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Met medewerking van:  
namens vrijwilligers    

Jo Gerrits 
namens de cliëntenraad  
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namens de ontspanningscommissie 
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Els van de Ven 
Hein van de Elzen 
Gerard Rutten 
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In Memoriam 
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Verenigingsleven 
D,n Boogerd 
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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  

 
 
 

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: De heer P. Biemans 
 

Leden: De heer J. van de Ven           Mevr  J. Gerrits-v Hout    
           De heer W. Weeren      Mevr M. van Boerdonk      
           De heer L. van Haandel     De heer Snijders   
   De heer 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: Mirandaz. tel: 06 – 12 41 25 34 
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 WELZIJN EN 

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

KAPELAAN:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  
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Vóór de zomer bezetting weer op orde. 
 
In het afgelopen jaar hebben we binnen Sint Petrus bemerkt dat vacatures 
die ontstaan steeds moeilijker in te vullen zijn. Vacatures ontstaan 
doordat medewerkers besluiten elders te gaan werken, met pensioen gaan 
of door ziekte niet meer in staat hun werkzaamheden te verrichten. Daar 
tegenover zien we een andere instroom van bewoners en klanten in de 
thuiszorg. De zorgbehoeften en de complexiteit van de zorgvragers zijn 
over het algemeen groter, wat om een hoger en ander opgeleide 
medewerker vraagt. Dit maakt de zoektocht naar voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel extra moeilijk. Naast bovenvermelde 
ontwikkelingen, is het een feit dat er steeds minder mensen kiezen om in 
de zorg te gaan werken, dus het aanbod loopt ook terug. Deze 
ontwikkelingen zijn niet uniek voor Sint Petrus maar is een landelijke 
tendens die we nu ook in Boekel voelen. Na de zomer vakantie 2016 zijn 
we al begonnen met het werven van goede medewerkers voor Sint Petrus 
en we kunnen u melden dat we er in geslaagd zijn om nog vóór de 
zomervakantie onze bezetting, voor het intramurale gedeelte, op orde 
hebben. Ik ben blij om dit te kunnen melden want het komt de kwaliteit 
en continuïteit voor uw zorg ten goede en kunnen medewerkers, die het 
hele jaar door hard werken en onderling de problemen oplossen, weer een 
beetje op adem komen en hun welverdiende vakantie opnemen. 
 
                                Jeu de Boulesbaan wordt terras. 
 
In de binnentuin van Sint Petrus is jaren geleden een Jeu de Boules-baan 
aangelegd, maar er wordt nagenoeg geen gebruik meer van gemaakt. 
Tijdens het koffie-uurtje met de cliëntenraad werd al de opmerking 
gemaakt.” Het is meer een grindbak met onkruid” dan een jeu de boules-
baan. Naast dat de baan onvoldoende gebruikt wordt en er nu onverzorgd 
uitziet, komen we met mooi weer soms wat ruimte te kort. We hebben 
daarom besloten om de jeu de Boulesbaan te verwijderen en het terras te 
vergroten. We hopen dat u nog voor de zomerperiode 
gebruik kunt maken van het terras en genieten van de 
mooie binnentuin. Mochten bewoners of bezoekers toch 
nog graag een keer Jeu de Boulen dan is er altijd nog 
een mogelijkheid om in de middag op de 2e maandag 
van de maand met ons mee te gaan naar Jeu de 
Boulesclub “Jeu de Boucles”. Als hier behoefte aan is, 
dan kunt u contact opnemen met Elly Janssen of Renee 
Lange. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
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In een eerdere editie van de Loep hebben we u op de hoogte gesteld dat 
we een binnenhuisarchitecte (Dorrit Design) in de arm hebben genomen 
om ons te adviseren over het aanpassen en vernieuwen van de inboedel. 
Aanleiding was de toestand van de huidige vloerbedekking. Elf jaar 
geleden werd de huidige Naaldvilt vloerbedekking geadviseerd omdat dit 
een warme en huiselijke uitstraling zou geven. Inmiddels, elf jaar verder, 
bemerken we dat de Naaldvilt niet meer voldoet. Het geeft vlekken waar 
is geknoeid en op sommige plekken in het gebouw gaat de vloerbedekking 
stinken. Daarnaast is het jammer dat de kleur van de vloerbedekking 
(donkergrijs/blauw) een donkere uitstraling heeft terwijl we juist zo een 
mooi fris gebouw hebben met brede gangen die nu onvoldoende tot hun 
recht komen. Dorrit Design heeft op 25 april in het Vriendenhuis een 
presentatie en adviezen gegeven op basis van onze wensen en 
mogelijkheden. Liefst vijf grote tafels waren nodig om alles te kunnen 
laten zien. Tekeningen, plattegronden, monsters van vloerbedekking, 
behang en gordijnen lagen op de tafels om meer indruk en beeld te 
krijgen hoe het er uit zou kunnen gaan zien. Vele medewerkers en een 
afvaardiging van de cliëntenraad zijn wezen kijken om de plannen te 
beoordelen. Iedereen was razend enthousiast over wat Dorrit Design ons 
presenteerde. Natuurlijk zijn er nog vragen en opmerkingen geplaatst, die 
weer meegenomen worden in de verdere planontwikkeling. Voor ons staat 
vast, en heeft ook de hoogste prioriteit, dat de vloerbedekking in het 
gehele pand aangepakt moet worden. Alleen dit al is een groot en duur 
project. We gaan de komende weken hard aan de slag om te onderzoeken 
of dat we de financiële middelen bij elkaar krijgen om dit te gaan 
realiseren. Als het door gaat zullen we in overleg met u als bewoner en in 
samenspraak met de cliëntenraad een goede planning moeten gaan 
maken. Het gaat veel van ons vergen. We houden u op de hoogte als er 
ontwikkeling zijn. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plannen voor nieuwe vloerbedekking. 

Maarten. 
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Nieuwe bewoners 
 
   Mevrouw Rutten-Verstraten  app 2.02 
   Mevrouw van den Berg-vd Ven  app 2.14  
   Dhr A. van den Elsen  app 1.04 
   Dhr J van den Elsen  app 1.04 
   De heer H.A. van Berlo         app 1.17  
   De heer H.M. Jans-Beeke         app 2.14 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

Verjaardagen Bewoners. 
JUNI 
06  mw J.M. van Loon Verhagen  1.12 
21  mw H.M. Zomers Manders  2.09 
24  mw T. Kanters School   2.06 
26  mw P.M. Kleuskens Willems  1.18 
 
JULI 
01  dhr Sakhi     1.20 
05  mw H.M. de Mol van Poppel   2.08 
05  mw J.M. Bexkens van den Elsen  1.07 
14  mw W.A. van de Crommenacker  0.05 
11  mw Munsters – 0.02 
24  dhr Smits     2.01 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd.  
Wij wensen u een fijne verjaardag. 
 

Overleden. 
 
   Mevrouw van Lieshout-van Lankveld  20-03-2017 
   De heer Gijsbers  06-04-2017 
   Mevrouw G.M. van den Berg v.d.Ven 07-04-2017 
   Deheer P van den Bogaart         29-04-2017  
  

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Het terras
mogen genieten van enkel
de maand
we gaan 
hebben 
paasdiner
zijn veel 
die voor de
 
Elektrische rolstoel in Sint Petrus
 
Vanaf begin april hebben we in Sint Petrus de 
beschikking over een rolstoel met accu 
ondersteuning. We hebben er even op moeten 
wachten
voor het wandelseizoen. Tijdens elk wandelmoment 
wordt de rolstoel meegenomen om 
vertrouwd te raken. 
 
De rolstoel is geschonken door de gemeente Boekel. 
Alle mensen van het zorgpark mogen van de
rolstoel gebruik maken. De
gebruik
een 
 
Burgemeester Pierre Bos en wethouder Henri 
Willems 
de rolstoel uit
fijn het
te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een gloednieuwe Loep 
                                     en bijna Pinksteren.

et terras is weer opgebouwd en 
mogen genieten van enkele mooie lentedagen.
de maanden mei en juni zijn er volop activiteiten en 
we gaan weer steeds vaker naar buiten.
hebben we kunnen genieten van een heerlijk 
aasdiner en van de paaskuikens op elke etage
zijn veel dank verschuldigd aan Toon van Lieshout
die voor deze kuikens heeft gezorgd. 

Elektrische rolstoel in Sint Petrus

Vanaf begin april hebben we in Sint Petrus de 
beschikking over een rolstoel met accu 
ondersteuning. We hebben er even op moeten 
wachten, maar gelukkig is de rolstoel op tijd binnen 
voor het wandelseizoen. Tijdens elk wandelmoment 
wordt de rolstoel meegenomen om 
vertrouwd te raken.  

De rolstoel is geschonken door de gemeente Boekel. 
Alle mensen van het zorgpark mogen van de
rolstoel gebruik maken. De rolstoel is 
gebruiksvriendelijk en met de ondersteuning
een aardig eindje wandelen.  

Burgemeester Pierre Bos en wethouder Henri 
Willems hebben samen met de wandelvrijwilligers 
de rolstoel uitgetest. Zo konden ook zij 
fijn het is om een dergelijke rolstoel t
te hebben.  
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Een gloednieuwe Loep  
en bijna Pinksteren. 

weer opgebouwd en we hebben al 
mooie lentedagen. In 
volop activiteiten en 

steeds vaker naar buiten. Met Pasen 
van een heerlijk 

en van de paaskuikens op elke etage. We 
aan Toon van Lieshout, 

 

Elektrische rolstoel in Sint Petrus. 

Vanaf begin april hebben we in Sint Petrus de 
beschikking over een rolstoel met accu 
ondersteuning. We hebben er even op moeten 

rolstoel op tijd binnen 
voor het wandelseizoen. Tijdens elk wandelmoment 
wordt de rolstoel meegenomen om er mee 

De rolstoel is geschonken door de gemeente Boekel. 
Alle mensen van het zorgpark mogen van deze 

rolstoel is bijzonder 
ondersteuning kun je 

Burgemeester Pierre Bos en wethouder Henri 
de wandelvrijwilligers 
ook zij ervaren hoe 

rolstoel ter beschikking 



 
Vooraankondiging activiteiten
 
Op donderdag 6 juli wordt er een uitje georganiseerd. Tijdens dit uitje 
gaan we met het treintje
Volkel om daar eens rond 
die voortkwam uit de wensboom. 
mee naar het Hemelrijk in Volkel. De
 
Ook dit jaar komt de kermis weer terug naar Sint Petrus en wel op 
woensdag 23 augustus. Zet deze datum vast op 
gezellig met uw kinderen en kleinkinderen genieten van deze zomerse 
activiteit. Tot dan. 

 

De aftrap van de Vriendenloterij 
tijdens een feestmiddag met barbecue. We kunnen
melden, dat de trekking 
17.00u. na 
krijgen we aangeboden door het ouderenfond

kosten € 2,00 per stuk en hieronder staan de prijzen vermeld die er te 
winnen zijn. 
 

Prijzen vriendenloterij
 
1e prijs: 2x  1waardebon van Electroworld 
2e  prijs: 1x 1waardebon van rijbroek sport en mode t.w.v 
3e prijs: 2x een waardebon van Brasserie Porte de provance 
4e prijs: 1x waardebon Keurslager 
5e prijs: 1x waardebon  Bakkerij Merks  t.w.v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Voor de 
  Sint Petrus aan bij de Boekelse wandel 4 daagse van 6 tot en 
met 9 juni. Vorig jaar 
deelnemers. Dit jaar wandelen we 
donderdag- en vrijdagavond. 
ontvangen om zich aan te melden. 
maken. Een bakkie koffie of thee
Op dinsdag gaat de jukebox naar buiten
mozaïek en op vrijdag zingt ons eigen Sint Petruskoor. Mocht onverhoopt 
het weer wat minder zijn dan is de muziekactiviteit in 
hopen dus op lekker weer en mooie wandelavonden. 
 

 

 

 

Vooraankondiging activiteiten.  

Op donderdag 6 juli wordt er een uitje georganiseerd. Tijdens dit uitje 
gaan we met het treintje “ De Polderexpres ” naar het Hemelrijk 

rond te kijken en er iets te drinken. Dit was een wens 
die voortkwam uit de wensboom. Houd deze datum dus vrij en ga gezellig 
ee naar het Hemelrijk in Volkel. De uitnodiging volgt nog.

Ook dit jaar komt de kermis weer terug naar Sint Petrus en wel op 
woensdag 23 augustus. Zet deze datum vast op uw kalender en

deren en kleinkinderen genieten van deze zomerse 

aftrap van de Vriendenloterij wordt op 2 juli 
een feestmiddag met barbecue. We kunnen
dat de trekking wordt gedaan op 11 november om 

. na een mooie middag met een bekende artiest. D
krijgen we aangeboden door het ouderenfond

0 per stuk en hieronder staan de prijzen vermeld die er te 

Prijzen vriendenloterij: 

1waardebon van Electroworld Wim van de Broek t.w.v
1x 1waardebon van rijbroek sport en mode t.w.v € 150,
2x een waardebon van Brasserie Porte de provance 

Keurslager Gerry van Extel t.w.v. €75,
1x waardebon  Bakkerij Merks  t.w.v €75,00 

Voor de tweede keer sluiten we met bewoners van 
Sint Petrus aan bij de Boekelse wandel 4 daagse van 6 tot en 

met 9 juni. Vorig jaar hadden we prachtig weer en 
Dit jaar wandelen we drie avonden mee en wel op 

avond. Bewoners en familie hebben een uitnodiging 
ontvangen om zich aan te melden. Elke avond willen we er iets leuks van 
maken. Een bakkie koffie of thee, een drankje en muziek op het terras. 

e jukebox naar buiten, op donderdag speelt 
op vrijdag zingt ons eigen Sint Petruskoor. Mocht onverhoopt 

het weer wat minder zijn dan is de muziekactiviteit in ‘
weer en mooie wandelavonden.  
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Op donderdag 6 juli wordt er een uitje georganiseerd. Tijdens dit uitje 
Hemelrijk in 

drinken. Dit was een wens 
deze datum dus vrij en ga gezellig 

uitnodiging volgt nog. 

Ook dit jaar komt de kermis weer terug naar Sint Petrus en wel op 
kalender en kom 

deren en kleinkinderen genieten van deze zomerse 

2 juli gegeven 
een feestmiddag met barbecue. We kunnen u nu al 

op 11 november om 
bekende artiest. Dit 

krijgen we aangeboden door het ouderenfonds. De loten 
0 per stuk en hieronder staan de prijzen vermeld die er te 

Wim van de Broek t.w.v  €200,- 
€ 150,- 

2x een waardebon van Brasserie Porte de provance  t.w.v €75,00 
€75,- 

keer sluiten we met bewoners van 
Sint Petrus aan bij de Boekelse wandel 4 daagse van 6 tot en 

prachtig weer en er waren 700 
en wel op dinsdag- 

Bewoners en familie hebben een uitnodiging 
Elke avond willen we er iets leuks van 
een drankje en muziek op het terras. 

speelt het orkest 
op vrijdag zingt ons eigen Sint Petruskoor. Mocht onverhoopt 

‘t Trefpunt. We 
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 Komt naar Sint Petrus. 
 Op zaterdagmiddag 8 juli.  
 
Welkom bij Project Old Skool.  

Een project dat verschillende generaties met elkaar 
verbindt en waar plezier, waardering en wederzijds 

respect centraal staan. Op een laagdrempelige manier verzorgen wij op 
locatie een presentatie over de geschiedenis van de Hiphop cultuur. Vanuit 
de elementen rap, DJ, breakdance en beatbox nemen wij een toptalent 
mee om u middels deze interactieve voorstelling kennis te laten maken de 
cultuurbeleving van een jonge generatie. Beweging, muziek en kunst 
spelen een belangrijke rol in de dagbesteding van ouderen. Toevallig zijn 
deze elementen ook dominant in de Hiphop cultuur. 

Na de presentatie gaan onze talenten in gesprek met de senioren 
om reacties op te halen en om te kijken of er ideeën zijn om er zelf mee 
aan de slag te gaan. Onze ervaring leert dat deze gesprekken zeer 
vruchtbaar kunnen zijn voor een mogelijk vervolgtraject. 

“Ik vond het kei en kei leuk. En ik vond het echt een eyeopener wat jullie 
allemaal doen.” Een reactie van een van de deelnemers”. 
De presentatie kan aangevuld worden met een korte 
kennismakingsworkshop op het gebied van graffiti, muziek of dans. Alles 
is mogelijk.  

 

 

 

Wij willen iedereen vanuit Sint Petrus uitnodigen om te komen kijken.  
Familie, mantelzorgers,  personeel en vrijwilligers met hun klein-  en 
achterkleinkinderen, die hip hop en breakdance kennen, mogen ook een 
kijkje komen nemen. U krijgt nog een uitnodiging hiervoor en de 
mogelijkheid om u aan te melden voor een workshop. 

Laat iets nieuws u niet weerhouden om met ons mee te doen!  



 

 

 

 

 

 
Weer een nieuwe Loep
leesplezier 
grappige dingen 
mededelingen waarmee we verder moeten. 
 
De 
veel devotie de kruisweg kunnen bidden. Dat willen 
we ook zo houden in de toekomst. Meestal komt er 
met de paasdagen familie op bezoek, wat heel 
gezellig is.
een gezellige Pasen is
 
In de vorige Loep 
die op onze cliëntenraad afkomen. We zouden minder 
hoeven te vergaderen omdat we direct vanuit onze 
regio onze besprekingen hebben. Dichtbij en korte 
lijnen dus. Hebben we in de toekomst zaken 
geheel Brabantzorg moeten gelden of komen, dan 
hebben we de mogelijkheid dat in te breng
Centrale cliëntenraad.
zijn. Ik noem dan bijvoorbeeld als de wet veranderd. 
Dan brengt Brabantzorg dat in de CCR vergaderi
waar wij dan wel weer bij aanwezig kunnen zijn. 
 
We hadden 
manager Maarten bij onze vergadering
veranderingen kan dat niet meer. We hebben 
afgesproken, dat er altijd iemand van het team 
aanwezig is zodat we 
kunnen bespreken met een van h
 
We 
toekomst. In plaats van 
huidige 
voorgesteld 
hogen. Dat moet dan 
de nieuwe, nog te vormen regering. Dat is allemaal 
nog niet rond, maar waar er gesproken wordt over 
verhoging, zal het zeker geen verlaging worden. 
Afwachten dus. 

 
 
 

 

 
 
 

Weer een nieuwe Loep, waarmee we u 
leesplezier hopen te bezorgen. Soms 
grappige dingen in, de cliëntenraad 
mededelingen waarmee we verder moeten. 

De paasdagen zijn voorbij en we hebben weer met 
veel devotie de kruisweg kunnen bidden. Dat willen 
we ook zo houden in de toekomst. Meestal komt er 
met de paasdagen familie op bezoek, wat heel 
gezellig is. We hopen dan ook, dat het voor iedereen 
een gezellige Pasen is geweest. 

n de vorige Loep spraken we over de veranderingen 
die op onze cliëntenraad afkomen. We zouden minder 
hoeven te vergaderen omdat we direct vanuit onze 
regio onze besprekingen hebben. Dichtbij en korte 
lijnen dus. Hebben we in de toekomst zaken 
geheel Brabantzorg moeten gelden of komen, dan 
hebben we de mogelijkheid dat in te breng
Centrale cliëntenraad. Omgekeerd kan ook mogelijk 
zijn. Ik noem dan bijvoorbeeld als de wet veranderd. 
Dan brengt Brabantzorg dat in de CCR vergaderi
waar wij dan wel weer bij aanwezig kunnen zijn. 

We hadden tot nu toe bij iedere vergadering onze 
manager Maarten bij onze vergadering
veranderingen kan dat niet meer. We hebben 
afgesproken, dat er altijd iemand van het team 
aanwezig is zodat we onze problemen ook altijd 
kunnen bespreken met een van hen. 

We kregen weer goede berichten over 
toekomst. In plaats van de een miljoen die door de
huidige regering is beloofd, wordt door de PVDA, 
voorgesteld om dit bedrag met twee 
hogen. Dat moet dan nog overgenomen
de nieuwe, nog te vormen regering. Dat is allemaal 
nog niet rond, maar waar er gesproken wordt over 
verhoging, zal het zeker geen verlaging worden. 
Afwachten dus.  

10 

, waarmee we u veel 
Soms staan er heel 

de cliëntenraad heeft vaak 
mededelingen waarmee we verder moeten.  

zijn voorbij en we hebben weer met 
veel devotie de kruisweg kunnen bidden. Dat willen 
we ook zo houden in de toekomst. Meestal komt er 
met de paasdagen familie op bezoek, wat heel 

We hopen dan ook, dat het voor iedereen 

over de veranderingen 
die op onze cliëntenraad afkomen. We zouden minder 
hoeven te vergaderen omdat we direct vanuit onze 
regio onze besprekingen hebben. Dichtbij en korte 
lijnen dus. Hebben we in de toekomst zaken die over 
geheel Brabantzorg moeten gelden of komen, dan 
hebben we de mogelijkheid dat in te brengen bij de 

Omgekeerd kan ook mogelijk 
zijn. Ik noem dan bijvoorbeeld als de wet veranderd. 
Dan brengt Brabantzorg dat in de CCR vergadering 
waar wij dan wel weer bij aanwezig kunnen zijn.  

iedere vergadering onze 
manager Maarten bij onze vergadering. Door 
veranderingen kan dat niet meer. We hebben 
afgesproken, dat er altijd iemand van het team 

onze problemen ook altijd 

over de Zorg in de 
miljoen die door de 

wordt door de PVDA, 
om dit bedrag met twee miljoen op te 

nog overgenomen worden door 
de nieuwe, nog te vormen regering. Dat is allemaal 
nog niet rond, maar waar er gesproken wordt over 
verhoging, zal het zeker geen verlaging worden. 



 

 
 
We hebben kort geleden nog 
met het NORO virus. Ook dat is door de juiste 
benadering op een goede wijze opgelost en 
verdwenen. Het is een zeer besmettelijk virus dat 
niet zomaar verdwijnt.  
 
Verder maakte Elly bekend dat van 
onze bus weer volop gebr
deze busreisjes kom je zeker op de plaatsen waar je 
nog eens zou willen komen. 
 
Wat er op de vergadering van aanstaande donderdag 
wordt besproken weten we nog niet, maar daarover 
lees je over in de volgende Loep.
 
We gaan gewoon weer in de richting van de zomer. 
En zoals altijd, jullie stellen de vragen en wij 
proberen deze op te lossen.
 
Tot ziens. De Cliëntenraad.
 
 
 
 
 
Wat jullie zeker moeten weten is, dat onze 
cliëntenraad weer op sterkte is.
Loermans is toe getreden en wil speciaal de 
problemen, als die er zijn, vanuit Donkzicht 
aan de orde stellen.  
het koffie uurtje is ze aanwezig
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Afwachten dus.

 

ebben kort geleden nog even te maken gehad 
met het NORO virus. Ook dat is door de juiste 
benadering op een goede wijze opgelost en 
verdwenen. Het is een zeer besmettelijk virus dat 

 

Verder maakte Elly bekend dat van uitstapjes met 
bus weer volop gebruik wordt gemaakt. Met 

deze busreisjes kom je zeker op de plaatsen waar je 
nog eens zou willen komen.  

Wat er op de vergadering van aanstaande donderdag 
wordt besproken weten we nog niet, maar daarover 
lees je over in de volgende Loep. 

er in de richting van de zomer. 
En zoals altijd, jullie stellen de vragen en wij 
proberen deze op te lossen. 

Tot ziens. De Cliëntenraad. 

Wat jullie zeker moeten weten is, dat onze 
cliëntenraad weer op sterkte is. Mevrouw Lia 

is toe getreden en wil speciaal de 
problemen, als die er zijn, vanuit Donkzicht 
aan de orde stellen.  Lia. veel succes en op 
het koffie uurtje is ze aanwezig. 

Afwachten dus. 
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Op vrijdag 31 maart was er in het kader van een reeks voordrachten
de bibliotheek Boekel van De Lage Beemden voor de inwoners van het 
Zorgcentrum Sint Petrus organiseert
Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense
Piet van den Broek, bewoner van de Beatrixlaan. De lezing was gebaseerd 
op twee boeken, die hij deels met anderen in 2012 over het buurtschap 
heeft gemaakt. 
 
De gasten van Sint Petrus werden deze 
bibliotheek ontvangen met een kop koffie. Na de kennismaking werd in de 
bibliotheek met de voordracht begonnen.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst aan de leestafel. 
 
 
75 Jaar Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense omvat de periode 1937 
tot 2012. In 1937 vestigde zich Antoon Kandelaars met zijn gezin zich aan 
de Beatrixlaan. Destijds was dit nog een zandweg en deze werd nog tot de 
Burgt gerekend. Het adres was dan ook Burgt 
deze aanduiding in Boterstraat en nog later in Beatrixlaan. 
 
De 100-jarige Bertha van Eerdt, die bij de voordracht aanwezig was
nog te vertellen, dat bij haar thuis aan de Burgt de percelen aan de 
Beatrixlaan de ‘klèn endjes’
deze benaming vandaan kwam wist ze niet, maar vermoedelijk had het te 
maken de kleine percelen, die tussen de toenmalige zandweg en de 
Burgtse Loop lagen.  
 
Antoon Kandelaars was huisslachter en rietdekker, een veel voorkomende 
combinatie vroeger. In de loop van de genoemde 75 jaren is de 
Beatrixlaan vol gebouwd. Alle woningen en de bewoners zijn 
gedocumenteerd in het fotoboek. 
 

 

 

Op vrijdag 31 maart was er in het kader van een reeks voordrachten
de bibliotheek Boekel van De Lage Beemden voor de inwoners van het 
Zorgcentrum Sint Petrus organiseert, een voordracht over 

Beatrixlaan en Lage Schoense”. De lezing werd verzorgd door 
Piet van den Broek, bewoner van de Beatrixlaan. De lezing was gebaseerd 

die hij deels met anderen in 2012 over het buurtschap 

De gasten van Sint Petrus werden deze ochtend aan de leestafel van de 
bibliotheek ontvangen met een kop koffie. Na de kennismaking werd in de 
bibliotheek met de voordracht begonnen. 

Ontvangst aan de leestafel.                Aandachtig luisterend naar de voordracht.

ar Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense omvat de periode 1937 
tot 2012. In 1937 vestigde zich Antoon Kandelaars met zijn gezin zich aan 
de Beatrixlaan. Destijds was dit nog een zandweg en deze werd nog tot de 
Burgt gerekend. Het adres was dan ook Burgt C132A, later veranderde 
deze aanduiding in Boterstraat en nog later in Beatrixlaan.  

jarige Bertha van Eerdt, die bij de voordracht aanwezig was
nog te vertellen, dat bij haar thuis aan de Burgt de percelen aan de 
Beatrixlaan de ‘klèn endjes’ (de kleine eindjes) werden genoemd. Waar 
deze benaming vandaan kwam wist ze niet, maar vermoedelijk had het te 
maken de kleine percelen, die tussen de toenmalige zandweg en de 

Antoon Kandelaars was huisslachter en rietdekker, een veel voorkomende 
combinatie vroeger. In de loop van de genoemde 75 jaren is de 
Beatrixlaan vol gebouwd. Alle woningen en de bewoners zijn 
gedocumenteerd in het fotoboek.  

Voordracht in de bibliotheek over 75 Jaar 

Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense.
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Op vrijdag 31 maart was er in het kader van een reeks voordrachten, die 
de bibliotheek Boekel van De Lage Beemden voor de inwoners van het 

een voordracht over “75 Jaar 
. De lezing werd verzorgd door 

Piet van den Broek, bewoner van de Beatrixlaan. De lezing was gebaseerd 
die hij deels met anderen in 2012 over het buurtschap 

ochtend aan de leestafel van de 
bibliotheek ontvangen met een kop koffie. Na de kennismaking werd in de 

Aandachtig luisterend naar de voordracht. 

ar Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense omvat de periode 1937 
tot 2012. In 1937 vestigde zich Antoon Kandelaars met zijn gezin zich aan 
de Beatrixlaan. Destijds was dit nog een zandweg en deze werd nog tot de 

C132A, later veranderde 
 

jarige Bertha van Eerdt, die bij de voordracht aanwezig was, wist 
nog te vertellen, dat bij haar thuis aan de Burgt de percelen aan de 

(de kleine eindjes) werden genoemd. Waar 
deze benaming vandaan kwam wist ze niet, maar vermoedelijk had het te 
maken de kleine percelen, die tussen de toenmalige zandweg en de 

Antoon Kandelaars was huisslachter en rietdekker, een veel voorkomende 
combinatie vroeger. In de loop van de genoemde 75 jaren is de 
Beatrixlaan vol gebouwd. Alle woningen en de bewoners zijn 

Voordracht in de bibliotheek over 75 Jaar 

Beatrixlaan en Lage Schoense. 
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Piet van den Broek. 

 
 
Ook is er een beknopt overzicht in opgenomen over de geschiedenis van 
de Zuivelfabriek De Boterbloem, waarvan de geschiedenis nauw met de 
Beatrixlaan is verbonden. Veel medewerkers woonden in de loop van de 
jaren in deze straat.  
 
Na sluiting en afbraak van de zuivelfabriek zijn op deze plek 
appartementen gebouwd en was de Beatrixlaan volgebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tweede boek over 75 Jaar Buurtschap bevat verhalen van een aantal 
inwoners van de Beatrixlaan en Lage Schoense. Niet alle bewoners zijn 
beschreven, maar een doorsnede van toenmalige en huidige bewoners, 
zoals huisarts Jan van Boxel, koster Henk Kandelaars, zanger Dikke Leo 
(Leo Kuijpers), kaasmaker Gerard Verboven, adjunct-directeur van de 
zuivelfabriek De Boterbloem, architect Theo van de Biggelaar en een 
tiental anderen. De beide boeken liggen in de bibliotheek van De Lage 
Beemden en worden ook uitgeleend. 
 
Met behulp van de vrijwilligers gingen de bewoners na afloop van de 
voordracht weer terug naar het zorgcentrum voor hun middagmaaltijd. Ze 
waren zeer geïnteresseerd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke Leo 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Het was inderdaad zondag toen het interview werd afgenomen.
een eeneiige tweeling en zijn 
Thuis waren ze met 11 per
zeven zonen waren er 
geweest zijn in huize van den Elzen. En
andere tweeling heette? 
Petrus en Paulus, want 
geboren en de pastoor zei dat het goed was om 
en Paulus te noemen. Zo zie je maar
taken en invloeden hadden. 
 
Antoon werd met een klompvoet
jaar altijd een beugel gehad. Maar zijn lieve moeder, die 96 is geworden, 
heeft alles gedaan voor Antoon. Antoon zei altijd: 
heeft tot zijn 45 jaar kunnen werken
was natuurlijk ook moeilijk. Zijn zus
was wel sportief. Die is altijd bij de korfbalclub geweest en heeft ooit 
winnende goal gemaakt zodat Handel de Nederlandse kampioenschappen 
korfbal dames won. Dat moet wel heel spannend geweest zijn. Antoon en 
Jan zijn er nog heel trots
 
Antoon is nooit getrouwd. Jan wel. 
echter al lang geleden overleden. Met Riet verhuisde hij naar de Boskant. 
Het huis, waar Jan in ging wonen
vertelde Jan. Nou zei Antoon
hebben opgetild”.  

Jan zegt: Ik ben Jan. Toon zegt: Ik ben Toon en op zondag Antoon. 

Gebroeders van den Elzen. App

 

 

 

 

 

 

    
 
De gebroeders Jan en Toon 
Elzen uit Handel wonen sinds kort 
in Sint Petrus. Ik stel
dat deden zij zelf ook op 
leuke manier.  
 
 
 
 
 

Het was inderdaad zondag toen het interview werd afgenomen.
en zijn op 16 december 1941 in Handel

Thuis waren ze met 11 personen. Vier dochters en zeven 
zonen waren er twee tweelingen. Het moet wel een 

geweest zijn in huize van den Elzen. En, vroeg Antoon, weet je hoe die 
andere tweeling heette? Nou ja, hoe kon ik dat raden? Nou zei 

want ze zijn op de feestdag van Petrus en Paulus 
pastoor zei dat het goed was om ze dan ook maar

Zo zie je maar, dat de pastoors van vroeger allerlei 
taken en invloeden hadden.  

klompvoet geboren en heeft tot de leeftijd van 14 
jaar altijd een beugel gehad. Maar zijn lieve moeder, die 96 is geworden, 
heeft alles gedaan voor Antoon. Antoon zei altijd: “Ik zal overwinnen

kunnen werken. Toen ging het niet 
was natuurlijk ook moeilijk. Zijn zus, Jean Bexkens die ook hier woont, die 

ie is altijd bij de korfbalclub geweest en heeft ooit 
winnende goal gemaakt zodat Handel de Nederlandse kampioenschappen 

t moet wel heel spannend geweest zijn. Antoon en 
trots op. 

Antoon is nooit getrouwd. Jan wel. Dat was met Riet Verheyen. Die is 
echter al lang geleden overleden. Met Riet verhuisde hij naar de Boskant. 

waar Jan in ging wonen, werd door de hele familie gebouwd, 
vertelde Jan. Nou zei Antoon: “Eigenlijk zijn er drie die gene 

Jan zegt: Ik ben Jan. Toon zegt: Ik ben Toon en op zondag Antoon. 

Gebroeders van den Elzen. App.04 
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Jan en Toon van den 
andel wonen sinds kort 

t Petrus. Ik stelde me voor en 
zelf ook op hun eigen 

Het was inderdaad zondag toen het interview werd afgenomen. Ze zijn 
op 16 december 1941 in Handel geboren. 

 zonen. Van die 
een hele drukte 
weet je hoe die 
Nou zei Antoon: 
Petrus en Paulus 

ze dan ook maar Petrus 
dat de pastoors van vroeger allerlei 

en heeft tot de leeftijd van 14 
jaar altijd een beugel gehad. Maar zijn lieve moeder, die 96 is geworden, 

k zal overwinnen”. Hij 
 meer. Sporten 

Jean Bexkens die ook hier woont, die 
ie is altijd bij de korfbalclub geweest en heeft ooit een 

winnende goal gemaakt zodat Handel de Nederlandse kampioenschappen 
t moet wel heel spannend geweest zijn. Antoon en 

et Riet Verheyen. Die is 
echter al lang geleden overleden. Met Riet verhuisde hij naar de Boskant. 

werd door de hele familie gebouwd, 
die gene ene steen  

Jan zegt: Ik ben Jan. Toon zegt: Ik ben Toon en op zondag Antoon.  



Blijft voor mij nu toch de vraag: Wie is nou Jan en wie is nou Toon, 
sorry Antoon? (redactie)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na het overlijden van 
Boskant. Ze gingen samen op vakantie 
Luxemburg. Jan is nog een keer naar Zweden geweest en
ontmoet aan het begin van hun carrière. Leuk dat ze later zo beroemd zijn 
geworden. Ze hielden ook van motorcross. 
De Grand Prix. Meestal 
zon opkwam begon ook 
 
Ze hebben het hier goed naar hun zin. Het eten is goed. Antoon zei 
plagend naar Jan: Ik heb in geen tien jaar zo goed gegeten als hier. Ze 
hadden thuis de taken verdeeld. Jan 
Antoon voor de tuin. Hun
weer samen blijven wonen en
 
We praatten nog even over Pasen. Ik vroeg
zoeken. Met de het nodige gevoel voor humor reagee
denk dat het dan heel grote 
paaseieren kunnen we niet meer 
 
Het is een mooi span die twee. 
en kunnen genieten. 
meegegaan voor dit gesprek 
veel gelachen… Dank U wel allebei
 
 
Namens de ontspanningscommissie:
 
 
 
 
 

Jan en
tegelzetter. Eigenlijk deden ze 
even bij van 
langste bij Ponjé

 

Blijft voor mij nu toch de vraag: Wie is nou Jan en wie is nou Toon, 
sorry Antoon? (redactie) 

Na het overlijden van Riet is Antoon weer bij Jan gaan wonen op de 
Boskant. Ze gingen samen op vakantie zoals naar België
Luxemburg. Jan is nog een keer naar Zweden geweest en heeft toen ABBA 
ontmoet aan het begin van hun carrière. Leuk dat ze later zo beroemd zijn 
geworden. Ze hielden ook van motorcross. Gingen bij voorbeeld naar de 

Meestal gingen ze met vijf man. Gezellig was dat. 
zon opkwam begon ook het bier drinken. Ja, ze hebben veel lol gehad.

Ze hebben het hier goed naar hun zin. Het eten is goed. Antoon zei 
plagend naar Jan: Ik heb in geen tien jaar zo goed gegeten als hier. Ze 

de taken verdeeld. Jan zorgde voor de huishouding en 
un huis in Handel is verkocht en nu kunnen ze hier 

wonen en genieten van een mooi appartement.

We praatten nog even over Pasen. Ik vroeg of ze nog paaseieren 
Met de het nodige gevoel voor humor reageerde Antoon

dan heel grote henne-eier moeten worden want d
niet meer zo goed gevonden krijgen”.

Het is een mooi span die twee. Ik hoop dat ze hier samen nog lang mogen 
. Het was erg gezellig. Theo, mijn man, was 

voor dit gesprek omdat hij de gebroeders kende. We hebben 
Dank U wel allebei.  

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven. 

Jan en Antoon waren vroeger metselaar en
tegelzetter. Eigenlijk deden ze van 
even bij van Grotel gewerkt maar eigenlijk het 
langste bij Ponjé in Handel. 
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Blijft voor mij nu toch de vraag: Wie is nou Jan en wie is nou Toon, 

Riet is Antoon weer bij Jan gaan wonen op de 
naar België, Duitsland of 

heeft toen ABBA 
ontmoet aan het begin van hun carrière. Leuk dat ze later zo beroemd zijn 

Gingen bij voorbeeld naar de 
was dat. Als de 

, ze hebben veel lol gehad. 

Ze hebben het hier goed naar hun zin. Het eten is goed. Antoon zei 
plagend naar Jan: Ik heb in geen tien jaar zo goed gegeten als hier. Ze 

voor de huishouding en 
is verkocht en nu kunnen ze hier 

van een mooi appartement.  

nog paaseieren gingen 
Antoon met: “Ik 

worden want die kleine 
gevonden krijgen”. 

nog lang mogen 
Theo, mijn man, was 

omdat hij de gebroeders kende. We hebben 

 

Antoon waren vroeger metselaar en 
van alles. Ze hebben 

Grotel gewerkt maar eigenlijk het 



 

 
De heer van Berlo is op 22 februari 1933
Veghelsedijk
nog maar 
lekker te buurten in 
zijn lust en zijn leven
 
Toch gaan we 
er rustiger 
een mooi schilderij en hij vertel

van zijn vrouw is. Die is 
erg moeilijk. Natuurlijk, 
mooi: Ja, je trouwt wel samen maar meestal ga je niet samen dood
zegt wel, dit is het leven en we moeten door.
kinderen. Anita die in de Mortel woont, Hans die in Odiliapeel woont en 
Willem die in Boekel woont. 
 
Ik vroeg hem wat te vertellen over zijn leven
geweest, zei hij. Samen met zijn vrou
de koeien, de varkens en de kippen. Zijn vrouw kon ook heel goed 
werken. Wat heerlijk als je zo tevreden ku
leven, alles zelf te hebben 
krijgen en gewoon gelukkig te mogen zijn. Wat wil een mens nog meer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vroeg of ze ook op vakantie gingen. Ja 
België of Frankrijk. Duits praten dat lukte wel
dat lukte hem niet zo. Frans is 
een beetje op Nederlands.
de Veghelsedijk woonde
er nog familie woont. 
 
Zijn hobby’s waren: vooral werken op de boer
Iedere week werd er gekaart.
hij het naar de zin. Er valt genoeg te buurten. Je komt altijd wel iemand 
tegen om een praatje te 
omstandigheden goed met hem gaat
van Berlo tevreden met wat het leven brengt.
persoon. We hopen dat hij hier een fijne tijd heeft en nog lang mag 
buurten met iedereen en genieten!
 

Dank U wel dat
                     

De heer van Berlo

 

 
 
                

De heer van Berlo is op 22 februari 1933
Veghelsedijk geboren. Hier in Sint Petrus
nog maar sinds kort. Toen ik hem ontmoette, 
lekker te buurten in de huiskamer. Want
zijn lust en zijn leven, dat merkte ik al snel. 

Toch gaan we maar even naar zijn kamer omdat het 
rustiger is om te praten. In de slaapkamer hangt 

een mooi schilderij en hij vertelt dat dit het schilderij 
. Die is twee jaar geleden overleden en dat vind

 55 jaar waren ze samen. De heer van Berlo zei zo 
e trouwt wel samen maar meestal ga je niet samen dood

is het leven en we moeten door. Samen 
kinderen. Anita die in de Mortel woont, Hans die in Odiliapeel woont en 
Willem die in Boekel woont. Verder zijn er zeven kleinkinderen

vroeg hem wat te vertellen over zijn leven. Gewoon 
Samen met zijn vrouw op de boerderij gewerkt. Fijn met 

de varkens en de kippen. Zijn vrouw kon ook heel goed 
werken. Wat heerlijk als je zo tevreden kunt terugkijken op een werkzaam 

hebben verdiend, samen te mogen werken, kinderen te 
n gewoon gelukkig te mogen zijn. Wat wil een mens nog meer.

vroeg of ze ook op vakantie gingen. Ja hoor. Ze gingen naar Duitsland, 
Duits praten dat lukte wel, maar Frans praten, neen 
. Frans is ook een heel andere taal. Duits lijkt wel 

een beetje op Nederlands. Op de vraag of er nog iemand van de familie 
de Veghelsedijk woonde zei hij: Ja hoor, de zoon van zijn broer

Zijn hobby’s waren: vooral werken op de boerderij en daarbij rikk
Iedere week werd er gekaart. En fietsen met de bejaarden. Ook hier heeft 
hij het naar de zin. Er valt genoeg te buurten. Je komt altijd wel iemand 
tegen om een praatje te maken. Hij vertelt dan ook dat het naar 

met hem gaat, maar wel alleen. Toch is de heer 
vreden met wat het leven brengt. Prachtig toch, 

We hopen dat hij hier een fijne tijd heeft en nog lang mag 
buurten met iedereen en genieten! 

Dank U wel dat ik bij U op bezoek mocht komen. 
                     Namens de ontspanningscommissie:

De heer van Berlo. Kamer 1.17 
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De heer van Berlo is op 22 februari 1933 op de 
Sint Petrus woont hij 

Toen ik hem ontmoette, zat hij 
de huiskamer. Want, buurten is 

snel.  

even naar zijn kamer omdat het 
om te praten. In de slaapkamer hangt 

dat dit het schilderij 
jaar geleden overleden en dat vindt hij wel 

55 jaar waren ze samen. De heer van Berlo zei zo 
e trouwt wel samen maar meestal ga je niet samen dood. Hij 

Samen kregen ze drie 
kinderen. Anita die in de Mortel woont, Hans die in Odiliapeel woont en 

leinkinderen.  

Gewoon altijd boer 
w op de boerderij gewerkt. Fijn met 

de varkens en de kippen. Zijn vrouw kon ook heel goed 
kijken op een werkzaam 

amen te mogen werken, kinderen te 
n gewoon gelukkig te mogen zijn. Wat wil een mens nog meer. 

e gingen naar Duitsland, 
rans praten, neen 

ook een heel andere taal. Duits lijkt wel 
van de familie op 

Ja hoor, de zoon van zijn broer. Mooi dat 

derij en daarbij rikken. 
En fietsen met de bejaarden. Ook hier heeft 

hij het naar de zin. Er valt genoeg te buurten. Je komt altijd wel iemand 
dan ook dat het naar 

maar wel alleen. Toch is de heer 
toch, zo’n tevreden 

We hopen dat hij hier een fijne tijd heeft en nog lang mag 

oek mocht komen.  
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven 



 
Sinds enkele weken woont mevrouw 
Petrus
Ze is in 
komt uit een gezin van 
en vijf
samen een flinke leeftijd bereikt hebben.
woont in de Achterhoek en de rest woont allemaal in 
de omgeving van Boekel.
moeder was Jans van Boxmeer, beiden uit Uden.
 
Ze heet met haar meisjesnaam Anny Verstraten en 

trouwde op 30 juni 1957 met Piet Rutten uit Uden
gaan wonen. Er kwamen 
wonen allemaal in de buurt zoals in Odiliapeel en 
Uden was aanwezig toen ik bij haar op bezoek was.
worden gehouden en dochter Hermien was hier om mee te helpen.
was heel gezellig en goed verzorgd, 
 
Mevrouw Rutten heeft tien
Veel te jong heeft mevrouw Rutten haar dochter
aan kanker overleed. Ze overleed op de leeftijd van 50 jaar en laat een 
man, een dochter en een zoon
Deze zoon heeft een dochtertje.

 
Vanuit Odiliapeel is mevrouw Rutten voor enkele maanden naar het 
zorgcentrum in Volkel verhuisd.
Sint Petrus. Ze moet nog wel wennen
 
Haar hobby was lezen, nu leest ze nog d
Margriet en ons huisblad De Loep. 
Trefpunt. Hier eet ze ook 
dus dat is wel gezellig om een keertje naar toe te gaan.
mevrouw hier snel zal wennen en 
 

Ze heeft vroeger hard gewerkt.
verstellen had. Later had ze een k
werkte daarnaast ook nog bij de Sligro.
huis, omdat mevrouw de hele dag in de winkel stond.

Mevrouw Rutten Verstraten

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus.
 

       
                      
 

Sinds enkele weken woont mevrouw 
Petrus.  
Ze is in 1932 in Uden geboren. Ze is nu 
komt uit een gezin van zeven kinderen, 

vijf meisjes, die nog allemaal in leven zijn en nu 
samen een flinke leeftijd bereikt hebben.
woont in de Achterhoek en de rest woont allemaal in 
de omgeving van Boekel. Vader was Nol 
moeder was Jans van Boxmeer, beiden uit Uden.

Ze heet met haar meisjesnaam Anny Verstraten en 
trouwde op 30 juni 1957 met Piet Rutten uit Uden en zijn in Odiliapeel 

Er kwamen vijf kinderen, twee meisjes en drie
wonen allemaal in de buurt zoals in Odiliapeel en Gemert. Haar 

aanwezig toen ik bij haar op bezoek was. Er zou een “ High Tea” 
worden gehouden en dochter Hermien was hier om mee te helpen.
was heel gezellig en goed verzorgd, zei ze, toen ik haar later sprak.

tien kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind.
Veel te jong heeft mevrouw Rutten haar dochter Anne-Marie verloren, die 

Ze overleed op de leeftijd van 50 jaar en laat een 
n dochter en een zoon achter. Heel erg verdrietig allemaal.

eze zoon heeft een dochtertje. 
 
De vader van haar man 
heeft ongeveer 
het gezin in huis gewoond. 
Zo ging dat vroeger vaak.
Hij is later in een 
bejaardenhuis overleden.

Vanuit Odiliapeel is mevrouw Rutten voor enkele maanden naar het 
zorgcentrum in Volkel verhuisd. Nu woont ze sinds enkele weken 

Ze moet nog wel wennen.  

Haar hobby was lezen, nu leest ze nog de plaatselijke nieuwsbladen, 
ons huisblad De Loep. Soms gaat ze koffie drinken in 

ook iedere middag. Haar vriendin woont ook hier, 
dus dat is wel gezellig om een keertje naar toe te gaan.

l zal wennen en een lange tijd kan genieten.

Ze heeft vroeger hard gewerkt. Eerst deed ze verstelwerk voor ieder die iets te 
Later had ze een kruidenierswinkel in Odiliapeel. 

werkte daarnaast ook nog bij de Sligro. Ze hadden daarom ook een kindermeisje in 
huis, omdat mevrouw de hele dag in de winkel stond. 

Mevrouw Rutten Verstraten. 

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus.
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Sinds enkele weken woont mevrouw hier in Sint 

nu dus 85 jaar. Ze 
kinderen, twee jongens 

die nog allemaal in leven zijn en nu 
samen een flinke leeftijd bereikt hebben. Een zus 
woont in de Achterhoek en de rest woont allemaal in 

Vader was Nol Verstraten en 
moeder was Jans van Boxmeer, beiden uit Uden. 

Ze heet met haar meisjesnaam Anny Verstraten en 
zijn in Odiliapeel 

drie jongens. Deze 
. Haar dochter uit 

Er zou een “ High Tea” 
worden gehouden en dochter Hermien was hier om mee te helpen. Het 

zei ze, toen ik haar later sprak. 

achterkleinkind. 
Marie verloren, die 

Ze overleed op de leeftijd van 50 jaar en laat een 
Heel erg verdrietig allemaal. 

De vader van haar man 
heeft ongeveer tien jaar bij 
het gezin in huis gewoond. 
Zo ging dat vroeger vaak. 

s later in een 
bejaardenhuis overleden.  

Vanuit Odiliapeel is mevrouw Rutten voor enkele maanden naar het 
Nu woont ze sinds enkele weken hier in 

e plaatselijke nieuwsbladen, de 
Soms gaat ze koffie drinken in ‘t 

aar vriendin woont ook hier, 
dus dat is wel gezellig om een keertje naar toe te gaan. Ik hoop dat 

genieten. 

 

Eerst deed ze verstelwerk voor ieder die iets te 
ruidenierswinkel in Odiliapeel. Haar man Piet 

Ze hadden daarom ook een kindermeisje in 

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus. 



 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
Harrie is op 30 augustus 1933 in Oploo
geboren. Zijn ouders woonden op een 
boerderij en kregen 
Harrie was de negende in de rij.
op jonge leeftijd als boerenknecht gaan 
werken. 
 
Hij trouwde met Mia van de Weijer uit 
Deurne. Ze kochten een boerderij in 
Landhorst, waar ze na hun huwelijk 
gingen wonen. Harrie is 
gestart met koeien en later is
varkensboer geworden.
kinderen, twee meisjes en 
Inmiddels zijn er acht kleinkinderen.
 
Na de overname van de boerderij door de zoon, zijn ze in Boekel gaan 
wonen in een twee onder een kap
naar een aanleunwoning van S
 
Op 27 oktober 2014 hebben zij
jarig huwelijks feest gevierd
van hebben genoten. 
 
 
  

Harrie Jans Beeke.

Vanaf 18 april woont Harrie bij Oogstappel in S
graag in gezelschap van andere mensen, buurt graag, houd
grapje, legt graag een kaartje, speelt rummi
luisteren naar muziek en geniet van lekker eten.

José van Dooren.  

Harrie is op 30 augustus 1933 in Oploo 
. Zijn ouders woonden op een 

boerderij en kregen elf kinderen en 
in de rij. Harrie is 

op jonge leeftijd als boerenknecht gaan 

et Mia van de Weijer uit 
e kochten een boerderij in 
waar ze na hun huwelijk 

Harrie is de boerderij 
en later is hij 

varkensboer geworden. Ze kregen drie 
meisjes en een jongen. 

kleinkinderen. 

overname van de boerderij door de zoon, zijn ze in Boekel gaan 
wonen in een twee onder een kap woning. In 2013 zijn ze samen verhuisd 
naar een aanleunwoning van Sint Petrus in Boekel. 

2014 hebben zij in het vriendenhuis in Sint Petrus h
jarig huwelijks feest gevierd. Een erg mooie dag, waar ze beiden volop 

 

Harrie Jans Beeke. 

Vanaf 18 april woont Harrie bij Oogstappel in Sint Petrus. 
graag in gezelschap van andere mensen, buurt graag, houdt 
grapje, legt graag een kaartje, speelt rummikub, kijkt graag vo

en geniet van lekker eten. 
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overname van de boerderij door de zoon, zijn ze in Boekel gaan 
samen verhuisd 

t Petrus hun 50 
waar ze beiden volop 

 Harrie is 
 van een 

, kijkt graag voetballen, 



 

 

 

’n Korte terugblik. 
 
Miet Manders-Bevers 
December 1936 - Maart 2017
 
Miet is ongeveer 10 jaar geleden in 
zorgcentrum Sint Petrus komen 
wonen. Ze voelde zich hier erg op 
haar gemak. Aan vrijwel alle 
activiteiten nam ze deel en genoot 
hier met volle teugen van.
 
Ook is ze nog op vakantie geweest en 
nam deel aan diverse busreisjes.
’s Avonds ging ze naar beneden 
gezellig te rummikubben met een 
vaste delegatie dames. 
 
Ze was een echt mensenmens die op tijd van een 
hield. Ze vond het prima, als ze maar onder de mensen kon zijn.
 
Haar 80e verjaardag heeft ze in december nog mogen vieren. Daar heeft 
ze gelukkig nog van kunnen genieten.
Helaas liet haar gezondheid haar 
hebben we afscheid van haar moeten nemen.
 
Langs deze weg willen we iedereen die iets voor haar heeft betekend nog 
hartelijk bedanken. 

 

 

 

Maart 2017. 

10 jaar geleden in 
t Petrus komen 

Ze voelde zich hier erg op 
Aan vrijwel alle 
ze deel en genoot 

hier met volle teugen van. 

Ook is ze nog op vakantie geweest en 
nam deel aan diverse busreisjes. 

naar beneden om 
rummikubben met een 

 

Ze was een echt mensenmens die op tijd van een grapje en een praatje 
hield. Ze vond het prima, als ze maar onder de mensen kon zijn.

verjaardag heeft ze in december nog mogen vieren. Daar heeft 
ze gelukkig nog van kunnen genieten. 
Helaas liet haar gezondheid haar het laatste half jaar in de s
hebben we afscheid van haar moeten nemen. 

Langs deze weg willen we iedereen die iets voor haar heeft betekend nog 

 
 
 
 
 
Familie Manders.
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grapje en een praatje 
hield. Ze vond het prima, als ze maar onder de mensen kon zijn. 

verjaardag heeft ze in december nog mogen vieren. Daar heeft 

t laatste half jaar in de steek en 

Langs deze weg willen we iedereen die iets voor haar heeft betekend nog 

Familie Manders. 
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Bode van de lente 
 
Bode van nieuw leven 
 
Een kwetsbaar lief pluizig kuikentje 
 
Beschermd en veilig in jullie handen 
 
Verwonderd over dit jonge leven 
 
Ontroerd met groot respect 
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Het is lente en de zomer komt er aan 
 
Koeien maken weer te gekke sprongen 
 
Ook mensen, de ouden en de jongen 
 
Gaan op stap, naar buiten massaal 
  
Jij, zij en wij allemaal 
 
Blijf niet binnen, ga aan de slag 
 
Wandelen op: de maan- en donderdag 
 



 
22 

 
 

 
 
 
 

Anna van Lieshout van Lankveld. 
 
Geboren in Erp op 3 oktober 1919. 
Ze was de vierde uit een gezin van negen. 
 
Je kwam uit een boerengezin, waar de kinderen op 
jonge leeftijd al de boer op moesten. Je verdiende 
maar een beetje, maar je was thuis uit de kost 
zoals ze dat noemden. Tante Anna kwam niet bij 
een boer terecht maar bij “Heintjes”, de familie 
Aldenhuijsen. Daar werkte ze in de bakkerij, de 
winkel en als het nodig was in het gezin.  
 

Op 27 januari 1948 trouwde ze met ome Martien en gingen ze in de 
Kerkstraat wonen. Later toen ome Martien hoofd werd van de 
tuinbouwschool, verhuisden ze naar de Rutger van Herpenstraat bij de 
school. Toen de tuinbouwschool werd opgeheven vond hij een plekje als 
leraar aan de champignon vakschool in Horst.  
 
Tante Anna was zijn grote steun op het thuisfront en “Martje” kwam dan 
ook niets tekort. In de Mezenlaan, waar ze 35 jaar gelukkig gewoond 
hebben, kon ze haar hartje ophalen met tuinieren. Elke dag verse 
groenten uit eigen tuin op tafel en wat er teveel was werd uitgedeeld. Ook 
stonden er altijd boeketten bloemen op tafel die uit de eigen tuin kwamen. 
 
Je grootste passie was op vakantie gaan met de caravan. Ome Martien 
had overal wel iemand wonen, die hij kende en daar werd de caravan 
gewoon achter het huis gezet. Je was zelfvoorzienend, nam alles mee wat 
je nodig had. Frankrijk, Italië, Spanje maar vooral Oostenrijk was favoriet. 
Bij een leerling van school zijn jullie jaren geweest.  
Tante Anna kende het hele dorp, ook al sprak ze de taal niet. 
 
Toen tante Anna en ome Martien een half jaar getrouwd waren, kreeg 
Grard Wassenberg, de man van haar zus Tonia, een zwaar ongeluk en 
werd invalide. Zij kreeg de zorg voor de boerderij en hun drie maanden 
oude zoon Arie. Meteen stond je klaar om Arie in huis te halen en voor 
hem te zorgen.  
 
Toen bleek, dat je zelf geen kinderen kon krijgen, ging je niet bij de 
pakken neer zitten. Je ging je inzetten voor andere mensen, vooral op 
sociaal gebied. Wat heb je toch niet allemaal gedaan voor de 
parochieraad, voor de zonnebloem, voor de ouderen en zieken en niet te 
vergeten de gezinszorg. Jarenlang regelde je de verdeling van de 
gezinsverzorgsters. Je kende de gezinnen en de achtergronden en als jij 
vond dat ze hulp nodig hadden, dan kwam deze hulp ook, zeker weten.  
 

Tante Anna 



 
 
Je had een groot netwerk en als het ooit moeilijk was om hulp te krijgen, 
dan schakelde je gewoon de dokter, pastoor of burgemeester in. Je kon 
het op een bepaalde tactische en nette dw
krijgen. 
Maar ondanks dat, was je toch bij i
vriendschappen aan over. Toen je vroeger bij Aldenhuijsen moest gaan 
werken, werd je zo gewaardeerd bij die familie dat je altijd met hen 
contact bent blijven houden. 
Zo ook met de familie Heeren in Uden, waar je weke
 
En de reis naar Indonesië, waar jullie drie weken logeerden bij de familie 
Chrystiano en voor wie jullie een priesterstudent betaalden. Dit was de 
mooiste reis die jullie ooit gemaakt hebben. 

In 1995 verhuisden jullie voor de zeve
naar het appartement. Het was daar even wennen zonder je tuin en 
bladeren vegen, maar je had het naar je zin. Meer dan 60 jaar waren jullie 
heel gelukkig samen maar toen op 4 februari 2009 ome Martien overleed
kreeg je het moeilijk. Toen je alleen over bleef
het leven verloren. Je wilde daar niet meer wonen en vluchtte naar tante 
Miet, die je vaak opving tot er plaats was in het zorgcentrum. Toen je 
daar eenmaal woonde, vond je het goed. Je ben
geweest, onder de goede zorg van de afdeling de Sterappel. Je was 
geliefd bij het personeel omdat je altijd zo dankbaar was. 
 
Op 20 Maart hebben we je uit handen moeten geven en kon je naar Ome 
Martien, iets waar je al lang naar
 
Graag bedanken wij alle 
het zorgcentrum Sint Petrus voor hun liefdevolle zorge
Tante Anna. Waardig en indrukwekkend was 
leiding van Veronique toen 

 
 
 

Arie en Maria Wassenberg.

 

Je had een groot netwerk en als het ooit moeilijk was om hulp te krijgen, 
dan schakelde je gewoon de dokter, pastoor of burgemeester in. Je kon 

op een bepaalde tactische en nette dwingende manier voor elkaar 

was je toch bij iedereen geliefd en hield je hier vele 
vriendschappen aan over. Toen je vroeger bij Aldenhuijsen moest gaan 

werd je zo gewaardeerd bij die familie dat je altijd met hen 
contact bent blijven houden.  
Zo ook met de familie Heeren in Uden, waar je wekelijks naar

En de reis naar Indonesië, waar jullie drie weken logeerden bij de familie 
Chrystiano en voor wie jullie een priesterstudent betaalden. Dit was de 
mooiste reis die jullie ooit gemaakt hebben.  

 
Je had ook een zwak voor
dan vooral Lourdes. E
gingen jullie naar Bernadette. Met 
alle veranderingen van het geloof 
was je het de laatste jaren niet eens 
maar je bleef zelf trouw voor het 
eten en naar bed gaan
 
 

In 1995 verhuisden jullie voor de zevende keer rond de toren van Boekel, 
naar het appartement. Het was daar even wennen zonder je tuin en 

maar je had het naar je zin. Meer dan 60 jaar waren jullie 
heel gelukkig samen maar toen op 4 februari 2009 ome Martien overleed

et moeilijk. Toen je alleen over bleef, ging voor jou de glans van 
Je wilde daar niet meer wonen en vluchtte naar tante 

Miet, die je vaak opving tot er plaats was in het zorgcentrum. Toen je 
vond je het goed. Je bent er nog zes jaar gelukkig 

geweest, onder de goede zorg van de afdeling de Sterappel. Je was 
geliefd bij het personeel omdat je altijd zo dankbaar was.  

Op 20 Maart hebben we je uit handen moeten geven en kon je naar Ome 
Martien, iets waar je al lang naar uitzag. 

Graag bedanken wij alle medewerkers, vrijwilligers en medebewoners van 
Petrus voor hun liefdevolle zorgen en steun voor 

Tante Anna. Waardig en indrukwekkend was het afscheid in de hal onder 
toen Tante het zorgcentrum voorgoed verliet. 

  
 
 

Arie en Maria Wassenberg. 
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Je had een groot netwerk en als het ooit moeilijk was om hulp te krijgen, 
dan schakelde je gewoon de dokter, pastoor of burgemeester in. Je kon 

manier voor elkaar 

edereen geliefd en hield je hier vele 
vriendschappen aan over. Toen je vroeger bij Aldenhuijsen moest gaan 

werd je zo gewaardeerd bij die familie dat je altijd met hen 

lijks naar toe ging.  

En de reis naar Indonesië, waar jullie drie weken logeerden bij de familie 
Chrystiano en voor wie jullie een priesterstudent betaalden. Dit was de 

Je had ook een zwak voor Maria en 
dan vooral Lourdes. Elke vijf jaar 
gingen jullie naar Bernadette. Met 
alle veranderingen van het geloof 
was je het de laatste jaren niet eens 
maar je bleef zelf trouw voor het 
eten en naar bed gaan bidden. 

nde keer rond de toren van Boekel, 
naar het appartement. Het was daar even wennen zonder je tuin en 

maar je had het naar je zin. Meer dan 60 jaar waren jullie 
heel gelukkig samen maar toen op 4 februari 2009 ome Martien overleed, 

ging voor jou de glans van 
Je wilde daar niet meer wonen en vluchtte naar tante 

Miet, die je vaak opving tot er plaats was in het zorgcentrum. Toen je 
t er nog zes jaar gelukkig 

geweest, onder de goede zorg van de afdeling de Sterappel. Je was 
 

Op 20 Maart hebben we je uit handen moeten geven en kon je naar Ome 

vrijwilligers en medebewoners van 
n en steun voor 

het afscheid in de hal onder 
Tante het zorgcentrum voorgoed verliet.  



 
 
 
Vorig jaar april vierden we 
met de hele familie de 95
“onze vadder”. Helaas hebben we zijn 96
verjaardag niet meer kunnen vieren omdat hij 
drie weken hiervoor is overleden. Wèl hebben 
we in oktober nog de 
maken van zijn 80-jarig lidmaatschap van 
Bijenhoudersvereniging 
ook een leuk feest was en 
van genoot. 
 
Dit gaat natuurlijk over 
Maar het kan ook zijn, dat hij onder één van zijn vele andere bijnamen bij 
jullie bekend was. Bijvoorbeeld Pietje Geeskes, Ome Piet, Pietje de 
Bieënman, Pietje van dn Hobbyclub, Pietje van Gese van dn 
Bovenstehaus, Pietje van het Pakhaus, Pietje de metselaar maar natuurlijk 
ook: Opa Piet. Dat zijn toch heel wat benamingen en titels voor zo’n klein 
menneke. Wel bijnamen
persoon was in Boekel en omstreken en dat hij ook actief was in 
verschillende hoedanigheden.
 
Zijn hele leven heeft hij in Boekel gewoond. Geboren op de Bovenstehuis 
uit een gezin van vier 
zijn buurman Janus Timmers
bijenvirus heeft hem nooit meer losgelaten. Ontelbare potjes honing heeft 
hij tijdens zijn imkerschap gevuld. En niet te vergeten: vele kinderen en 

daar gewoond toen zijn ze samen verhuisd naar een appartementje in de 
Bernhardstraat.  
 
Helaas hebben ze daar maar kort samen kunnen genieten,
overleed in datzelfde jaar 
het vele verdriet dat hij daarvan had, heeft hij in de Bernardstraat een 
mooie tijd gehad, waar zijn bekende vrolijke inslag ook zorgde voor 
plezier bij de overige bewon
werden de appartementen aan de Bernhardstraat gesloopt. Toen is hij 
verhuisd naar een aanleunwoning aan de Kloosterlaan. 
 
 

 

Vorig jaar april vierden we in het vriendenhuis 
met de hele familie de 95e verjaardag van 

. Helaas hebben we zijn 96e 
verjaardag niet meer kunnen vieren omdat hij 

weken hiervoor is overleden. Wèl hebben 
 huldiging mee mogen 
jarig lidmaatschap van 

Bijenhoudersvereniging “St. Ambrosius”, wat 
ook een leuk feest was en waar hij zichtbaar 

Dit gaat natuurlijk over “onze vadder”, bij jullie beter bekend als Pietje. 
dat hij onder één van zijn vele andere bijnamen bij 

jullie bekend was. Bijvoorbeeld Pietje Geeskes, Ome Piet, Pietje de 
, Pietje van dn Hobbyclub, Pietje van Gese van dn 

Bovenstehaus, Pietje van het Pakhaus, Pietje de metselaar maar natuurlijk 
ook: Opa Piet. Dat zijn toch heel wat benamingen en titels voor zo’n klein 
menneke. Wel bijnamen. die aangeven dat hij een bekende, 
persoon was in Boekel en omstreken en dat hij ook actief was in 
verschillende hoedanigheden. 

Zijn hele leven heeft hij in Boekel gewoond. Geboren op de Bovenstehuis 
 jongens. Op diezelfde Bovenstehuis kwam hij

buurman Janus Timmers in aanraking met het imkerschap
bijenvirus heeft hem nooit meer losgelaten. Ontelbare potjes honing heeft 
hij tijdens zijn imkerschap gevuld. En niet te vergeten: vele kinderen en 

andere geïnteresseerden voorzien van vrolijke 
en snelle uitleg bij een “excursie
bijenhal. 
 
In 1955 trouwde hij met Martina van den Broek, 
van de Zijp, en betrokken ze een huis aan de 
Burgtstraat. Daar hebben ze hun gezin gesticht 
en grootgebracht. Een warm nest, waar altijd 
iedereen welkom was en er altijd volk over de 
vloer was vanwege de eier-, aardappels
honingverkoop aan huis. Tot 1995 hebben ze 

daar gewoond toen zijn ze samen verhuisd naar een appartementje in de 

Helaas hebben ze daar maar kort samen kunnen genieten,
in datzelfde jaar onverwachts tijdens een vakantietrip

het vele verdriet dat hij daarvan had, heeft hij in de Bernardstraat een 
mooie tijd gehad, waar zijn bekende vrolijke inslag ook zorgde voor 
plezier bij de overige bewoners. Door de verbouwing van S
werden de appartementen aan de Bernhardstraat gesloopt. Toen is hij 
verhuisd naar een aanleunwoning aan de Kloosterlaan.  

Piet Gijsbers. 
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bij jullie beter bekend als Pietje. 
dat hij onder één van zijn vele andere bijnamen bij 

jullie bekend was. Bijvoorbeeld Pietje Geeskes, Ome Piet, Pietje de 
, Pietje van dn Hobbyclub, Pietje van Gese van dn 

Bovenstehaus, Pietje van het Pakhaus, Pietje de metselaar maar natuurlijk 
ook: Opa Piet. Dat zijn toch heel wat benamingen en titels voor zo’n klein 

die aangeven dat hij een bekende, graag geziene 
persoon was in Boekel en omstreken en dat hij ook actief was in 

Zijn hele leven heeft hij in Boekel gewoond. Geboren op de Bovenstehuis 
jongens. Op diezelfde Bovenstehuis kwam hij via 

in aanraking met het imkerschap. Dit 
bijenvirus heeft hem nooit meer losgelaten. Ontelbare potjes honing heeft 
hij tijdens zijn imkerschap gevuld. En niet te vergeten: vele kinderen en 

andere geïnteresseerden voorzien van vrolijke 
excursie” bij zijn 

In 1955 trouwde hij met Martina van den Broek, 
van de Zijp, en betrokken ze een huis aan de 
Burgtstraat. Daar hebben ze hun gezin gesticht 
en grootgebracht. Een warm nest, waar altijd 

s en er altijd volk over de 
, aardappels- en 

honingverkoop aan huis. Tot 1995 hebben ze 
daar gewoond toen zijn ze samen verhuisd naar een appartementje in de 

Helaas hebben ze daar maar kort samen kunnen genieten, want Martina 
onverwachts tijdens een vakantietrip. Ondanks 

het vele verdriet dat hij daarvan had, heeft hij in de Bernardstraat een 
mooie tijd gehad, waar zijn bekende vrolijke inslag ook zorgde voor 

ers. Door de verbouwing van Sint Petrus 
werden de appartementen aan de Bernhardstraat gesloopt. Toen is hij 
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Daar is hij zo lang mogelijk blijven wonen, maar met de jaren was er 
steeds meer zorg nodig. In maart 2015 kwam hij in een appartement op 
Oogstappel te wonwn. Het leuke aan die woning was, dat hij weer uitzicht 
had over de Burgtstraat, net als vroeger én in zijn tijd aan de 
Bernhardstraat. 
 
Helaas ging de laatste jaren zijn gezondheid wel steeds meer achteruit. 
Zijn gehoor werd steeds slechter en hij werd ook minder goed ter been. 
Maar al die tijd bleef hij in voor een praatje en meedoen aan de 
activiteiten in Sint Petrus en genoot hij van ‘n wandeling (met de rolstoel) 
door Boekel.  
 
Eind maart ging zijn gezondheid ineens hard achteruit, na eigenlijk 95 jaar 
zonder serieuze gezondheidsproblemen. Na een kort ziekbed is hij in het 
bijzijn van enkele van zijn kinderen zachtjes ingeslapen. 
 
Via deze weg willen we alle medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus 
bedanken voor hun zorg, steun en oprechte warme belangstelling na het 
overlijden van “onze vadder” 
 
Familie Gijsbers. 
 

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

 
 
 
Hoi allemaal.  
 
Wij zijn afdeling Bellefleur en wij waren aan de beurt om een stukje in de 
Loep te schrijven. We zijn een fijne afdeling met fijne bewoners en leuke 
collega’s. 
Als de bewoners s’morgens verzorgd zijn, komen ze naar de eethoek om 
te ontbijten. Daarna gaan we naar de huiskamer om een activiteit te doen 
of om lekker bij te buurten en natuurlijk om er lekker 
een dutje te doen. We doen met ons allen ons best om 
de bewoners een fijne dag te bezorgen zodat ze zich 
thuis kunnen voelen.  
 
Groetjes Ria.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



April doet wat hij wil

Want, wat we niet echt 
en gezellig samen zijn. Dat is de e
andere keer kienen, zinge
in het vooruitzicht hebben we gekookte eitjes versierd. En zoals 
begin van deze zin al gezegd werd: 
meteen en at het lekker op. Ook goed hoor. 
 
Van firma van de Ven uit de Kerstraat hebben we kilo’s knopen gekregen, 
die we regelmatig gebruiken om te knutselen. M
al eens een heel mooi 
hebben we er mooie bloemen 
 
Ook koningsdag laten we niet zomaar voorbij gaan. We 
thema van gemaakt. W
de kleuren van Oranje en
werden er herinneringen aan onze koning opgehaald. H
Abraham.  
 

Het 
muziekmiddag bij ons 
koffie en een koekje
Nederlandstalige liedjes, die we mee konden zingen. 
Het is altijd weer leuk als de zangers komen. 
 
Ons volgende 
op 11 mei m
Petrus.
 
 
Tot gauw: Will Coppens
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nou, dat gezegde:
bezoekers en bewoners van Donkzicht.

 

April doet wat hij wil….. 

 
 
 
 
 

 

 
echt willen, dat doen we ook niet. Wij gaan voor plezier 

en gezellig samen zijn. Dat is de ene keer knutselen of een quiz, 
kienen, zingen of lekker wat met zijn allen kletsen.

ebben we gekookte eitjes versierd. En zoals 
van deze zin al gezegd werd: die dat niet wilde, pelde het eitje 

meteen en at het lekker op. Ook goed hoor.  

Ven uit de Kerstraat hebben we kilo’s knopen gekregen, 
die we regelmatig gebruiken om te knutselen. Mevrouw de Mol heeft hier 
al eens een heel mooi groot schilderij met een vlinder gemaakt. Nu 

mooie bloemen mee gemaakt.  

we niet zomaar voorbij gaan. We 
thema van gemaakt. We hebben een paspop heel mooi aangek
de kleuren van Oranje en hebben pompons gemaakt in de driekleur. Ook 

ingen aan onze koning opgehaald. Hij ziet op 27 april 

Het Sint Petrus-koor heeft ook weer een mooie 
muziekmiddag bij ons verzorgd. In ruil vo
koffie en een koekje zongen ze mooie 
Nederlandstalige liedjes, die we mee konden zingen. 
Het is altijd weer leuk als de zangers komen. 

Ons volgende thema zal zijn: Trouwen. Ook wij gaan 
op 11 mei meedoen met de bruidsmodeshow in
Petrus. Daar hoort u de volgende keer meer over. 

Tot gauw: Will Coppens. 

Nou, dat gezegde: wat hij wil, geldt ook wel een beetje voor 
bezoekers en bewoners van Donkzicht. 
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willen, dat doen we ook niet. Wij gaan voor plezier 
een quiz, en de 

n of lekker wat met zijn allen kletsen. Met Pasen 
ebben we gekookte eitjes versierd. En zoals in het 

die dat niet wilde, pelde het eitje 

Ven uit de Kerstraat hebben we kilo’s knopen gekregen, 
e Mol heeft hier 

schilderij met een vlinder gemaakt. Nu 

we niet zomaar voorbij gaan. We hebben er een 
e hebben een paspop heel mooi aangekleed met 
hebben pompons gemaakt in de driekleur. Ook 

ij ziet op 27 april 

koor heeft ook weer een mooie 
In ruil voor een kop 

zongen ze mooie 
Nederlandstalige liedjes, die we mee konden zingen. 
Het is altijd weer leuk als de zangers komen.  

thema zal zijn: Trouwen. Ook wij gaan 
eedoen met de bruidsmodeshow in Sint 

Daar hoort u de volgende keer meer over.  

wat hij wil, geldt ook wel een beetje voor de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal. 
 

Mijn naam is Chantal Meulemeesters. Ik ben sinds 
januari werkzaam als verzorgende IG, op afdeling de 
Oogstappel. 
 
Ik ben 40 jaar, ben getrouwd en woon samen met 
mijn man Sjoerd en onze drie zonen Jens (12), Niels 
(10) en Guus (7) in Venhorst.
 
Ik sport graag, ga dan ook al velen jaren 
op maandagavond met het damesteam 
zaalvoetballen. Verder doe ik aan 
bootcamp en hardlopen. Ook vind ik het 
gezellig om te winkelen, uitstapjes met 
familie en vrienden te maken en niet te 
vergeten lekker op vakantie gaan naar Spanje.
 
Voordat ik in Sint Petrus kwam werken wa
zorgboog in het verpleeghuis waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt.
Maar na al die jaren werd het toch tijd voor een nieuwe uitdaging.
 
Mijn eerste indruk van Sint Petrus is zeer positief. Wat een fijne en 
gemoedelijke sfeer is er in huis.
 
Groetjes Chantal Meulemeesters.
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bij deze geef ik de pen door aan Hetty Laurenssen.

 

Mijn naam is Chantal Meulemeesters. Ik ben sinds 
januari werkzaam als verzorgende IG, op afdeling de 

Ik ben 40 jaar, ben getrouwd en woon samen met 
mijn man Sjoerd en onze drie zonen Jens (12), Niels 
(10) en Guus (7) in Venhorst. 

Ik sport graag, ga dan ook al velen jaren 
t het damesteam 

zaalvoetballen. Verder doe ik aan 
bootcamp en hardlopen. Ook vind ik het 
gezellig om te winkelen, uitstapjes met 
familie en vrienden te maken en niet te 
vergeten lekker op vakantie gaan naar Spanje. 

Voordat ik in Sint Petrus kwam werken was ik 20 jaar werkzaam bij de 
zorgboog in het verpleeghuis waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt.
Maar na al die jaren werd het toch tijd voor een nieuwe uitdaging.

Mijn eerste indruk van Sint Petrus is zeer positief. Wat een fijne en 
eer is er in huis. 

Groetjes Chantal Meulemeesters. 

Bij deze geef ik de pen door aan Hetty Laurenssen.
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s ik 20 jaar werkzaam bij de 
zorgboog in het verpleeghuis waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt. 
Maar na al die jaren werd het toch tijd voor een nieuwe uitdaging. 

Mijn eerste indruk van Sint Petrus is zeer positief. Wat een fijne en 

Bij deze geef ik de pen door aan Hetty Laurenssen. 



 

 
Deze stichting “De Opkikker” 
langdurig ziek zijn. 
 
Ik wil jullie vragen om oude mobiele telefoons in te zamelen en deze te 
deponeren in de box die bij de receptie 
“Opkikker” kan dan veel gezinnen met een ziek kind en onvergetelijke 
dag bezorgen. 
 
Wijzelf hebben ook kunne
zoon heeft diabetes type1
niet meer aangemaakt.
bloedsuiker prikken om te kijken of de bloedsuikerspiegel goed is.
heeft vorig jaar een ongeluk gehad
gevallen en is twee maal geopereerd. Dit is allemaal goed gekomen.
 
Alleen het ziekenhuis kan je opgeven voor de opkikkerdag.
ziek is, heeft dat impact op het hele g
“Opkikker” dat het hele gezin een dag onbezorgd kan genieten.
veel vrijwilligers die hier aan mee werken zoals de politie, ambulance, 
landmacht, brandweer enzovoort.
zij ziek is. 
 
Groetjes Lucy Delisse
 

 

Opkikker” is er ten behoeve van kinderen die

Ik wil jullie vragen om oude mobiele telefoons in te zamelen en deze te 
deponeren in de box die bij de receptie van Sint Petrus staat.

kan dan veel gezinnen met een ziek kind en onvergetelijke 

hebben ook kunnen genieten van zo’n onvergetelijke dag.
type1. (suikerziekte). Insuline wordt 

niet meer aangemaakt. Hij moet insuline spuiten als hij eet en elke dag 
bloedsuiker prikken om te kijken of de bloedsuikerspiegel goed is.
heeft vorig jaar een ongeluk gehad. Hij was met zijn arm door enkel glas 
gevallen en is twee maal geopereerd. Dit is allemaal goed gekomen.

Alleen het ziekenhuis kan je opgeven voor de opkikkerdag.
impact op het hele gezin. Daarom zorgt de stichting 

dat het hele gezin een dag onbezorgd kan genieten.
veel vrijwilligers die hier aan mee werken zoals de politie, ambulance, 
landmacht, brandweer enzovoort. Een kind kan even vergeten dat hij of 

Groetjes Lucy Delisse. Werkzaam op afdeling D’n Boogerd.
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kinderen die 

Ik wil jullie vragen om oude mobiele telefoons in te zamelen en deze te 
staat. De stichting 

kan dan veel gezinnen met een ziek kind en onvergetelijke 

n genieten van zo’n onvergetelijke dag. Onze 
 in het lichaam 

Hij moet insuline spuiten als hij eet en elke dag 
bloedsuiker prikken om te kijken of de bloedsuikerspiegel goed is. Hij 

was met zijn arm door enkel glas 
gevallen en is twee maal geopereerd. Dit is allemaal goed gekomen. 

Alleen het ziekenhuis kan je opgeven voor de opkikkerdag. Als een kind 
ezin. Daarom zorgt de stichting 

dat het hele gezin een dag onbezorgd kan genieten. Er zijn 
veel vrijwilligers die hier aan mee werken zoals de politie, ambulance, 

Een kind kan even vergeten dat hij of 

Werkzaam op afdeling D’n Boogerd. 



 
Telkens vertrekken we v
regio. Zonder rolstoel kunnen er zeven personen mee, maar ook 
rolstoelers kunnen mee. Een rolstoel neemt twee plaatsen in beslag. Er is 
altijd één chauffeur en één begeleider aanwezig. Iedere maand rijden we 
een andere route.  Door Toon van de Laar zijn diverse r
 
Zo hebben we de twaalf
en een route naar en door Griendtsveen.
prachtige route naar Kevelaer. Een maand lang gaan we rondrijden over 
de Maashorst en regio Uden e
rijden we een aantal keren de lichtjesroute in Eindhoven. Dit gebeurt in de 
avonduren, omdat dan natuurlijk de verlichting beter tot 
zijn recht komt.  
 
Ook hebben we al meerdere keren de Sint Jans kathedraal 
in Den Bosch bezocht. Daar worden we op een echte 
Bossche bol getrakteerd. Iedere keer als we langs een 
bezienswaardigheid komen, stoppen we
uitleg over wat er te zien is.
 
Zo wie zo, stoppen we iedere route een keer om een pakje 
drinken en een versnape
door de vrijwilligers verhalen verteld over de mensen uit de streek of over 
de streek zelf. Gedurende het gehele rit blijven de passagiers in de bus. 
De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden
 
Tijdens de rit draaien we 
14.00u gaan we de bus in
Dan drinken we samen nog een lekker kopje koffie of thee en kletsen 
natuurlijk nog even wat bij. De te rijden afstanden variëren van 45
k.m. Iedere dondermiddag is nu al volgeboekt. 
 
Chauffeurs en begeleiders zijn: Jan van Haandel, Ton van der Heijden, 
Toon van de Laar, Wim Meulemeesters en Chris Selten. 
deze activiteit ligt  Riky van Haandel.
 
     Met vr.gr. Ton van der Heijden, chauffeur en 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telkens vertrekken we vanaf Sint Petrus voor een gezellige rondrit door de 
Zonder rolstoel kunnen er zeven personen mee, maar ook 

rolstoelers kunnen mee. Een rolstoel neemt twee plaatsen in beslag. Er is 
altijd één chauffeur en één begeleider aanwezig. Iedere maand rijden we 
een andere route.  Door Toon van de Laar zijn diverse routes uitgezet.

twaalfdorpenroute, de molenroute, de kapelletjesroute 
en een route naar en door Griendtsveen. Een andere keer rijden we een 
prachtige route naar Kevelaer. Een maand lang gaan we rondrijden over 
de Maashorst en regio Uden en in de maanden september en oktober 
rijden we een aantal keren de lichtjesroute in Eindhoven. Dit gebeurt in de 
avonduren, omdat dan natuurlijk de verlichting beter tot 

Ook hebben we al meerdere keren de Sint Jans kathedraal 
h bezocht. Daar worden we op een echte 

Bossche bol getrakteerd. Iedere keer als we langs een 
bezienswaardigheid komen, stoppen we even en geven 
uitleg over wat er te zien is. 

Zo wie zo, stoppen we iedere route een keer om een pakje 
drinken en een versnapering te nuttigen en worden er 
door de vrijwilligers verhalen verteld over de mensen uit de streek of over 
de streek zelf. Gedurende het gehele rit blijven de passagiers in de bus. 
De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden 

Tijdens de rit draaien we cd’s met oude nummers uit de 50
14.00u gaan we de bus in en rond 16.00u zijn we terug bij Sint Petrus. 
Dan drinken we samen nog een lekker kopje koffie of thee en kletsen 
natuurlijk nog even wat bij. De te rijden afstanden variëren van 45
k.m. Iedere dondermiddag is nu al volgeboekt.  

Chauffeurs en begeleiders zijn: Jan van Haandel, Ton van der Heijden, 
Toon van de Laar, Wim Meulemeesters en Chris Selten. De coördinatie van 

Riky van Haandel. 

     

In de maanden maart tot en met oktober rijdt 
iedere donderdagmiddag de 

 

Ton van der Heijden, chauffeur en beg
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een gezellige rondrit door de 
Zonder rolstoel kunnen er zeven personen mee, maar ook 

rolstoelers kunnen mee. Een rolstoel neemt twee plaatsen in beslag. Er is 
altijd één chauffeur en één begeleider aanwezig. Iedere maand rijden we 

outes uitgezet. 

dorpenroute, de molenroute, de kapelletjesroute 
Een andere keer rijden we een 

prachtige route naar Kevelaer. Een maand lang gaan we rondrijden over 
n in de maanden september en oktober 

rijden we een aantal keren de lichtjesroute in Eindhoven. Dit gebeurt in de 
avonduren, omdat dan natuurlijk de verlichting beter tot 

Ook hebben we al meerdere keren de Sint Jans kathedraal 
h bezocht. Daar worden we op een echte 

Bossche bol getrakteerd. Iedere keer als we langs een 
en geven 

Zo wie zo, stoppen we iedere route een keer om een pakje 
ring te nuttigen en worden er 

door de vrijwilligers verhalen verteld over de mensen uit de streek of over 
de streek zelf. Gedurende het gehele rit blijven de passagiers in de bus. 

cd’s met oude nummers uit de 50-er jaren. Om 
rond 16.00u zijn we terug bij Sint Petrus. 

Dan drinken we samen nog een lekker kopje koffie of thee en kletsen 
natuurlijk nog even wat bij. De te rijden afstanden variëren van 45- tot 60 

Chauffeurs en begeleiders zijn: Jan van Haandel, Ton van der Heijden, 
De coördinatie van 

In de maanden maart tot en met oktober rijdt 
iedere donderdagmiddag de “Boekelse Bus”. 

begeleider. 
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Wij nodigen u uit om in ’t 
Trefpunt lekker te komen 
eten en van de muziek te 

genieten. 
 

We bieden u op deze avond 
heerlijke buffetten zowel 
warm als koud. We sluiten 
weer af met een lekker 

toetjesbuffet. 
 

Annie en haar troubadour 
zullen deze avond muzikaal 

omlijsten. 
 

Kom genieten van heerlijke 
asperges en entertainment! 

 

De zaal gaat open om 18.00 uur 
en we sluiten af om 21.30 uur. 

 
Voor Alles Inclusief abonnees is 
deze avond helemaal gratis! 

 
Voor anderen bieden wij deze 
avond aan voor € 22,50 incl. 

drankjes. 
 

U kunt zich aanmelden en 
betalen(liefst met pin) bij de 

receptie van Sint Petrus vóór 10 
maart! 

 

U komt toch ook! 

Thema avond 
 “zoals het Vruger waor” 

Vrijdag 16 juni 2017 

 



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

 
 

 

 

 

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

 

 
 

Vast weekschema

 

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

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

 

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

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

maandag) 

Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 



 
 
Stel je eens voor
 
Stel je eens voor 
Je leefde toen 
Toen in die tragische tijd
 
Stel je eens voor 
Je verliest dan alles 
Alles wat je bij je droeg
In je hart 
In je hand 
 
Stel je eens voor 
Je blijft toch leven 
Leven zonder een ander
Ander leven om je heen
 
Stel je eens voor 
Je leeft nu 
Nu in de tijd dat het moeilijk is je voor te stellen
Voor te stellen hoe het toen was
 
Stel je eens voor 
Je hebt een familielid verloren
Verloren in die oorlog
 
Stel je eens voor  
Je staat daar, midden op de dam
De dam, het middelpunt van de h
 
Stel je eens voor 
Je herdenkt mensen 
Mensen die je eigenlijk niet kent
Niet kent, maar wel hun leven hebben gegeven
Voor het goed, voor het kwaad
Dus herdenk 
 
En stel je eens voor…   
  

   

   

 

 

Stel je eens voor 

Toen in die tragische tijd 

 
Alles wat je bij je droeg 

Leven zonder een ander 
Ander leven om je heen 

Nu in de tijd dat het moeilijk is je voor te stellen 
Voor te stellen hoe het toen was 

Je hebt een familielid verloren 
Verloren in die oorlog 

Je staat daar, midden op de dam 
De dam, het middelpunt van de herdenking 

 
Mensen die je eigenlijk niet kent 
Niet kent, maar wel hun leven hebben gegeven 
Voor het goed, voor het kwaad 

En stel je eens voor…    
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