinderen een onvergetelijke tijd te 
bezorgen.  
 
In de voormalige Kern zal een tweede groep gevestigd gaan worden. Dit 
betekent nog meer gezelligheid in huis.  
Zodra de verbouwing achter de rug is, nodig ik jullie van harte uit om een 
kijkje te komen nemen. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Groetjes: Hanneke van der Aa en medewerkers. 



Mevrouw Steegs app. 2.11
 
Ik was op bezoek bij mevrouw Steegs in 
Zorgcentrum Sint Petrus, waar ze sinds kort is 
komen wonen. Ze heet met haar meisjesnaam 
Venhuizen en is geboren op 24 december 1925 
in Boxmeer. Ze komt uit een groot gezin van 
dertien kinderen, vijf meisjes en 
Als kleuter verhuisde ze 
Huibergen. 
 
Haar ouders hadden daar 
zestien jarig meisje ging ze werken en deed alle voorkomende 
werkzaamheden. Ook ging ze, helemaal alleen, met de trein naar andere 
postkantoren om daar in te vallen als dat nodig was
dat in die tijd natuurlijk niet mis.
 
Ze leerde voor naaister en behaalde diploma's voor kostuum naaien en 
voor coupeuse. Ook maakte ze bruidsjurken voor bijna alle zussen en 
schoonzussen. 
 
Ze trouwde in 1951 met Arnold Steegs uit 
ook naar Boekel. Ze gingen samen wonen in "De Vogelenzang" en later 
naar de Peelstraat en begonnen een champignonkwekerij. De allereerste 
in Boekel. Later kwam er een 
 
Ze kregen samen een dochter en ook voor haar maakte 
bruidsjurk. Heel bijzonder dat ze dit voor haar dochter kon doen.
 
Verdrietig was het dat haar
getrouwd, een hele tijd.
achterkleinkinderen.  
Mevrouw heeft ook nog boven Boszicht gewoond en 
Kerst naar Sint Petrus verhuisd. Z
Op woensdag gaat ze gezellig naar de muziekmiddag, want 
daar allerlei muziekfestiviteiten
verschillende activiteiten 
knap op deze leeftijd, want ze is inmiddels 92 jaar.
om te weten wat er allemaal voor nieuwtjes zijn in 
 
Mevrouw Steegs hoopt hier natuurlijk nog lang 
kunnen vertoeven en van alles te kunnen genieten in S
het bevalt haar hier prima.
 
Namens de ontspanningscommissie: 

 

 
 

                   

Mevrouw Steegs app. 2.11 

Ik was op bezoek bij mevrouw Steegs in 
t Petrus, waar ze sinds kort is 
Ze heet met haar meisjesnaam 

Venhuizen en is geboren op 24 december 1925 
Ze komt uit een groot gezin van 

meisjes en acht jongens. 
ze met haar ouders naar 

daar een postkantoor. Als 
jarig meisje ging ze werken en deed alle voorkomende 

Ook ging ze, helemaal alleen, met de trein naar andere 
postkantoren om daar in te vallen als dat nodig was. Als jong meisje

natuurlijk niet mis. 

Ze leerde voor naaister en behaalde diploma's voor kostuum naaien en 
Ook maakte ze bruidsjurken voor bijna alle zussen en 

met Arnold Steegs uit Boekel en verhuisde
Ze gingen samen wonen in "De Vogelenzang" en later 

naar de Peelstraat en begonnen een champignonkwekerij. De allereerste 
Later kwam er een pluimveebedrijf en werkten er beiden hard.

en dochter en ook voor haar maakte zij
eel bijzonder dat ze dit voor haar dochter kon doen.

dat haar man drie jaar geleden stierf. Ze waren 63 jaar 
een hele tijd. Mevrouw Steegs heeft twee kleinkind

heeft ook nog boven Boszicht gewoond en van daar is ze rond 
Petrus verhuisd. Ze heeft het hier goed naar haar zin.

Op woensdag gaat ze gezellig naar de muziekmiddag, want 
allerlei muziekfestiviteiten gehouden. Ze doet ook mee 

verschillende activiteiten zoals bloemschikken en kaarten maken. Toch 
knap op deze leeftijd, want ze is inmiddels 92 jaar. Ze kijkt de Loep door 
om te weten wat er allemaal voor nieuwtjes zijn in Sint Petrus.

Mevrouw Steegs hoopt hier natuurlijk nog lang in goede gezondheid 
en van alles te kunnen genieten in Sin
prima. 

ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus
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jarig meisje ging ze werken en deed alle voorkomende 
Ook ging ze, helemaal alleen, met de trein naar andere 

Als jong meisje was 

Ze leerde voor naaister en behaalde diploma's voor kostuum naaien en 
Ook maakte ze bruidsjurken voor bijna alle zussen en 

en verhuisde daarom 
Ze gingen samen wonen in "De Vogelenzang" en later 

naar de Peelstraat en begonnen een champignonkwekerij. De allereerste 
luimveebedrijf en werkten er beiden hard.  

zij natuurlijk een 
eel bijzonder dat ze dit voor haar dochter kon doen. 

Ze waren 63 jaar 
kleinkinderen en drie 

daar is ze rond 
e heeft het hier goed naar haar zin. 

Op woensdag gaat ze gezellig naar de muziekmiddag, want dan worden 
Ze doet ook mee met 

zoals bloemschikken en kaarten maken. Toch 
Ze kijkt de Loep door 

Petrus. 

in goede gezondheid te 
int Petrus. Want 

Lenie Lodewikus. 



 

Mevrouw 
 

Ik was in S
mevrouw van de Ven Jansen.
want 
1933 in Gemert
heeft ze daar gewoond en toen is ze met haar 
ou
van 
bro
omdat ze allen al op leeftijd zijn, 80 jaar en ouder. 
Ze wonen bij elkaar in de buurt, een in Veghel, e
in Gemert en de rest in Handel.
ze gemakkelijk bij elkaar op de koffie kunnen gaan.

   
Nellie was tien jaar toen het 
vroeger vaak. Ze kreeg al vroe
hem al langer want het was haar buurjongen, maar ze trouwde pas 
haar dertigste levensjaar. Ze kregen samen 
en een jongen. Nu is ze
jongens en een meisje. 

Piet had de boerderij van zijn ouders overgenomen en heeft hier samen 
met Nellie altijd hard gewerkt.
veel tijd in doorbracht. Oo
opbrengst konden ze aan de eettafel natuurlij
 
Verdrietig was het dat Piet 
van een ernstige ziekte.
de kinderen heeft het boerenbedrijf voortgezet.
woonhuizen gemaakt. Hier zijn een zoon en een dochter gaan wonen en 
Nellie is in een aanleunwoning er bij gaan wonen.
Nellie werkt in het verzekeringswezen en de dochter op kantoor.
andere dochter woont in Amersfoort en is accountant.
 
Nellie was altijd al een bezige bij. Ze heeft dertig jaar met een groepje 
vrouwen gezellige fietstochtjes gemaakt.
ze druk in het bedrijf zat en de kinderen nog thuis waren, ging dit 
natuurlijk minder. Nu is het een hele fijne bezigheid
kwijt in kan. Verder houdt ze van kaartspelletjes, soms jokeren of rikken, 
hangt er van af met hoeveel mensen ze zijn.
 
Nellie eet de warme maaltijd gezamenlijk in restaurant " het Trefpunt" en 
soms gaat ze s'morgens koffie drinken en n
het lekker druk en gezellig.
dat straalt ze helemaal uit.
dat ze hier nog lang in goede gezondheid van kan genieten.
 
Namens de ontspanningscommissie:

 

Mevrouw van de Ven Jansen app.2.10

Ik was in Sint Petrus gezellig op bezoek bij 
mevrouw van de Ven Jansen. Ik noem haar Nellie 
want dat vindt ze prettiger. Nellie is op 29 februari 
1933 in Gemert geboren. Tot haar 
heeft ze daar gewoond en toen is ze met haar 
ouders naar Handel verhuisd. Ze komt uit een gezin 
van tien kinderen, vijf meisjes en vijf
broers en zussen zijn nog in leven. Dat
omdat ze allen al op leeftijd zijn, 80 jaar en ouder. 
Ze wonen bij elkaar in de buurt, een in Veghel, e
in Gemert en de rest in Handel. Fijn dichtbij zodat 
ze gemakkelijk bij elkaar op de koffie kunnen gaan.

jaar toen het negende kind werd geboren en zo ging dat 
vroeger vaak. Ze kreeg al vroeg verkering met Piet van de Ven. Z

al langer want het was haar buurjongen, maar ze trouwde pas 
levensjaar. Ze kregen samen drie kinderen, 

jongen. Nu is ze ook de trotse oma van vier kleinkinderen, 
 

Piet had de boerderij van zijn ouders overgenomen en heeft hier samen 
met Nellie altijd hard gewerkt. Nellie had een grote bloementuin, waar ze 

Ook werkte ze veel in de moestuin. Van de 
opbrengst konden ze aan de eettafel natuurlijk allemaal genieten.

dat Piet zeventien jaar geleden overleed ten gevolge 
. Piet en Nellie waren 36 jaar getrouwd.

de kinderen heeft het boerenbedrijf voortgezet. Van de boerderij zijn 
Hier zijn een zoon en een dochter gaan wonen en 

Nellie is in een aanleunwoning er bij gaan wonen. De zoon van Piet en 
Nellie werkt in het verzekeringswezen en de dochter op kantoor.
andere dochter woont in Amersfoort en is accountant. 

altijd al een bezige bij. Ze heeft dertig jaar met een groepje 
gezellige fietstochtjes gemaakt. Ze houdt van lezen, maar toen 

ze druk in het bedrijf zat en de kinderen nog thuis waren, ging dit 
natuurlijk minder. Nu is het een hele fijne bezigheid, waar ze veel tijd 

Verder houdt ze van kaartspelletjes, soms jokeren of rikken, 
hangt er van af met hoeveel mensen ze zijn. 

Nellie eet de warme maaltijd gezamenlijk in restaurant " het Trefpunt" en 
soms gaat ze s'morgens koffie drinken en naar de muziekmiddag. Ze heeft 
het lekker druk en gezellig. Nellie heeft het hier prima naar haar zin en 
dat straalt ze helemaal uit. Ze is nu 85 jaar en nog volop actief
dat ze hier nog lang in goede gezondheid van kan genieten.

ningscommissie: Lenie Lodewikus
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Jansen app.2.10 

Petrus gezellig op bezoek bij 
Ik noem haar Nellie 

Nellie is op 29 februari 
Tot haar zevende jaar 

heeft ze daar gewoond en toen is ze met haar 
Ze komt uit een gezin 

vijf jongens. Alle 
ers en zussen zijn nog in leven. Datt is uniek 

omdat ze allen al op leeftijd zijn, 80 jaar en ouder. 
Ze wonen bij elkaar in de buurt, een in Veghel, een 

Fijn dichtbij zodat 
ze gemakkelijk bij elkaar op de koffie kunnen gaan. 

kind werd geboren en zo ging dat 
g verkering met Piet van de Ven. Ze kende 

al langer want het was haar buurjongen, maar ze trouwde pas in 
kinderen, twee meisjes 

kleinkinderen, drie 

Piet had de boerderij van zijn ouders overgenomen en heeft hier samen 
Nellie had een grote bloementuin, waar ze 

k werkte ze veel in de moestuin. Van de 
k allemaal genieten.  

overleed ten gevolge 
Piet en Nellie waren 36 jaar getrouwd. Geen van 

Van de boerderij zijn twee 
Hier zijn een zoon en een dochter gaan wonen en 

De zoon van Piet en 
Nellie werkt in het verzekeringswezen en de dochter op kantoor. De 

altijd al een bezige bij. Ze heeft dertig jaar met een groepje 
van lezen, maar toen 

ze druk in het bedrijf zat en de kinderen nog thuis waren, ging dit 
, waar ze veel tijd 

Verder houdt ze van kaartspelletjes, soms jokeren of rikken, 

Nellie eet de warme maaltijd gezamenlijk in restaurant " het Trefpunt" en 
aar de muziekmiddag. Ze heeft 

prima naar haar zin en 
is nu 85 jaar en nog volop actief. Ik hoop 

dat ze hier nog lang in goede gezondheid van kan genieten. 

Lenie Lodewikus. 



 
 

Mevrouw Noyen. App. 2.18
 
Mevrouw is sinds kort hier en heeft het nu al 
erg naar de zin. Dat merk j
kwebbelt volop. Heel gezellig.
op bezoek. Die ken ik nog en
haar weer te zien. Mevrouw is wel erg 
verkouden. Het lijkt wel of 
tijd van het jaar wel wat onder de leden 
heeft. Het wordt tijd dat het lente wordt.
 
Mevrouw is op 27-08-1932
Peelstraat geboren. Thuis hadd
boerderij met varkens en koeien. Zelfs een 
stier. Hier was mevrouw wel 
Die kon je op een aparte manier aankijken. 
Neen dat vond ze niet fijn. Op de boerderij 
moest hard gewerkt worden want ze waren 
thuis met zes meisjes en 
vakantie was er in die tijd niet bij. Mevrouw moest vroeger zelfs in de 
buurt helpen. Als er in de buurt 
Hanna Bongers voor de bevalling en mevrouw kwam dan voor de verdere 
hulp. Het was hard werken maar wel mooi om te doen. 
 
De oudste zus is inmiddels 97 of 98
wil mevrouw ook wel worden of nog liever 100 jaar, want het leven is 
mooi. Dat blijkt ook wel uit de vrolijke uitstraling die ze heeft. Geluk
vrolijk. Fijn als je zo tegen het leven aan kunt kijken.
 
Ik vroeg of het leven veel veranderd was. Wat valt U zo 
echt anders is? Wel, dat de kinderen het huis uit zijn, dat was een kale 
bedoening en dat de kleinkinderen geboren 
komen gelukkig vaak op bezoek
iedereen een auto heeft. Ja
de brommer naar de familie gingen. En natuurlijk werd er veel gefietst. Zo 

kwamen z
waren ze aan het rondfietsen en ze zagen een stuk 
bouwgrond liggen waar ze samen graag wilden 
wonen. Mevrouw dacht: “
en ga gewoon vragen”. Wie weet? En ja hoor het 

 
 

 

Mevrouw Noyen. App. 2.18 

Mevrouw is sinds kort hier en heeft het nu al 
erg naar de zin. Dat merk je direct want ze 
kwebbelt volop. Heel gezellig. Dochter Elly is 
op bezoek. Die ken ik nog en het is leuk om 

Mevrouw is wel erg 
wel of iedereen in deze 

tijd van het jaar wel wat onder de leden 
wordt tijd dat het lente wordt.  

1932 in Boekel in de 
Thuis hadden ze een 

varkens en koeien. Zelfs een 
stier. Hier was mevrouw wel erg bang voor. 
Die kon je op een aparte manier aankijken. 
Neen dat vond ze niet fijn. Op de boerderij 
moest hard gewerkt worden want ze waren 

meisjes en vijf jongens. Dan moet er veel gebeuren. Neen 
vakantie was er in die tijd niet bij. Mevrouw moest vroeger zelfs in de 

in de buurt een kindje geboren werd dan kwam 
Hanna Bongers voor de bevalling en mevrouw kwam dan voor de verdere 

ard werken maar wel mooi om te doen.  

De oudste zus is inmiddels 97 of 98 jaar. Wat een mooie leeftijd. Zo oud 
worden of nog liever 100 jaar, want het leven is 

Dat blijkt ook wel uit de vrolijke uitstraling die ze heeft. Geluk
tegen het leven aan kunt kijken. 

Ik vroeg of het leven veel veranderd was. Wat valt U zo 
at de kinderen het huis uit zijn, dat was een kale 

en dat de kleinkinderen geboren werden. Heel erg mooi
op bezoek. Verder is het een grote verandering dat 

iedereen een auto heeft. Ja, ook dochter Elly wist wel dat ze vroeger op 
de brommer naar de familie gingen. En natuurlijk werd er veel gefietst. Zo 

kwamen ze ook aan hun huis. Samen met haar man 
waren ze aan het rondfietsen en ze zagen een stuk 
bouwgrond liggen waar ze samen graag wilden 
wonen. Mevrouw dacht: “Ik stap even van de fiets 
en ga gewoon vragen”. Wie weet? En ja hoor het 
lukte. Ze bouwden daar een eigen huis. 
 
Haar man is altijd bouwvakker geweest. 
Vroeger heeft hij bij Mickers 
hebben van 1959 tot 2006 op de Arendsnest 
gewoond. Daarna zijn ze naar de Beuken 
verhuisd.  
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gens. Dan moet er veel gebeuren. Neen 
vakantie was er in die tijd niet bij. Mevrouw moest vroeger zelfs in de 

een kindje geboren werd dan kwam 
Hanna Bongers voor de bevalling en mevrouw kwam dan voor de verdere 

. Wat een mooie leeftijd. Zo oud 
worden of nog liever 100 jaar, want het leven is 

Dat blijkt ook wel uit de vrolijke uitstraling die ze heeft. Gelukkig en 

Ik vroeg of het leven veel veranderd was. Wat valt U zo te binnen wat 
at de kinderen het huis uit zijn, dat was een kale 

werden. Heel erg mooi, en ze 
Verder is het een grote verandering dat 

ook dochter Elly wist wel dat ze vroeger op 
de brommer naar de familie gingen. En natuurlijk werd er veel gefietst. Zo 

e ook aan hun huis. Samen met haar man 
waren ze aan het rondfietsen en ze zagen een stuk 
bouwgrond liggen waar ze samen graag wilden 

k stap even van de fiets 
en ga gewoon vragen”. Wie weet? En ja hoor het 

eigen huis.  

Haar man is altijd bouwvakker geweest. 
heeft hij bij Mickers gewerkt. Ze 

hebben van 1959 tot 2006 op de Arendsnest 
gewoond. Daarna zijn ze naar de Beuken 



 
Haar man is vier en een half jaar geleden overleden. Sinds kort w
mevrouw hier. Ze vindt
koken want dat wil ze ook niet meer. Vroeger
ook veel worstenbroodjes gebakken voor Kerst. Mooie herinneringen.
Ze vertelde dat ze gezellig geleefd he
is dat de kinderen altijd goed 
moeder. Fijn als je zo tevreden kunt zijn met je leven.
 
Geniet van elke dag hier en laat U maar lekker verwennen. U hebt het 
verdiend. Dank U wel d
bedankt. We wensen u ook beterschap met de verkoudheid.
 
Namens de ontspanningscommissie
 
 

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

 

 
                   Mevrouw de Louw. App
 
Mevrouw woont hier nog maar een paar dagen en 
heeft het al heerlijk naar haar zin. In de morgen 
had ze al een bloemstukje gemaakt want ze had 
meegedaan met bloemschikken. Eigenlijk geeft ze 
helemaal niets om bloemen maar het meedoen 
was leuk en je houdt er een mooi blo
voor op de kamer. 
 
Mevrouw is in Venhorst
Doren maar beter bekend als Marmietje 
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom heette ze 
dan de Meijer? Vader deed van alles om aan de 
kost te komen. Zo ging hij 
Nederland ook maaien 
Hierdoor werd hij de Maaier of
 
Ze hadden thuis 13 kinderen en er was veel nodig. Ze woonden vlak bij de 
kerk en hadden een boerderij en een slagerij. Op vlees werd altijd e
stempel gezet wanneer er geslacht werd. Vader de Meijer vond echter dat 
hij het vlees beter kende dan de keurmeesters en verkocht dus vlees 
zonder stempel. Op een gegeven moment kwamen er 
om te kijken hoe het daar aan toe ging. Want z
niet verkopen. Echter op dat moment hadden ze net een karretje vol vlees 
en toen ze de politiemannen zagen doken ze een sloot in. De politie vroeg 
of iemand wist waar van Doren de slager woonde. Nou dat wist niemand. 
Ze hadden beter naar de Meijer kunnen vragen, die kende iedereen wel.
 
 
 

 

Haar man is vier en een half jaar geleden overleden. Sinds kort w
vindt het fijn hier. Ook fijn dat ze niet meer hoeft te 

koken want dat wil ze ook niet meer. Vroeger heeft ze dat 
ook veel worstenbroodjes gebakken voor Kerst. Mooie herinneringen.
Ze vertelde dat ze gezellig geleefd heeft, graag onder de mensen is en blij 
is dat de kinderen altijd goed geleerd en gewerkt hebben. Een trotse 

tevreden kunt zijn met je leven.  

Geniet van elke dag hier en laat U maar lekker verwennen. U hebt het 
Dank U wel dat ik even op bezoek mocht komen. Elly ook 
We wensen u ook beterschap met de verkoudheid.

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven. 

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

Mevrouw de Louw. App. 1.12 

hier nog maar een paar dagen en 
heeft het al heerlijk naar haar zin. In de morgen 
had ze al een bloemstukje gemaakt want ze had 
meegedaan met bloemschikken. Eigenlijk geeft ze 

oemen maar het meedoen 
er een mooi bloemetje over 

Mevrouw is in Venhorst geboren als Marietje van 
Doren maar beter bekend als Marmietje de Meijer. 
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom heette ze 

de Meijer? Vader deed van alles om aan de 
ging hij in het noorden van 
 en overal waar maar kon. 

Hierdoor werd hij de Maaier of wel de Meijer genoemd.  

Ze hadden thuis 13 kinderen en er was veel nodig. Ze woonden vlak bij de 
kerk en hadden een boerderij en een slagerij. Op vlees werd altijd e
stempel gezet wanneer er geslacht werd. Vader de Meijer vond echter dat 
hij het vlees beter kende dan de keurmeesters en verkocht dus vlees 
zonder stempel. Op een gegeven moment kwamen er twee
om te kijken hoe het daar aan toe ging. Want zonder stempel mocht je 
niet verkopen. Echter op dat moment hadden ze net een karretje vol vlees 
en toen ze de politiemannen zagen doken ze een sloot in. De politie vroeg 
of iemand wist waar van Doren de slager woonde. Nou dat wist niemand. 

naar de Meijer kunnen vragen, die kende iedereen wel.
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Haar man is vier en een half jaar geleden overleden. Sinds kort woont 
het fijn hier. Ook fijn dat ze niet meer hoeft te 

 veel gedaan en 
ook veel worstenbroodjes gebakken voor Kerst. Mooie herinneringen. 

raag onder de mensen is en blij 
hebben. Een trotse 

Geniet van elke dag hier en laat U maar lekker verwennen. U hebt het 
k mocht komen. Elly ook 

We wensen u ook beterschap met de verkoudheid. 

 

Ze hadden thuis 13 kinderen en er was veel nodig. Ze woonden vlak bij de 
kerk en hadden een boerderij en een slagerij. Op vlees werd altijd een 
stempel gezet wanneer er geslacht werd. Vader de Meijer vond echter dat 
hij het vlees beter kende dan de keurmeesters en verkocht dus vlees 

twee politiemannen 
onder stempel mocht je 

niet verkopen. Echter op dat moment hadden ze net een karretje vol vlees 
en toen ze de politiemannen zagen doken ze een sloot in. De politie vroeg 
of iemand wist waar van Doren de slager woonde. Nou dat wist niemand. 

naar de Meijer kunnen vragen, die kende iedereen wel. 
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Mevrouw vertelt ook dat ze veel volk hadden om te verhuren. Ja, met 
dertien kinderen kan er ook veel ergens anders gewerkt worden. Vroeger 
moesten kinderen al vroeg uit werken gaan. 
Ook vertelt ze, dat ze vroeger met wel 15 kinderen op woensdagmiddag 
en vrijdagmiddag ging spelen in een wei bij de Middenpeelweg. Allerlei 
spelletjes werden er gedaan. Ze kreeg dan altijd drinken en koekjes mee 
van Meester Mennen en van Bakker van de Ven. Dat was superleuk. Ze 
heeft altijd veel van kinderen gehouden. Ook haar eigen kinderen (5) en 
kleinkinderen (13). Daar heeft ze altijd alles voor gedaan. Haar grote 
hobby was handwerken en breien. De kinderen hadden tot hun 16 jaar 
alleen eigengemaakte kleding aan. Ze heeft veel talenten zoals ook 
wateraders opsporen.  
Ze is helaas ook lang alleen geweest want haar man stierf op 54 jarige 
leeftijd en toen bleef ze achter met vijf kinderen. Geen kleinigheid. 
Vroeger deed ze alles voor de kinderen en nu doen de kinderen alles voor 
haar.  
 
Aanstaande zondag wordt haar verjaardag in Rijkevoort bij dochter Anja 
gevierd. Dan wordt ze 90 jaar. Mevrouw de Louw alvast gefeliciteerd met 
uw verjaardag en een fijne dag toegewenst. De familie is aardig minder 
geworden want alleen haar zus Bertha leeft nog en de vrouw van broer 
Jan.  
Ze heeft nooit armoede gekend maar ook geen grote rijkdommen. Maar 
wel een goed vrolijk leven en dat straalt ze echt uit. 
Graag wil ik afsluiten met een prachtige uitspraak van mevrouw: 
Je moet niet overal om lachen, maar wel blijven lachen. 
 
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven. 
 
 
 

 
 
Deze geeft ons veel werkplezier. Wij kunnen veel spullen kwijt en er wordt 
weer elke dag eten gekookt. Onze bewoners kunnen weer genieten van de 
geur van het warme eten. 

D’n Boogerd heeft een mooie nieuwe keuken met 
grote koelkast, oven, magnetron en diepvries. 
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    Hein Bos
 
 
Hein, ons pap, schoonvader, opa en 
overgroot opa is in november 2016 in S
Petrus komen wonen. Het was even 
wennen om van Elsendorp naar Boekel te 
gaan, maar hij voelde zich al snel thuis. 
 
Vroeger heeft hij toneel gespeeld
december 2016 de rol van herder te mogen spelen in het kerstspel. Hij 
was graag onder de mensen en maakte een praatte met iedereen. Hij had 
een positieve instelling en maakte graag een grapje. Hij nam deel aan 
veel activiteiten, zoals geheugenactiviteit, de mannenclub en de muziek. 
Hij genoot van de wandelingen door de omgeving met de vrijwilligers. 
Afgelopen zomer hebben we samen met hem deelgenomen aan de wandel 
driedaagse. Op 4 oktober is pap 90 jaar geworden, op dier
altijd. Hij heeft toen genoten van de dieren van de ark van Noah. 
 
Leuk was het om te horen dat jullie pap zullen herinneren als een lieve 
man met ondeugende ogen, een gezellig manneke.
 
Bedankt allemaal voor de goede 
 
Groetjes Familie Bos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

   

Hein Bos. 

Hein, ons pap, schoonvader, opa en 
overgroot opa is in november 2016 in Sint 
Petrus komen wonen. Het was even 
wennen om van Elsendorp naar Boekel te 
gaan, maar hij voelde zich al snel thuis.  

oeger heeft hij toneel gespeeld en daarom was hij ook vereerd om in 
december 2016 de rol van herder te mogen spelen in het kerstspel. Hij 
was graag onder de mensen en maakte een praatte met iedereen. Hij had 
een positieve instelling en maakte graag een grapje. Hij nam deel aan 

zoals geheugenactiviteit, de mannenclub en de muziek. 
Hij genoot van de wandelingen door de omgeving met de vrijwilligers. 
Afgelopen zomer hebben we samen met hem deelgenomen aan de wandel 
driedaagse. Op 4 oktober is pap 90 jaar geworden, op dier
altijd. Hij heeft toen genoten van de dieren van de ark van Noah. 

Leuk was het om te horen dat jullie pap zullen herinneren als een lieve 
ende ogen, een gezellig manneke. 

Bedankt allemaal voor de goede en liefdevolle zorg. 
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en daarom was hij ook vereerd om in 
december 2016 de rol van herder te mogen spelen in het kerstspel. Hij 
was graag onder de mensen en maakte een praatte met iedereen. Hij had 
een positieve instelling en maakte graag een grapje. Hij nam deel aan 

zoals geheugenactiviteit, de mannenclub en de muziek. 
Hij genoot van de wandelingen door de omgeving met de vrijwilligers. 
Afgelopen zomer hebben we samen met hem deelgenomen aan de wandel 
driedaagse. Op 4 oktober is pap 90 jaar geworden, op dierendag zei hij 
altijd. Hij heeft toen genoten van de dieren van de ark van Noah.  

Leuk was het om te horen dat jullie pap zullen herinneren als een lieve 



 

 

 

 

                    Mevrouw Kanters.
 
 
Ons mam is geboren in Vorstenbosch: 
                                                 
Overleden in Boekel: 
                                                 
 
 
 
Iedereen die ons mam gekend heeft
ontzettend veel meegemaakt heeft in haar 
Toch probeerde ze altijd zo opgewekt mogelijk 
door het leven te gaan. 
 
Mam is in augustus 2015 in 
wonen omdat het onverantwoord was om haar op 
97 jarige leeftijd nog zelfstandig te laten wonen 
nadat ze weer gevallen was in Handel.
op Afdeling Oogstappel Kamer 206 terecht en 
heeft het daar altijd heel goed naar haar zin 
gehad. De mensen die op Handel altijd op de 
koffie met koek of snoep k
weg allemaal al snel naar Boekel wat ons mam 
natuurlijk ook heel fijn vond.
 
Ook paste ze zich aan in het Sint Petrus door mee te doen met de 
activiteiten zoveel ze kon
reizen met de bus en de
kon. 
De warme maaltijden in het restaurant vond ze altijd heerlijk (ze kookte
altijd lekker)ook omdat ze zo natuurlijk nog een praatje kon maken met 
iedereen die dat wilde. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor d
de verzorgende van afdeling
en iedereen die we vergeten zijn.
 
Nogmaals bedankt:  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Kanters.
 

 

 
 
 
 
 

 

Mevrouw Kanters. 

Ons mam is geboren in Vorstenbosch:  
                                                 24-06-1918 

                          04-02-2018 

Iedereen die ons mam gekend heeft, weet dat ze 
ontzettend veel meegemaakt heeft in haar leven. 
Toch probeerde ze altijd zo opgewekt mogelijk 

 

Mam is in augustus 2015 in Sint Petrus komen 
wonen omdat het onverantwoord was om haar op 
97 jarige leeftijd nog zelfstandig te laten wonen 
nadat ze weer gevallen was in Handel. Ze kwam 

Oogstappel Kamer 206 terecht en 
heeft het daar altijd heel goed naar haar zin 

e mensen die op Handel altijd op de 
koffie met koek of snoep kwamen, vonden hun 
weg allemaal al snel naar Boekel wat ons mam 
natuurlijk ook heel fijn vond. 

Ook paste ze zich aan in het Sint Petrus door mee te doen met de 
activiteiten zoveel ze kon zoals kienen, kaarten, poortjesbal,
reizen met de bus en de muziekmiddagen. Aan alles deed ze mee als ze 

De warme maaltijden in het restaurant vond ze altijd heerlijk (ze kookte
altijd lekker)ook omdat ze zo natuurlijk nog een praatje kon maken met 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de liefdevolle verzorging van ons mam
eling Oogstappel, de vrijwilligers, avondwakegroep 

en iedereen die we vergeten zijn. 

en achterkleinkinderen Kanters. 
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Ook paste ze zich aan in het Sint Petrus door mee te doen met de 
poortjesbal, wandelen, 

an alles deed ze mee als ze 

De warme maaltijden in het restaurant vond ze altijd heerlijk (ze kookten 
altijd lekker)ook omdat ze zo natuurlijk nog een praatje kon maken met 

e liefdevolle verzorging van ons mam, 
avondwakegroep 



 
 
 

  Fien Krol van den Boom.
 
Fien is op 27 februari 2018 overlede
bijna 92 jaar. Wie had dat gedacht? Fien in elk 
geval niet, want ze zei vroeger vaak: “Ik word 
niet oud.” Want als klein kind was ze wat 
minnetjes. Haar moeder stierf toen zij 
Haar vader trouwde nog 
vrouwen werden niet oud. In haar gezin 
niemand zo oud als ons mam.
 
Haar geboortehuis staat op 
Ze had een jeugd van hard werken op de 
boerderij. Het was een gelovig gezin. De oudste was heeroom Jan, die 
werd pastoor in Veghel. Daarnaast was er ook veel gezelligheid bij “De 
Bumkes”. Daar zijn de kinderen later vaak getuige van geweest
de vele bezoeken en feestjes werd er wat afgelachen. 
school werd Fien pastoorsmeid in Berlicum. Haar kookkunst werd daar 
verfijnd en daar heeft heel de familie later ook vaak van kunnen genieten. 
 
Haar huwelijk met Sjef Krol uit Gemert vond pla
gingen in Boekel op de Gemertseweg 19 wonen en kregen daar zes 
kinderen. Ze deden in 1969 mee met de ruilverkaveling. Ze bouwden in 
Gemert op de Serisweg een ligboxenstal. Daarnaast ‘witterde’ Fien tot 
haar 55ste jaar ’s morgens 
mestkalveren.  
 
Samen met ons pap bezorgde ze ons een fijne, onbezorgde jeugd. Ons 
mam was zeer gelovig en haar standpunten, normen en waarden waren 
gebaseerd op het katholieke geloof. Toen de kinderen meer hun eigen 
gingen zag ze dat hun keuzes en levenswijzen niet altijd voldeden aan die 
regels. Daar had ze het moeilijk mee en uitte dat ook naar ons. Dat was 
voor beide partijen 
bewonderenswaardig dat ze onze keuzes uiteindelijk toch accepteerde en 
de deur wagenwijd open liet staan voor ons allemaal.
 
De zoons werden koeienboer. Sjef en Fien woonde
boerderij op de Serisweg. Pas toen Sjef 90
In augustus 2014 verhuisden Sjef en Fien naar Zorgcentrum Ruijsenbergh 
in Gemert. Een jaar geleden zijn ze samen in S
wonen. Daar overleed ons pap in juni vorig jaar. Al die huwelijksjaren zijn 
ze samen gelukkig geweest.
 
Ons gezin was blij dat ons pap en ons mam nog samen naar S
konden. Omdat ze in Boekel zijn begonnen en op het laatst naar Boekel 
terugkeerden, is de cirkel rond. Wij voelden in S
betrokkenheid en voor ons vo
graag op bezoek en met een glimlach weer weg. Wij konden onze ouders 
rustig achterlaten, want ze werden met warmte verzorgd. 

 

Fien Krol van den Boom. 

Fien is op 27 februari 2018 overleden. Ze werd 
Wie had dat gedacht? Fien in elk 

geval niet, want ze zei vroeger vaak: “Ik word 
Want als klein kind was ze wat 

minnetjes. Haar moeder stierf toen zij drie was. 
Haar vader trouwde nog twee keer maar ook deze 
vrouwen werden niet oud. In haar gezin werd 
niemand zo oud als ons mam. 

Haar geboortehuis staat op de Beugt in Dinther. 
Ze had een jeugd van hard werken op de 
boerderij. Het was een gelovig gezin. De oudste was heeroom Jan, die 
werd pastoor in Veghel. Daarnaast was er ook veel gezelligheid bij “De 
Bumkes”. Daar zijn de kinderen later vaak getuige van geweest

feestjes werd er wat afgelachen. Na de huishoud
school werd Fien pastoorsmeid in Berlicum. Haar kookkunst werd daar 
verfijnd en daar heeft heel de familie later ook vaak van kunnen genieten. 

Haar huwelijk met Sjef Krol uit Gemert vond plaats op 25 jan
op de Gemertseweg 19 wonen en kregen daar zes 

kinderen. Ze deden in 1969 mee met de ruilverkaveling. Ze bouwden in 
Gemert op de Serisweg een ligboxenstal. Daarnaast ‘witterde’ Fien tot 

jaar ’s morgens en ’s avonds ook nog eens een stal vol 

Samen met ons pap bezorgde ze ons een fijne, onbezorgde jeugd. Ons 
mam was zeer gelovig en haar standpunten, normen en waarden waren 
gebaseerd op het katholieke geloof. Toen de kinderen meer hun eigen 
gingen zag ze dat hun keuzes en levenswijzen niet altijd voldeden aan die 
regels. Daar had ze het moeilijk mee en uitte dat ook naar ons. Dat was 
voor beide partijen niet altijd gemakkelijk. Maar hoe knap en 
bewonderenswaardig dat ze onze keuzes uiteindelijk toch accepteerde en 
de deur wagenwijd open liet staan voor ons allemaal. 

De zoons werden koeienboer. Sjef en Fien woonden twintig 
boerderij op de Serisweg. Pas toen Sjef 90 was hadden ze zorg nodig.
In augustus 2014 verhuisden Sjef en Fien naar Zorgcentrum Ruijsenbergh 
in Gemert. Een jaar geleden zijn ze samen in Sint Petrus in Boekel komen 
wonen. Daar overleed ons pap in juni vorig jaar. Al die huwelijksjaren zijn 

gelukkig geweest. 

blij dat ons pap en ons mam nog samen naar S
konden. Omdat ze in Boekel zijn begonnen en op het laatst naar Boekel 
terugkeerden, is de cirkel rond. Wij voelden in Sint Petrus een grote 
betrokkenheid en voor ons voelde het als een thuiskomen. Wij gingen 
graag op bezoek en met een glimlach weer weg. Wij konden onze ouders 
rustig achterlaten, want ze werden met warmte verzorgd.  
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boerderij. Het was een gelovig gezin. De oudste was heeroom Jan, die 
werd pastoor in Veghel. Daarnaast was er ook veel gezelligheid bij “De 
Bumkes”. Daar zijn de kinderen later vaak getuige van geweest. Tijdens 

Na de huishoud 
school werd Fien pastoorsmeid in Berlicum. Haar kookkunst werd daar 
verfijnd en daar heeft heel de familie later ook vaak van kunnen genieten.  
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op de Gemertseweg 19 wonen en kregen daar zes 

kinderen. Ze deden in 1969 mee met de ruilverkaveling. Ze bouwden in 
Gemert op de Serisweg een ligboxenstal. Daarnaast ‘witterde’ Fien tot 

en ’s avonds ook nog eens een stal vol 

Samen met ons pap bezorgde ze ons een fijne, onbezorgde jeugd. Ons 
mam was zeer gelovig en haar standpunten, normen en waarden waren 
gebaseerd op het katholieke geloof. Toen de kinderen meer hun eigen weg 
gingen zag ze dat hun keuzes en levenswijzen niet altijd voldeden aan die 
regels. Daar had ze het moeilijk mee en uitte dat ook naar ons. Dat was 

Maar hoe knap en 
bewonderenswaardig dat ze onze keuzes uiteindelijk toch accepteerde en 
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was hadden ze zorg nodig. 

In augustus 2014 verhuisden Sjef en Fien naar Zorgcentrum Ruijsenbergh 
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wonen. Daar overleed ons pap in juni vorig jaar. Al die huwelijksjaren zijn 

blij dat ons pap en ons mam nog samen naar Sint Petrus 
konden. Omdat ze in Boekel zijn begonnen en op het laatst naar Boekel 
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thuiskomen. Wij gingen 

graag op bezoek en met een glimlach weer weg. Wij konden onze ouders 
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Ze genoten van het goede eten. Bijzonder was het dat ze deel namen aan 
activiteiten. Ze hebben hier zelfs voor het eerst in hun leven carnaval 
gevierd. Fijn dat er dan zoveel handen zijn die deze activiteiten mogelijk 
maken. 
 
Ons mam miste ons pap, maar genoot nog volop. Hoewel haar korte 
termijn geheugen niet meer goed functioneerde, wist ze heel goed dat ons 
pap er niet meer was. Als een echt Bumke betaamt ging ze door en 
maakte wat van het leven. Zo toonde ze ook haar levenswijsheid: ’t kumt 
zoals ’t kumt en ’t gaat zoals ’t gaat. Ze was de laatste tijd steeds meer in 
de huiskamer. Ze was daar een graag geziene bewoonster, vrolijk, 
humoristisch en dankbaar. Als ze kon deed ze overal aan mee en had rake 
uitspraken. Ze hield van herhalingen. Iedere keer als ik met haar door de 
gang van de Sterappel liep, zei ze bij een schilderij dit gedicht op: 
          
  “De koe van Hannemoe en het vat met koperen banden. 
          Maar het was zover gelopen, dat ze alles moesten verkopen. 
          Ook de koe van Hannemoe en het vat met koperen banden.” 
Ze vertelde er achteraan: “Dus die waren failliet”, en dan lachte ze op 
haar speciale manier.  
 
Als u straks langs dat schilderij loopt, dan denk je misschien ook nog eens 
aan: Fien Krol van den Boom.  
 
 

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

 
 
 

 

 

 

Wat was het toch een drukte vannacht 

er werd een misdadiger binnengebracht 

Hij zag er niet uit als een crimineel 

maar dat zegt ook niet zoveel. 

 

Men vergaderde de hele nacht door 

al snap ik niet waarvoor 

dit kan toch ook overdag 

of is het iets wat men niet zien mag 

Maar tegen de ochtendgloren 

liet ik mijn stem ook horen 

ik zag een deur open gaan 

en een man huilend buiten staan 

 

Petrus wat had hij een verdriet 

want dit wilde hij toch niet 

hij verloochende Jezus drie keer 

hij schaamde zich voor Zijn Heer 

De haan en Petrus 



Op donderdag 11 januari hebben we op onze afdeling Sterappel met de 
cliënten, familie, vrijwilligers en ons personeel een
georganiseerd. De Brabant
voor elkaar. We hebben
afdeling te organiseren. Dit ook
de cliënten. Erna heeft een openingswoordje en een dankwoordje
gesproken. We waren met een gezelschap van 
veel hulp gehad van de familie en vrijwilligers. Petje af voor de inzet en 
hulp die ze ons gegeven hebben
 
We hebben samen de tafel gedekt e
een heel goed gevoel. Er was veel keus wat betreft brood en beleg. We 
hebben genoten van een lekker kopje soep vooraf. Het is heel erg fijn om 
als personeel en familieleden eens buiten werktijd bij elkaar te zitten. 
Daar draaide het thema ook om
waardevol omdat je zo over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek 
komt in plaats van zorgen voor en over. Het was een he
Ik hoop dat deze avond volgend jaar voor herh
belangrijk om aandacht 

Er is aan mij gevraagd om een stukje t
Sterappel. Ik wil graag vertellen over 
Groetjes Lindsey Peeters.

 

 
 
 
 

Op donderdag 11 januari hebben we op onze afdeling Sterappel met de 
cliënten, familie, vrijwilligers en ons personeel een Brabantse koffietafel 
georganiseerd. De Brabantse koffietafel was in het kader van

We hebben er voor gekozen om de koffietafel op onze eigen 
afdeling te organiseren. Dit ook, omdat het vertrouwd en veilig voelt voor 

heeft een openingswoordje en een dankwoordje
. We waren met een gezelschap van ± 40 personen. We hebben 

veel hulp gehad van de familie en vrijwilligers. Petje af voor de inzet en 
hulp die ze ons gegeven hebben.  

We hebben samen de tafel gedekt en opgeruimd en dat geeft natuurlijk 
een heel goed gevoel. Er was veel keus wat betreft brood en beleg. We 
hebben genoten van een lekker kopje soep vooraf. Het is heel erg fijn om 
als personeel en familieleden eens buiten werktijd bij elkaar te zitten. 

draaide het thema ook om “Aandacht voor elkaar”. Gezellig en zeker 
waardevol omdat je zo over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek 
komt in plaats van zorgen voor en over. Het was een heel gezellige avond. 
Ik hoop dat deze avond volgend jaar voor herhaling vatbaar is. Het is erg 

aandacht aan elkaar te blijven geven en te houden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is aan mij gevraagd om een stukje te schrijven vanuit de huiskamer 
Sterappel. Ik wil graag vertellen over onze Brabantse koffietafel
Groetjes Lindsey Peeters. 

28 
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een heel goed gevoel. Er was veel keus wat betreft brood en beleg. We 
hebben genoten van een lekker kopje soep vooraf. Het is heel erg fijn om 
als personeel en familieleden eens buiten werktijd bij elkaar te zitten. 

. Gezellig en zeker 
waardevol omdat je zo over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek 

l gezellige avond. 
aling vatbaar is. Het is erg 

elkaar te blijven geven en te houden.  

e schrijven vanuit de huiskamer 
Brabantse koffietafel.      
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Maar ook was er op de dagbesteding een afscheid van Lies Bevers 
Emonds. Lies was veel jaren een trouwe bezoekster en we hebben samen 
met haar veel plezier gehad. We hebben ook iemand verwelkomd op de 
dagbesteding. Het is Dhr. Tom Hazelzet, die zijn plekje intussen al heeft 
gevonden.  
We zijn ook weer begonnen met een mooi nieuw bord met de letters 
“LENTE”. Dit bord krijgt u te zien in de eerst volgende Loep. Bij het begin 
van de lente, 21 maart, hangen we dit op. De voedertafel, die we van 
Tineke en Theresia kregen, hebben we wat verbouwd zodat we nu volop 
de vogeltjes kunnen zien die lekker komen smullen van het voer, brood en 
de vier vogeltaarten die we nu al gemaakt hebben. Ze zijn zo op. Dit komt 
mede doordat de kip van de achterburen ook regelmatig even wat komt 
mee pikken.  
Begin februari kwam Ingrid Weusten namens de bibliotheek met een 
enorme koffer op bezoek. Hierin zaten veel herkenbare dingen uit 
vroegere tijden over liedjes en spelletjes. Dit was een heel leuke activiteit. 
Binnenkort komt Henk Wassenberg met Ingrid mee en de koffer die ze 
dan meebrengen herbergt schoolse herinneringen.  
 
We hebben ook weer heel wat afgeknutseld. Omdat we al zo’n zin in de 
lente hebben, hadden we daar al veel voor gemaakt. Maar we hebben ook 
geknutseld voor twee collega kanjers. Als de Loep verschijnt, zijn deze 
twee dames begonnen aan de opleiding Verzorgende IG. Imke Laarakkers 
en Jenny van Melis zijn dan flink aan hun toekomst aan het werken. We 
gaan deze dames ontzettend missen, dat is zeker. Maar natuurlijk wensen 
we deze twee vrolijke meiden heel veel succes voor de toekomst. In april 
verwelkomen we onze nieuwe collega Monique van Daal. In de volgende 
Loep stellen we haar graag aan u voor. Ze is erg enthousiast en kan bijna 
niet wachten tot ze van start kan gaan.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het jaar is al weer drie maanden oud. We hebben elkaar de 
beste wensen gegeven en hebben plannen gemaakt voor het 
nieuwe jaar. 

Door Will Coppens. 

Verder hebben we de Ministars enkele keren op 
bezoek gehad. Altijd gezellig met die kleine mensjes.  



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een aantal gratis tips! Gewoon op 

 

Ook nog een Engelse tip:  

If you cannot be positive, than at least be quiet (Joel Osteen) 

Een aantal gratis tips! Gewoon op zijn Nederlands!

 

If you cannot be positive, than at least be quiet (Joel Osteen)
Groeten, H
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zijn Nederlands! 

If you cannot be positive, than at least be quiet (Joel Osteen) 
n, Hein van den Elzen 
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Op 15 maart stond ons avondje peuzelen gepland. Iets later dan de 
bedoeling was omdat de zusters en de broeder al vaak in hun vrije tijd 
terug moesten komen voor de cursus van zelforganisatie. Hier hebben we 
erg veel van geleerd en hard gewerkt aan de kwaliteitsplannen waar we 
als afdeling en Sint Petrus moeten voldoen.  
Maar eindelijk was het zo ver. Om vijf uur stroomde de zaal vol met 
hongerige en nieuwsgierige mensen. Iedereen was benieuwd waarmee de 
keuken ons zou verrassen. En verrast zijn we.  
Het was in een woord: geweldig.  
 

Jos kon zich helemaal uitleven in de 
keuken. De avond werd geopend met het 
welkom heten van al onze cliënten, 
bewoners en hun familieleden door 
Ingrid. Tevens maakte iedereen kennis 
met ons nieuwe personeel, Femke en Iris 
en onze inval Arna. Zij werken al weer 
enige tijd bij ons, maar veel familieleden 
kenden hen nog niet.  
 

 
We begonnen met een lekker bordje tomatensoep terwijl de kruidenboter, 
nacho’s en stokbrood al op tafel klaar stonden. Het personeel van de 
afdeling zorgde er samen met enkele familieleden voor dat iedereen 
voorzien was van de lekkernijen en een drankje. Daarna kwam de 
carpaccio op tafel. Ook het hoofdgerecht 
was voortreffelijk samengesteld met 
gehaktballen in satésaus, varkenshaasje 
met roomsaus, een spies met garnalen en 
spareribs. Natuurlijk ontbrak een portie friet 
niet. Zelfs Sjaantje zat er enorm van te 
genieten en was er stil van geworden. Wat 
zou een maaltijd zijn zonder een heerlijk 
nagerecht.  
 
Onze dank aan de keuken voor hun inzet en 
de geslaagde avond. 
 
  
Groetjes Team Elstar: Franka, Ingrid, Miranda, Marleen, Jessica, 
Femke, Iris, Arna en Jorg. 
 

Een heerlijk avondje peuzelen met afdeling ELSTAR. 



beeldend. Door een vakantiebaantje en vrijwilligerswerk heb ik 
kennisgemaakt met de doelgroep volwassenen en ouderen met een vorm 
van dementie. En sindsdien heb ik deze doelgroep niet meer losgelaten.
Zo heb ik als vaktherapeut beeldend bij de GGZ in Veghel gewerkt met 
mensen met dementie. En als persoonlijk begeleider bij deze doelgroep 
thuis vanuit PGB. 
 
In mijn werk zet ik creativiteit en beweegactiviteiten in om mensen in 
beweging te krijgen, de fijne motoriek te stimul
uiting te geven aan emoties.
beeldhouwen in steen, tekenen en eigenlijk alle andere creatieve 
bezigheden. Ook ben ik regelmatig in de sportschool te vinden. 
 
Mocht je verder kennis met mij willen 
over activiteiten, dan ben je van harte welkom om eens binnen te lopen 
op de huiskamer. 

Groetjes: Jolien 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ik geef de pen graag door aan Nancy van Berlo.
 

 

 
 
Hallo allemaal.  
 
Ik ben Jolien, 30 jaar oud. Ik ben geboren in 
Gelderland. Nu woon ik samen met mijn 
toekomstige man in Veghel. We gaan komende 
augustus trouwen. 
 
Sinds maart 2017 werk ik als 
activiteitenbegeleider op de huiskamer van 
afdeling Sterappel.  
 
Na de middelbare school heb ik een jaar op de 
kunstacademie gezeten. Daarna ben ik de 
opleiding Creatieve Therapie gaan volgen en ben 
ik in 2011 afgestudeerd als vaktherapeut 

beeldend. Door een vakantiebaantje en vrijwilligerswerk heb ik 
kennisgemaakt met de doelgroep volwassenen en ouderen met een vorm 
van dementie. En sindsdien heb ik deze doelgroep niet meer losgelaten.

apeut beeldend bij de GGZ in Veghel gewerkt met 
mensen met dementie. En als persoonlijk begeleider bij deze doelgroep 

In mijn werk zet ik creativiteit en beweegactiviteiten in om mensen in 
beweging te krijgen, de fijne motoriek te stimuleren en waar mogelijk 
uiting te geven aan emoties. Graag besteed ik thuis veel tijd aan 
beeldhouwen in steen, tekenen en eigenlijk alle andere creatieve 
bezigheden. Ook ben ik regelmatig in de sportschool te vinden. 

Mocht je verder kennis met mij willen maken of ideeën willen uitwisselen 
over activiteiten, dan ben je van harte welkom om eens binnen te lopen 

 van der Wal. 

 

 
 
 
 

Ik geef de pen graag door aan Nancy van Berlo. 
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Ik ben Jolien, 30 jaar oud. Ik ben geboren in 
Gelderland. Nu woon ik samen met mijn 

e gaan komende 

activiteitenbegeleider op de huiskamer van 

Na de middelbare school heb ik een jaar op de 
kunstacademie gezeten. Daarna ben ik de 
opleiding Creatieve Therapie gaan volgen en ben 

011 afgestudeerd als vaktherapeut 
beeldend. Door een vakantiebaantje en vrijwilligerswerk heb ik 
kennisgemaakt met de doelgroep volwassenen en ouderen met een vorm 
van dementie. En sindsdien heb ik deze doelgroep niet meer losgelaten. 

apeut beeldend bij de GGZ in Veghel gewerkt met 
mensen met dementie. En als persoonlijk begeleider bij deze doelgroep 

In mijn werk zet ik creativiteit en beweegactiviteiten in om mensen in 
eren en waar mogelijk 

Graag besteed ik thuis veel tijd aan 
beeldhouwen in steen, tekenen en eigenlijk alle andere creatieve 
bezigheden. Ook ben ik regelmatig in de sportschool te vinden.  

maken of ideeën willen uitwisselen 
over activiteiten, dan ben je van harte welkom om eens binnen te lopen 
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Vanaf maandag 12 maart gaan we 
weer maandelijks Jeu de Boulen bij 
de vereniging "Jeu de Bouckles”.  
De Jeu de Boules banen liggen dicht 
bij Sint Petrus. Iedere oudere mag 
gratis deelnemen aan dit spel. 
We verzamelen ons telkens op de 2e 
maandag van de maand om 14.00 
uur bij de grote lift en spelen tot 
16.00 uur. Vrijwilligers van de 
vereniging helpen de ouderen van 
Sint Petrus met het spelen van het 
spel.  
Iedereen veel plezier gewenst. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vanaf maart gaan we weer op elke maandag- en 
donderdagmiddag om 14.30 uur een wandeling 
maken door Boekel. Het moet wel mooi weer 
zijn. Hebt u zelf geen rolstoel dan is dat geen 
probleem. U kunt kunt altijd een rolstoel van 
hier lenen. Na de wandeling wordt er 
gezamenlijk koffie of thee gedronken in ’t 
Trefpunt om het gezellig af te sluiten. Bent u als 
familielid er weer aan toe om lekker naar buiten 
te gaan en te genieten van het mooie weer, dan 
bent u van harte welkom om aan te sluiten. We 
vinden het belangrijk dat de bewoners veilig op 
pad gaan.  
 

In de rolstoelen van Sint Petrus zitten gordels voor de veiligheid. Het is 
gewenst dat er in de rolstoel van de bewoner ook een gordel aanwezig is. 
Hebt u vragen betreft de aanschaf van een rolstoelgordel dan kunt u 
terecht bij Elly Janssen of Renée Lange. 
 

Start Jeu de Boules 

Maandag 12 maart om 14.00 uur 

Wandelseizoen gaat weer van start 

wandelvrijwilligers gevraagd    



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 

34 

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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Wij willen de Vrienden van Sint Petrus heel hartelijk bedanken voor de aanschaf van deze  
spreektafel met het logo van de Vrienden van Sint Petrus. Deze spreektafel kunnen we op tal 
van momenten inzetten zoals bij feesten, herdenkingen, jubilea en andere aangelegenheden. 
           

         Bedankt, we zijn er blij mee. 


