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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 
Els van de Ven

 Hein van de Elzen
 Gerard Rutten
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Onder de Loep 

Verjaardagskalender
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Nieuws van de cliëntenraad
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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 

a van de Berg  
Veronique van Extel 

 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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Op 26 oktober hebben we maar 
liefst meer dan 30 medewerkers 
mogen feliciteren met hun 
jubileum.  
 

 Het waren jubilarissen die 5 jaar in dienst waren bij BrabantZorg, maar 
ook medewerkers die al meer dan 30 jaar hun ziel en zaligheid gaven voor 
mensen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig hebben. Dit zijn 
allemaal echte toppers. Als BrabantZorg zijn we dan ook erg trots op 
medewerkers die zich voor langere tijd verbinden aan Sint Petrus en zich 
inzetten om onze bewoners en cliënten een zo fijn mogelijke dag te 
bezorgen.  
 
Met recht werden al deze jubilarissen letterlijk op het podium gezet en 
ontving iedereen van zijn of haar direct leidinggevende een persoonlijk 
woord van dank en een prachtige bos bloemen. Bewoners, familieleden, 
vrijwilligers en collega’s kregen tijdens de receptie de gelegenheid de 
jubilarissen te feliciteren. Na de receptie zijn we met alle feestgangers 
naar de Kern verhuisd waar een feestelijk drankje en overheerlijk kopje 
soep geserveerd werd.  
 
Intussen bouwden de horeca medewerkers ’t Trefpunt om in een waar 
restaurant waar we met meer dan 100 personen getrakteerd werden op 
een geweldig feestmaal.  Bereid door ons eigen keuken personeel. Zoals ik 
heb kunnen bemerken op deze avond en ook op de dagen daarna is er 
veel waardering voor de wijze waarop Sint Petrus haar blijk van 
waardering voor de jubilarissen heeft getoond. We hopen natuurlijk dat 
een ieder van jullie nog lang en met veel plezier wil en kan blijven werken 
voor Sint Petrus. 
 
 

 
Op 16 november gaan we zo een feestje 
nog een keertje overdoen, maar dan 
voor meer dan 50 vrijwilligers. Nu ik dit 
aan het schrijven ben voor in de Loep 
moet dit feest nog plaats gaan vinden 
maar ik weet zeker dat dit ook met recht 
een mooie dag gaat worden en waar we 
zeker weer zullen laten blijken hoe 
belangrijk vrijwilligers voor ons allemaal 
zijn. In de volgende Loep zullen we hier 
weer op terugblikken. 

 
 

Jubilarissen: De afgelopen maanden hebben voor Sint Petrus in 
het teken gestaan van onze jubilarissen. 



 
Avond openstelling Restaurant Sint Petrus.
 
Vanaf 26 september heeft het restaurant van Sint Petrus 
dagelijks haar deuren geopend. 
uit de directe omgeving van het 
in de middag een warme maaltijd te kunnen n
Hiermee creëren we ook meer mogelijkheden voor onze bewoners om 
samen met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
huis samen te kunnen eten.
zeven dagen per week tweema
de mogelijkheid om voor het dagmenu van Sint Petrus te kiezen maar of 
van de Menukaart. Een dik compliment aan onze totale keukenbrigade is 
hier op zijn plaats en ik wens natuurlijk alle bezoekers aan het 
een heerlijke maaltijd en een gezellig avond toe.
 
Vriendenloterij. 
 
Ook dit jaar is er een Vriendenloterij georganiseerd binnen Sint Petrus. 
Jaarlijks wordt dit initiatief genomen vanuit Stichting Vrienden van Sint 
Petrus. De opbrengsten van de loterij
bewoners en bezoekers van Sint Petrus. Om bewoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het hebben van zoveel mogelijk fijne dagen, weten we 
dat een uitgebreid activiteiten
kan helpen. Sint Petrus staat bekent om haar 
activiteiten- en ontspanningsprogramma. Maar liefst 
worden er twee tot drie
geweest zonder de (financiële)ondersteuning van Stichtin
Sint Petrus.  
 
De afgelopen weken hebben vele medewerkers, vrijwilligers maar ook 
bewoners kosten nog moeite gespaard om vele loten te verkopen. Er zijn 
prachtige prijzen aan de loterij verbonden en we hopen natuurlijk dat er 
veel loten verkocht zijn zodat ook u het komend jaar weer kunt rekenen 
op prachtige welzijnsactiviteiten in Sint Petrus. 
 
Waarom zouden we van dit prachtige initiatief en 
mooie opbrengst geen feestje bouwen? We 
hebben daarom niemand minder dan Imca Marina 
gevraagd om op 11 november een optreden te 
verzorgen voor alle bewoners en bezoekers. Na 
het optreden, wat hopelijk goed bezocht wordt, 
gaan we gelijk over tot de trekking van de loterij 
en hoop ik voor u allen dat juist u in de prijzen 
valt. Valt u niet in de prijzen 
dat u bijgedragen heeft aan een heel mooi en 
goed doel en genoten heeft van het optreden van 
Imca Marina. 
 

Maarten Coolen. 
 

 

 

stelling Restaurant Sint Petrus. 

Vanaf 26 september heeft het restaurant van Sint Petrus 
dagelijks haar deuren geopend. We bemerken dat bewoners en senioren 

de directe omgeving van het zorgpark het prettig vinden om niet alleen 
in de middag een warme maaltijd te kunnen nuttigen maar 
Hiermee creëren we ook meer mogelijkheden voor onze bewoners om 

kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
huis samen te kunnen eten. De keuken van Sint Petrus bereid 

tweemaal daags een verse warme maaltijd. U heeft 
de mogelijkheid om voor het dagmenu van Sint Petrus te kiezen maar of 
van de Menukaart. Een dik compliment aan onze totale keukenbrigade is 
hier op zijn plaats en ik wens natuurlijk alle bezoekers aan het 

ltijd en een gezellig avond toe. 

Ook dit jaar is er een Vriendenloterij georganiseerd binnen Sint Petrus. 
Jaarlijks wordt dit initiatief genomen vanuit Stichting Vrienden van Sint 
Petrus. De opbrengsten van de loterij vloeien rechtstreeks terug naar de 
bewoners en bezoekers van Sint Petrus. Om bewoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het hebben van zoveel mogelijk fijne dagen, weten we 
dat een uitgebreid activiteiten- en ontspanningsprogramma daarbij enorm 

pen. Sint Petrus staat bekent om haar uitgebreide
en ontspanningsprogramma. Maar liefst zes dagen per week 

drie activiteiten aangeboden. Dit was niet mogelijk 
geweest zonder de (financiële)ondersteuning van Stichting Vrienden van 

De afgelopen weken hebben vele medewerkers, vrijwilligers maar ook 
bewoners kosten nog moeite gespaard om vele loten te verkopen. Er zijn 
prachtige prijzen aan de loterij verbonden en we hopen natuurlijk dat er 

ocht zijn zodat ook u het komend jaar weer kunt rekenen 
op prachtige welzijnsactiviteiten in Sint Petrus.  

Waarom zouden we van dit prachtige initiatief en 
mooie opbrengst geen feestje bouwen? We 
hebben daarom niemand minder dan Imca Marina 

p 11 november een optreden te 
verzorgen voor alle bewoners en bezoekers. Na 
het optreden, wat hopelijk goed bezocht wordt, 
gaan we gelijk over tot de trekking van de loterij 
en hoop ik voor u allen dat juist u in de prijzen 
valt. Valt u niet in de prijzen dan weet u zeker 
dat u bijgedragen heeft aan een heel mooi en 
goed doel en genoten heeft van het optreden van 

Zoals in de vorige Loep geschreven stond:
“Het is pas feest als Imca is geweest”
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Vanaf 26 september heeft het restaurant van Sint Petrus ook s ‘avonds 
We bemerken dat bewoners en senioren 
orgpark het prettig vinden om niet alleen 

uttigen maar ook s ‘avonds. 
Hiermee creëren we ook meer mogelijkheden voor onze bewoners om 

kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen in eigen 
De keuken van Sint Petrus bereid voor u 

een verse warme maaltijd. U heeft 
de mogelijkheid om voor het dagmenu van Sint Petrus te kiezen maar of 
van de Menukaart. Een dik compliment aan onze totale keukenbrigade is 
hier op zijn plaats en ik wens natuurlijk alle bezoekers aan het restaurant 

Ook dit jaar is er een Vriendenloterij georganiseerd binnen Sint Petrus. 
Jaarlijks wordt dit initiatief genomen vanuit Stichting Vrienden van Sint 

vloeien rechtstreeks terug naar de 
bewoners en bezoekers van Sint Petrus. Om bewoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het hebben van zoveel mogelijk fijne dagen, weten we 

en ontspanningsprogramma daarbij enorm 
uitgebreide en mooi 

dagen per week 
activiteiten aangeboden. Dit was niet mogelijk 

g Vrienden van 

De afgelopen weken hebben vele medewerkers, vrijwilligers maar ook 
bewoners kosten nog moeite gespaard om vele loten te verkopen. Er zijn 
prachtige prijzen aan de loterij verbonden en we hopen natuurlijk dat er 

ocht zijn zodat ook u het komend jaar weer kunt rekenen 

Zoals in de vorige Loep geschreven stond: 
“Het is pas feest als Imca is geweest” 



 

Nieuwe bewoners. 
 
Mevrouw van Sleeuwen Leenders 
De heer van Minnen  
De heer J.L.M. Wijdeven 
De heer A. van Lankveld 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.
 

Overleden. 
     
Mevrouw Verbakel van de Rijt  
Mevrouw A.W. Elbers Janssen 
De heer J.C. Rambach                         
  
Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.
 

 

DECEMBER 
 
16 dhr A van den Elsen 
21 mw van Eerdt    
22 mw van den Bogaart Bergmans 
     

 
JANUARI 
 

05 mw Van Geffen Donkers 
08 mw Koks Spooren 
14 mw van Kreij   
16 mw van Creij Althuizen 
26 mw Bijvelds Selten 
31 dhr H.G.T. Kleuskens
 
  

Mevrouw van Sleeuwen Leenders  app 0.07 
app 2.18 

De heer J.L.M. Wijdeven  app 2.28    
  app 2.15    

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

Mevrouw Verbakel van de Rijt   16-09-2017  
Mevrouw A.W. Elbers Janssen  10-10-2017 

                          17-10-2017 
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 

16 dhr A van den Elsen     1.04 
     2.24 

Bogaart Bergmans   2.19 

05 mw Van Geffen Donkers    2.25 
08 mw Koks Spooren      2.23 

     1.25 
16 mw van Creij Althuizen     1.24  
26 mw Bijvelds Selten     1.02 
31 dhr H.G.T. Kleuskens    1.18 
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Voor de maand december hebben we 
mooi en vol programma. 
beetje vroeg
feestdagen toe en een gezond 
 
 

 
 
 
 
 
 

De winter is in aantocht
en guur. Het doet je verlangen naar de warmte van de feestdagen.

Zoals elk 
weer de Ark van Noah naar Sint 
Petrus. 
12 oktober was het 
Trefpunt een ware beestenboel. 
De dansvloer was vrij gemaakt 
en de mensen 
grote kring om heen. 
konden 
kijken maar ook 
kleine varkentje was er dit jaar 
ook weer bij, maar er waren 
ook nieuwe dieren zoals grot
slakken. De vrijwilligers van de 
Ark van Noah vertelden van 
alles over de dieren en lieten de 
mensen met de dieren 
knuffelen. 
geslaagde middag met veel 
gebeurtenissen waarvan men 
kon genieten.

Ark van Noah.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de maand december hebben we 
mooi en vol programma. Het is misschien een 
beetje vroeg, maar wij wensen u alvast hele fijne 
feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2018
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

aantocht, het is vroeg donker en het weer is 
en guur. Het doet je verlangen naar de warmte van de feestdagen.

Zoals elk jaar kwam ook nu 
de Ark van Noah naar Sint 

Petrus. Op donderdagmiddag 
12 oktober was het in ’t 
Trefpunt een ware beestenboel. 
De dansvloer was vrij gemaakt 
en de mensen zaten er in een 
grote kring om heen. Ze 
konden zo naar de dieren 

maar ook aaien. Het 
kleine varkentje was er dit jaar 
ook weer bij, maar er waren 
ook nieuwe dieren zoals grote 
slakken. De vrijwilligers van de 
Ark van Noah vertelden van 
alles over de dieren en lieten de 
mensen met de dieren 
knuffelen. Al met al een 
geslaagde middag met veel 
gebeurtenissen waarvan men 
kon genieten. 

Ark van Noah. 
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Voor de maand december hebben we opnieuw een 
Het is misschien een 

maar wij wensen u alvast hele fijne 
gelukkig 2018.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

het weer is af en toe koud 
en guur. Het doet je verlangen naar de warmte van de feestdagen. 



en met 

worden 
maar 

prikkelt de zintuigen, brengt 
een goed en rustig gevoel. 
waarbij beleving en welzijn 
boodschappen of foto’s 
naar Sint Petrus komt en waar
 
Een geslaagde SuperBingo middag
 
Op zondag 1 oktober h
middag georganiseerd. Van ondernemers uit Boekel hadden we ve
mooie prijzen ontvangen. De middag begon 
13.30u kwamen de eerste 
zoeken.  ’t Trefpunt zat uiteindelijk
verkocht en deze middag heeft ons ongeveer 
kunnen we weer gebruiken voor het organiseren van activiteiten in het
nieuwe jaar. Het was een gezellige 
gingen met een prijs naar huis en
volgende jaar in het eerste weekend van oktober. 
 
De jaarlijkse beauty- 
 
Elke eerste donderdag 
de beauty- en verwenmiddag georganiseerd
Dit jaar was dat op 
Trefpunt mocht iedere schoonheidsspecialiste 
en de kapster een eigen werkplek inrichten. 
Het zag er uit als een schoonheidssalon. 
 
De bewoners konden zich deze 
verwennen met diverse 
behandelingen. De leerlingen van het 
Commanderij College zorgde
handverzorging. Ze masseerden de handen 
en gaven de nagels nog een mooi kleurtje. 
Vorig jaar waren de gezichtsbehandelingen 
erg gewild en dit jaar waren er zes 
schoonheidsspecialisten 
verzorgen. Willemien Althuizen en stagiaire 

 

 

 

De Qwiek.up komt naar Sint Petrus
 
De laatste maanden zijn we hard bezig geweest 
met het verkopen van loten voor 
loterij. Het doel was om 3000 loten te verkopen 
en met de opbrengst daarvan en een bijdrage van 
De vrienden van Sint Petrus een Qwiek.up 
kunnen schaffen.  
 
Een Qwiek.up is een apparaat dat in
worden ter bestrijding van onrust van een cliënt, 
maar ook voor andere activiteiten. De Qwiek.up 

prikkelt de zintuigen, brengt ze in beweging en zorgt voor 
een goed en rustig gevoel. Er wordt een dynamische omgeving gecreëerd 

welzijn centraal staan. Het is mogelijk om persoonlijke 
s af te spelen. Al met al een waardevol apparaat dat 

naar Sint Petrus komt en waar we veel gebruik van gaan maken.

Een geslaagde SuperBingo middag. 

ondag 1 oktober hadden we voor de tweede keer de SuperBingo 
middag georganiseerd. Van ondernemers uit Boekel hadden we ve
mooie prijzen ontvangen. De middag begon eigenlijk om 14.30

amen de eerste mensen al binnen om een geschikt plekje uit te 
t uiteindelijk goed vol. Er waren 82 bingokaarten 

verkocht en deze middag heeft ons ongeveer €800,00 opgebracht. Dit 
kunnen we weer gebruiken voor het organiseren van activiteiten in het
nieuwe jaar. Het was een gezellige en geslaagde middag
gingen met een prijs naar huis en anderen weer niet. 

jaar in het eerste weekend van oktober.  

 en verwenmiddag. 

Elke eerste donderdag van november wordt 
en verwenmiddag georganiseerd. 

Dit jaar was dat op 2 november. In ’t 
Trefpunt mocht iedere schoonheidsspecialiste 
en de kapster een eigen werkplek inrichten. 
Het zag er uit als een schoonheidssalon.  

De bewoners konden zich deze middag laten 
diverse schoonheids-

behandelingen. De leerlingen van het 
Commanderij College zorgden voor de 
handverzorging. Ze masseerden de handen 
en gaven de nagels nog een mooi kleurtje. 
Vorig jaar waren de gezichtsbehandelingen 

n dit jaar waren er zes 
 die dit konden 

verzorgen. Willemien Althuizen en stagiaire  
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komt naar Sint Petrus. 

De laatste maanden zijn we hard bezig geweest 
oor de Vrienden 

loterij. Het doel was om 3000 loten te verkopen 
de opbrengst daarvan en een bijdrage van 

Qwiek.up aan te 

Qwiek.up is een apparaat dat in gezet kan 
ter bestrijding van onrust van een cliënt, 

activiteiten. De Qwiek.up 
in beweging en zorgt voor 

Er wordt een dynamische omgeving gecreëerd 
mogelijk om persoonlijke 

spelen. Al met al een waardevol apparaat dat 
we veel gebruik van gaan maken. 

we voor de tweede keer de SuperBingo 
middag georganiseerd. Van ondernemers uit Boekel hadden we veel 

om 14.30u, maar om 
mensen al binnen om een geschikt plekje uit te 

goed vol. Er waren 82 bingokaarten 
€800,00 opgebracht. Dit 

kunnen we weer gebruiken voor het organiseren van activiteiten in het 
middag. Sommigen 

 Graag tot het 



 
 
Daphne, Monique Tielemans, Mariël Blomme, 
Wendy van Moorsel en Lia Tielemans zorgde
ervoor dat de bewoners konden genieten. Kapster 
Anita Constant zorgde dat de kapsels van de 
bewoners er weer tip top uitzagen. Het was niet 
voor niets een verwenmiddag. De bewoners 
kregen bij ontvangst een kopje koffie/thee en een 
warme apfelstrudel met slagroom. Tussendoor kon 
iedereen met elkaar kletsen en geniet
gezellige middag. Voor het komende 
deze activiteit zeker weer op het programma
Iedereen bedankt die deze middag tot een succes 
maakten.  
 
Sinterklaas en Kerstmis in Sint Petrus
 
Op vrijdagmiddag 1 december vieren we 
Sinterklaas in ’t Trefpunt. Net als andere jaren 
spelen we het Sinterklaasspel en krijgen de 
bewoners een cadeautje. Ook komt er deze 
middag weer een mysterieuze gast op bezoek. Wie dit zal zijn is natuurlijk 
nog een groot geheim, een mysterie.
 

Op zaterdag 16 december
de Kerst
kunnen er kerststukjes gemaakt worden en worden 
er wafels gebakken. Al met al een gezellig
voor iedereen. 
 
Na de middag wordt ’t Trefpunt verbouwd en staat 
op deze avond 
Dan kunt u 
aanschuiven en komt een muzikaal duo de avond 
verzorgen. Graag zien we u dan.
 
Het kerstverhaal wordt ook dit jaar weer ten gehore 
gebracht en wel op vrijdag 22 december in ‘t 
Trefpunt. Het verhaal wordt door personeel en 
vrijwilligers uitgebeeld en het Sint Petrus koor 
verzorg
erg leuke act

 
 
 
 
 
 
 

De Heilige Mis van Kerstmis is op zaterdag 23 december om 15.00u in

 

Daphne, Monique Tielemans, Mariël Blomme, 
Wendy van Moorsel en Lia Tielemans zorgden 
ervoor dat de bewoners konden genieten. Kapster 

nt zorgde dat de kapsels van de 
bewoners er weer tip top uitzagen. Het was niet 
voor niets een verwenmiddag. De bewoners 
kregen bij ontvangst een kopje koffie/thee en een 
warme apfelstrudel met slagroom. Tussendoor kon 
iedereen met elkaar kletsen en genieten van een 

Voor het komende jaar staat 
zeker weer op het programma. 
die deze middag tot een succes 

Sinterklaas en Kerstmis in Sint Petrus. 

Op vrijdagmiddag 1 december vieren we 
’t Trefpunt. Net als andere jaren 

spelen we het Sinterklaasspel en krijgen de 
bewoners een cadeautje. Ook komt er deze 
middag weer een mysterieuze gast op bezoek. Wie dit zal zijn is natuurlijk 

geheim, een mysterie.  

Op zaterdag 16 december vieren we Kerst middels 
de Kerst-inn. Tijdens deze middag is er muziek, 
kunnen er kerststukjes gemaakt worden en worden 
er wafels gebakken. Al met al een gezellig
voor iedereen.  

Na de middag wordt ’t Trefpunt verbouwd en staat 
op deze avond het kerstdiner op het programma. 
Dan kunt u gezellig met familie bij het diner 
aanschuiven en komt een muzikaal duo de avond 
verzorgen. Graag zien we u dan. 

Het kerstverhaal wordt ook dit jaar weer ten gehore 
gebracht en wel op vrijdag 22 december in ‘t 
Trefpunt. Het verhaal wordt door personeel en 
vrijwilligers uitgebeeld en het Sint Petrus koor 
verzorgt de passende liederen. Dit is el
erg leuke activiteit.  

erstmis is op zaterdag 23 december om 15.00u in
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middag weer een mysterieuze gast op bezoek. Wie dit zal zijn is natuurlijk 

vieren we Kerst middels 
inn. Tijdens deze middag is er muziek, 

kunnen er kerststukjes gemaakt worden en worden 
er wafels gebakken. Al met al een gezellige middag 

Na de middag wordt ’t Trefpunt verbouwd en staat 
kerstdiner op het programma. 

gezellig met familie bij het diner 
aanschuiven en komt een muzikaal duo de avond 

Het kerstverhaal wordt ook dit jaar weer ten gehore 
gebracht en wel op vrijdag 22 december in ‘t 
Trefpunt. Het verhaal wordt door personeel en 
vrijwilligers uitgebeeld en het Sint Petrus koor 

de passende liederen. Dit is elk jaar een 

erstmis is op zaterdag 23 december om 15.00u in ‘t Trefpunt. 
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De wensboom. 
 
Na de kerstdagen blijft er een boom in ’t Trefpunt staan en wordt deze 
omgetoverd tot wensboom. Iedereen mag een wens voor zichzelf of voor 
een anders in deze boom hangen. Samen met de werkgroep “Aandacht 
voor Elkaar” gaan we proberen om deze wensen in vervulling te laten 
gaan. Afgelopen jaar hebben we veel wensen uit laten komen en hopelijk 
gaat dat nu ook weer lukken. Heb je dus een wens dan kan je deze in 
januari in de boom hangen. 

 
In december sluiten we het jaar 2017 af 
en maken we ons in januari klaar voor het 
nieuwe jaar. Samen willen we met 
iedereen een toost uitbrengen tijdens de 
nieuwjaarsborrel. Deze wordt gehouden op 
donderdagmiddag 4 januari om 14.30 uur 
in ’t Trefpunt. Dan wordt ook ons nieuwe 
boerenbruidspaar bekend gemaakt. U 
komt toch ook. 
 
 

De carnaval komt er weer aan. 
 
De carnaval valt dit jaar vroeg. Op zaterdag 10 februari barst het feest los 
in Boekel. In Sint Petrus beginnen we wat eerder. Hier onder is het 
carnavalsprogramma van Sint Petrus te vinden: 
 

- Zaterdag 27 januari carnavalsmiddag met de Vliegenmeppers. 
- Donderdag 1 februari onze eigen Boerenbruiloft. 
- Zaterdag 3 februari carnavalsmiddag met de Knöllekes. 
- Maandag 12 februari komt “Senioren Express” muziek maken. 
- Dinsdag 13 februari  is het carnavalskienen. 

 
Al met al een leuk programma tijdens de carnavalsdagen! 
Zoek de boerenkiel maar weer op. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen bepalen de kleur van je jas en van je leven 
 
Ze wijzen de paadjes waar je moet gaan en roepen ‘oei’ en ‘poei’, 
als je even blijft staan 
 
Ze kiezen je toekomst en je werk en zoeken een kroeg en een kerk. 
 
En wat je aan de armen moet geven 
Mens, durf te leven 
                 

Mevrouw van Roosmalen. 



 
We hebben de eerste vergadering van de regionale cliëntenraad achter de 
rug. Niks nieuws, zou ik zeggen, maar we hebben met deze indeling veel 
meer directe invloed op 
aandacht besteden aan de dingen rondom ons heen. 
vorige keer al aangegeven, bij de regioraad, 
vergaderen. De problemen die we hebben zijn daardoor meer aangewezen 
op onze eigen cliëntenraad. Hierdoor 
 
We hebben vorige maand binnen onze raad afscheid genomen van de heer 
Snijders. Voor die plaats zoeken 
uurtje van afgelopen donderdag gaf iemand te 
hebben voor deze functie. Hij 
luisteren tijdens de vergaderingen.
 
De laatste vergadering was een beetje feestelijk omdat de Heer en 
Mevrouw van de Ven, 60 jaar getrouwd waren. Een dik applaus en al de 
goede wensen waren voor het bruidspaar.
 
Op de agenda van ons laatst
festiviteiten, die de komende maanden plaats gaan vinden.
bingo loterij met prachtige prijzen, de Sint die er aan zit te komen, het 
programma van de mysterie gast en de voorbereidingen voor de Kerst. 
Ook kwam het jaarlijkse vuurwerk aan de orde. Gaan we dat
de vroege of late avond. En gaan we dat doen met hoog of laag vuurwerk, 
zodat we het allemaal kunnen zien
 
Tijdens het koffie-uurtje was 
onze Burgemeester Pierre 
aanwezig om te vernem
het in er Sint Petrus aan toe 
gaat en om vragen van onze
cliënten te beantwoorden.
Burgemeester was er van 
overtuigd, dat er weinig
problemen waren in Sint Petrus 
en dat het dorpsteam 
organisatie binnen Sint Petrus 
daar een positieve invloed i
had.  
 
Een van de vragen was of er toch een oplossing zou komen voor de dikke 
bomen die in de trottoirs gegroeid zitten. We kunnen er niet tot zeer 
moeilijk omheen. De Burgemeester zegde toe dat hij overleg zal 
met de Heer van den Berg
 
 

 

 

 
 
 
 

We hebben de eerste vergadering van de regionale cliëntenraad achter de 
rug. Niks nieuws, zou ik zeggen, maar we hebben met deze indeling veel 

directe invloed op onze eigen problemen. We kunnen 
besteden aan de dingen rondom ons heen. We gaan

vorige keer al aangegeven, bij de regioraad, vier keer met elkaar 
vergaderen. De problemen die we hebben zijn daardoor meer aangewezen 
op onze eigen cliëntenraad. Hierdoor zijn we er nog meer betrokken.

We hebben vorige maand binnen onze raad afscheid genomen van de heer 
Snijders. Voor die plaats zoeken we een nieuw lid. Tijdens ons koffie
uurtje van afgelopen donderdag gaf iemand te kennen 
hebben voor deze functie. Hij heeft afgesproken enkele keren mee te 
luisteren tijdens de vergaderingen. 

De laatste vergadering was een beetje feestelijk omdat de Heer en 
an de Ven, 60 jaar getrouwd waren. Een dik applaus en al de 

goede wensen waren voor het bruidspaar. 

Op de agenda van ons laatste koffie-uurtje stonden ook een hele boel 
festiviteiten, die de komende maanden plaats gaan vinden.
bingo loterij met prachtige prijzen, de Sint die er aan zit te komen, het 
programma van de mysterie gast en de voorbereidingen voor de Kerst. 

kwam het jaarlijkse vuurwerk aan de orde. Gaan we dat
de vroege of late avond. En gaan we dat doen met hoog of laag vuurwerk, 
zodat we het allemaal kunnen zien. 

uurtje was 
Pierre Bos 

te vernemen hoe 
Sint Petrus aan toe 

van onze 
te beantwoorden. De 

Burgemeester was er van 
overtuigd, dat er weinig 
problemen waren in Sint Petrus 

het dorpsteam en 
organisatie binnen Sint Petrus 

ve invloed in 

Een van de vragen was of er toch een oplossing zou komen voor de dikke 
bomen die in de trottoirs gegroeid zitten. We kunnen er niet tot zeer 
moeilijk omheen. De Burgemeester zegde toe dat hij overleg zal 
met de Heer van den Berg.  
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We hebben de eerste vergadering van de regionale cliëntenraad achter de 
rug. Niks nieuws, zou ik zeggen, maar we hebben met deze indeling veel 

We kunnen zo meer 
We gaan, zoals 
keer met elkaar 

vergaderen. De problemen die we hebben zijn daardoor meer aangewezen 
betrokken. 

We hebben vorige maand binnen onze raad afscheid genomen van de heer 
een nieuw lid. Tijdens ons koffie-

kennen interesse te 
le keren mee te 

De laatste vergadering was een beetje feestelijk omdat de Heer en 
an de Ven, 60 jaar getrouwd waren. Een dik applaus en al de 

uurtje stonden ook een hele boel 
festiviteiten, die de komende maanden plaats gaan vinden. Vooral de 
bingo loterij met prachtige prijzen, de Sint die er aan zit te komen, het 
programma van de mysterie gast en de voorbereidingen voor de Kerst. 

kwam het jaarlijkse vuurwerk aan de orde. Gaan we dat ontsteken in 
de vroege of late avond. En gaan we dat doen met hoog of laag vuurwerk, 

Een van de vragen was of er toch een oplossing zou komen voor de dikke 
bomen die in de trottoirs gegroeid zitten. We kunnen er niet tot zeer 
moeilijk omheen. De Burgemeester zegde toe dat hij overleg zal plegen 
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Met optreden van Imca Marina 

 
 
Ook ging de Burgemeester in op de avond in Nia Domo 
over het gebruik van onze kerk. We kunnen er weinig 
aan doen omdat het natuurlijk een parochiële dan wel 
een probleem is van het Bisdom. De Burgemeester was 
zeker bereid om de Kerkelijke en gemeentelijke 
belangen ten diensten te zijn. Met een dik applaus en 
een dank je wel nam onze Burgemeester afscheid en 
wenste alle aanwezigen alvast fijne feestdagen toe. 
 
Het volgende koffie-uurtje is niet op de eerste 
donderdag van december maar op donderdag 30 
november. Vermoedelijk komt de Sint dan ook nog even 
langs.  
 
 Groetjes De Cliëntenraad. Peter Biemans. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de verkoop van veel loten voor de Vriendenstichting mochten we 
van het ouderenfonds de bewoners van ons zorgpark een gezellige middag 
aanbieden. Het gezegde: Het is pas feest als Imca Marina is geweest werd 
bewaarheid. En het was me een feest, geweldig wat een mooi mens is die 
Imca. Ze wist de hele zaal mee te laten zingen met haar bekende 
nummers als: Bella Italia, Harlekino en niet te vergeten Iviva España.  
 

Iedereen was in de stemming om met de 
polonaise mee te lopen. Er zijn veel foto`s 
gemaakt zodat we het later nog eens 
allemaal terug kunnen kijken. Het leukste 
was, dat een bewoonster zei: “We hebben 
allemaal prijs, zo blij zijn we dat Imca dit 
optreden heeft verzorgd”. 
 
De trekking van de Vrienden loterij werd 
gedaan door Imca. En zeven prijswinnaars 
hebben we blij gemaakt, waarvan er drie 
hier werkzaam zijn in Sint Petrus. 

Zaterdag 11 november 



 

 
 
De leden van de vriendenstichting 
bedankten nogmaals iedereen heel 
hartelijk voor dit groot geslaagde 
evenement. De totale opbrengst van 
de Vrienden loterij en de S
is  €5800,- Een heel aardig bedrag 
voor de Vrienden stichting waarmee 
we weer leuke dingen kunnen 
organiseren voor de bewoners. 
 
We willen iedereen bedanken
van deze vriendenloterij
de loten. De prijswinnaars zijn 
Petrus op komen halen. 
 

 
 
Speciale dank aan de hoofdsponsors
 
 
 
Electro world Wim van de 
Rijbroek sport en mode.
Restaurant Porte de Prov
Bakker Merks. 
Keurslager van Exel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemers uit Boekel, dank jullie wel  voor het beschikbaar stellen 
van alle prijzen ten behoeve van 

 

De leden van de vriendenstichting 
bedankten nogmaals iedereen heel 
hartelijk voor dit groot geslaagde 

De totale opbrengst van 
de Super Bingo 

Een heel aardig bedrag 
voor de Vrienden stichting waarmee 
we weer leuke dingen kunnen 

bewoners.  

We willen iedereen bedanken, die meegewerkt heeft aan het welslagen 
vriendenloterij. De belangrijksten zijn natuurlijk de kopers van 
De prijswinnaars zijn geïnformeerd en zij kunnen de prijs in Sint 

 

dank aan de hoofdsponsors:  

Electro world Wim van de Broek. 
.  

rovence.  

Ondernemers uit Boekel, dank jullie wel  voor het beschikbaar stellen 
ten behoeve van de superbingo en de Vriendenloterij.
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heeft aan het welslagen 
n natuurlijk de kopers van 

kunnen de prijs in Sint 

Ondernemers uit Boekel, dank jullie wel  voor het beschikbaar stellen 
superbingo en de Vriendenloterij. 



 
14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sinds 1 oktober woont Leo van Minnen in Sint 
Petrus. Leo is 71 jaar en is geboren in 
Oosterbeek en getrouwd met Ellen. Leo en Ellen 
zijn inmiddels 25 jaar bij elkaar. Leo is 20 jaar 
ouder dan Ellen. Leo was 45 en Ellen was 25 jaar 
toen zij elkaar ontmoetten.  
 
Leo had uit een eerder huwelijk een dochter (Kim) en een zoon (Paul) en 
in totaal hebben zij vijf kleinkinderen. Kim woont in De Bilt en is docent 
aan de Hoge School Utrecht en Paul woont alweer vijf jaar in Australië en 
is daar plastisch chirurg.  
 
Leo is jaren groepsdirecteur bij Campina in Veghel geweest. Ellen heeft 

haar middelbareschooltijd 
doorgebracht in Uden en 
werkt momenteel fulltime 
bij de Hartstichting in Den 
Haag. Omdat diverse 
familieleden van Ellen in 
Uden en omgeving wonen 

en vrienden van Leo in Veghel, is Ellen onlangs weer verhuisd naar 
Brabant. Ze woont nu in Veghel.  
 
“We hadden het erg fijn samen, we deden samen vaak leuke dingen en 
waren erg ondernemend. Leo stond nog volop in het leven en was na zijn 
pensioen adviseur bij Ondernemersklankbord. We waren echte maatjes. 
Ook de relatie met de kinderen én kleinkinderen was heel erg goed. Een 
harmonieuze familie” aldus Ellen.  
 
Bijna twee jaar geleden werd dit abrupt verstoord door de ziekte van Leo. 
Hij kreeg twee ernstige herseninfarcten. De eerste ‘s-nachts thuis en de 
tweede in het Ziekenhuis op de stroke afdeling. Het laatste infarct was zo 
ernstig dat zijn cognitieve vermogens bijna 
volledig waren aangetast. Er is een leven vóór het 
infarct en een leven na. Wat ik nog steeds erg 
moeilijk vind, is dat Leo er wel is, maar eigenlijk 
ook niet. En dat ik geen afscheid heb kunnen 
nemen. Helaas is daar niets meer aan te 
veranderen” aldus Ellen.  
 
Volgens de neuroloog is het – gezien het enorme 
hersenletsel - opmerkelijk dat Leo nog kan lopen 

De heer Leo van Minnen. 
Appartement 2.18 



en enigszins kan functioneren. Zoals
Daarnaast heeft Leo door dit herseninfarct een extreme vorm van afasie 
wat de communicatie enorm bemoeilijkt. Som
geduld en met gebruik van
connectie te krijgen.  
 
 
Afasie is een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie 
gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn 
onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, 
het vroegere taalvermogen en iemand
 
Gelukkig is Leo wel vriendelijk gebleven en heeft hij zijn decorum 
behouden. Ook heeft hij nog regelmatig hele heldere momenten. Dan 
beseft hij goed wat er allemaal gebeurd is. Dit maakt hem soms erg 
verdrietig. En ons ook. Ook hieraan 
Gelukkig lijkt het erop dat hij nog kan genieten van bezoek én van lekker 
eten. Dit proberen wij dan ook zoveel als mogelijk te doen. Ook vindt hij 
het plezierig om contact te maken. Gelukkig proberen ze bij Sint Petrus 
veel mogelijk in te zetten op zijn welzijn & comfort en het ontwikkelen van 
een bepaalde vaste structuur. Iets waar Leo veel baat bij heeft. Fijn dat 
dit hier mogelijk is, aldus Ellen. 

ondanks de lastige communicatie met Leo 
lopen. Mocht iemand hierin interesse in hebben, neem dan contact met 
mij op. Ik kan dan een paar tools meegeven, zodat er toch nog een 
bepaalde vorm van communicatie mogelijk is. 
Alvast bedankt! Groetjes Ellen.

 
 
Wat fijn, dat Ellen iets heeft willen 
kan dat beter dan zij. Z
zo goed! Dank je wel. 

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 mensen een beroerte. Dat zijn meer 
dan honderd mensen per dag! Een beroerte kan zowel een herseninfarct 

als een hersenbloeding zijn. In beide gevallen gaat er iets mis met de 

bloedtoevoer van de hersenen. Hierdoor krijgt h
weinig zuurstof en sterft dan af. Met vaak enorme gevolgen zoals 

verlamming, afasie, apraxie en neglect. Maar ook veranderingen in 
gedrag en emoties. 

 

en enigszins kan functioneren. Zoals wandelen en zelfstandig eten. 
Daarnaast heeft Leo door dit herseninfarct een extreme vorm van afasie 
wat de communicatie enorm bemoeilijkt. Soms lukt het met heel veel 

en met gebruik van gebaren en het laten zien van foto’s een 

Afasie is een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie 
gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn 
onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, 
het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. 

Gelukkig is Leo wel vriendelijk gebleven en heeft hij zijn decorum 
behouden. Ook heeft hij nog regelmatig hele heldere momenten. Dan 
beseft hij goed wat er allemaal gebeurd is. Dit maakt hem soms erg 
verdrietig. En ons ook. Ook hieraan is helaas niets meer te veranderen.
Gelukkig lijkt het erop dat hij nog kan genieten van bezoek én van lekker 
eten. Dit proberen wij dan ook zoveel als mogelijk te doen. Ook vindt hij 
het plezierig om contact te maken. Gelukkig proberen ze bij Sint Petrus 
veel mogelijk in te zetten op zijn welzijn & comfort en het ontwikkelen van 
een bepaalde vaste structuur. Iets waar Leo veel baat bij heeft. Fijn dat 

aldus Ellen.  
 
Tot slot een oproep:  
 
Omdat Leo graag contact maakt 
zijn momenten van eenzaamheid wat te 
verminderen, ben ik op zoek naar een 
vrijwilliger die dagelijks bijv. in de ochtend 
of in de middag een half uurtje zou willen 
wandelen met Leo. Iemand die het 

ondanks de lastige communicatie met Leo – leuk vindt om een ron
lopen. Mocht iemand hierin interesse in hebben, neem dan contact met 
mij op. Ik kan dan een paar tools meegeven, zodat er toch nog een 
bepaalde vorm van communicatie mogelijk is.  

Groetjes Ellen.  

heeft willen schrijven over haar man Leo, w
. Zij maakt alles van heel dichtbij mee e

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.  

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 mensen een beroerte. Dat zijn meer 
dan honderd mensen per dag! Een beroerte kan zowel een herseninfarct 

als een hersenbloeding zijn. In beide gevallen gaat er iets mis met de 

bloedtoevoer van de hersenen. Hierdoor krijgt het hersenweefsel te 
weinig zuurstof en sterft dan af. Met vaak enorme gevolgen zoals 

verlamming, afasie, apraxie en neglect. Maar ook veranderingen in 
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wandelen en zelfstandig eten. 
Daarnaast heeft Leo door dit herseninfarct een extreme vorm van afasie 

s lukt het met heel veel 
gebaren en het laten zien van foto’s een 

Afasie is een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie zijn precies 
gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn 
onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, 

Gelukkig is Leo wel vriendelijk gebleven en heeft hij zijn decorum 
behouden. Ook heeft hij nog regelmatig hele heldere momenten. Dan 
beseft hij goed wat er allemaal gebeurd is. Dit maakt hem soms erg 

helaas niets meer te veranderen. 
Gelukkig lijkt het erop dat hij nog kan genieten van bezoek én van lekker 
eten. Dit proberen wij dan ook zoveel als mogelijk te doen. Ook vindt hij 
het plezierig om contact te maken. Gelukkig proberen ze bij Sint Petrus zo 
veel mogelijk in te zetten op zijn welzijn & comfort en het ontwikkelen van 
een bepaalde vaste structuur. Iets waar Leo veel baat bij heeft. Fijn dat 

Omdat Leo graag contact maakt en om 
omenten van eenzaamheid wat te 

verminderen, ben ik op zoek naar een 
vrijwilliger die dagelijks bijv. in de ochtend 
of in de middag een half uurtje zou willen 
wandelen met Leo. Iemand die het – 

leuk vindt om een rondje te 
lopen. Mocht iemand hierin interesse in hebben, neem dan contact met 
mij op. Ik kan dan een paar tools meegeven, zodat er toch nog een 

ver haar man Leo, want wie 
ij maakt alles van heel dichtbij mee en kent hem 

 

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 mensen een beroerte. Dat zijn meer 
dan honderd mensen per dag! Een beroerte kan zowel een herseninfarct 

als een hersenbloeding zijn. In beide gevallen gaat er iets mis met de 

et hersenweefsel te 
weinig zuurstof en sterft dan af. Met vaak enorme gevolgen zoals 

verlamming, afasie, apraxie en neglect. Maar ook veranderingen in 



tegen. Deze is in Oploo 
Ook hij werkte thuis op 
getrouwd en zijn naar Landhorst verhuisd.
kinderen, twee meisjes en 
oma van acht kleinkinderen waarvan 
drie en twintig jaar oud is
 
In 2001 heeft Maarten, 
Harry en Mia zijn toen in de Prof. van de Veldenstraat in Boekel gaan 
wonen. Ze kregen het wat rustiger en hadden 
toen tijd om fietstochten te maken samen
broers en zussen. Ze kwamen op een bepaald 
punt bij elkaar en trokken er gezellig op uit.
hobby van beiden was kaarten, dansen en 
tuinieren. Ze hadden een moestuin en daar 
ging natuurlijk ook veel tijd
zitten. Hier woonden ze ongeveer 
 
Jammer dat de gezondheid wat minder werd.
Harry en Mia namen de beslissing om naar de 
Kloosterlaan in Boekel te verhuizen. Hier woonden ze
zijn daarna verhuisd naar S
nodig en die krijgt hij op Den Boogerd.
hoopt met revalidatie weer meer zelfsta
woont op de Oogstappel en gaat hier
eet op haar kamer en vind
komen kaarten. Zo houden ze toch samen contact. Ook leest ze
plezier het huisblad De Loep
 
Ik hoop dat het spoedig wat beter met Mia gaat, zodat zij zich hier wat 
meer thuis gaat voelen. 
 
Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus.
 

 

 
 
 
 
 

Mevrouw Jans Beeke.  
 
 
Mevrouw woont sinds kort in Zorgcentrum S
Petrus. Met haar meisjesnaam heet ze Mia van de 
Weijer en is geboren op een boerderij in Deurne
Ze is 77 jaar. Mia had twee zussen en 
broers, maar jammer genoeg zijn een zus en een 
broer overleden. Ze werkte mee op de boerderij
met koeien en varkens en later alleen varkens.
 
Tijdens het dansen kwam ze Harry Jans

 geboren en komt uit een gezin van 
werkte thuis op een boerderij. Ze zijn op 27 oktober 1964
en zijn naar Landhorst verhuisd. Ze kregen samen 

meisjes en een jongen. Ook waren ze de trotse opa en 
acht kleinkinderen waarvan de jongste vier jaar en 

oud is.  

de jongste zoon, de boerderij over genomen.
Harry en Mia zijn toen in de Prof. van de Veldenstraat in Boekel gaan 

Ze kregen het wat rustiger en hadden 
toen tijd om fietstochten te maken samen met 
broers en zussen. Ze kwamen op een bepaald 
punt bij elkaar en trokken er gezellig op uit. De 

as kaarten, dansen en 
e hadden een moestuin en daar 

ging natuurlijk ook veel tijd en veel werk in 
Hier woonden ze ongeveer elf jaar. 

Jammer dat de gezondheid wat minder werd. 
Harry en Mia namen de beslissing om naar de 
oosterlaan in Boekel te verhuizen. Hier woonden ze ongeveer 

verhuisd naar Sint Petrus. Harry heeft nu veel verzorging 
nodig en die krijgt hij op Den Boogerd. Mia heeft ook verzorging nodig en 
hoopt met revalidatie weer meer zelfstandiger te kunnen bewegen. Ze 
woont op de Oogstappel en gaat hier in de huiskamer koffie drinken.
eet op haar kamer en vindt het ook wel gezellig dat vrienden bij haar 

Zo houden ze toch samen contact. Ook leest ze
De Loep. 

Ik hoop dat het spoedig wat beter met Mia gaat, zodat zij zich hier wat 
 En dank u wel voor het interview. 

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus.
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woont sinds kort in Zorgcentrum Sint 
Met haar meisjesnaam heet ze Mia van de 

op een boerderij in Deurne. 
zussen en drie 

een zus en een 
Ze werkte mee op de boerderij 

een varkens. 

dansen kwam ze Harry Jans Beeke 
komt uit een gezin van elf kinderen. 

Ze zijn op 27 oktober 1964 
Ze kregen samen drie 

Ook waren ze de trotse opa en 
en de oudste 

genomen. 
Harry en Mia zijn toen in de Prof. van de Veldenstraat in Boekel gaan 

ongeveer vijf jaar en 
Harry heeft nu veel verzorging 
Mia heeft ook verzorging nodig en 
ndiger te kunnen bewegen. Ze 

in de huiskamer koffie drinken. Ze 
het ook wel gezellig dat vrienden bij haar 

Zo houden ze toch samen contact. Ook leest ze met 

Ik hoop dat het spoedig wat beter met Mia gaat, zodat zij zich hier wat 
 

Namens de ontspanningscommissie: Lenie Lodewikus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Netje Elbers.  
 
Netje was sinds februari 2015 een 
bewoonster van de afdeling Bellefleur. Van 
oorsprong komt ze uit Odiliapeel
meer dan 60 jaar heeft gewoond samen met 
Jan Elbers, die op 26 april 2015
gestorven. 
Haar verblijf op Sint Petrus was verwarmend 
en heel fijn. Helaas is hier op 10 oktober 
2017 een eind aan gekomen. 
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We hebben bij onze 
gebruikt. Er is weer heel wat afgeknutseld op Donkzicht. Ook kwamen de 
Ministars weer op bezoek en die vonden de gym en het knutselen met 
knopen heel interessant. Het is altijd gezellig met die kleintjes om ons 
heen.  
Als grote activiteit hebben we gekozen voor e
Boerenbondmuseum in Gemert. 
niet alleen gezellig, maar de grotere kinderen konden ons ook helpen met 
het duwen van de rolstoelen. Voor deze gelegenheid kwamen ook veel 
vrijwilligers mee helpen. Om
op Donkzicht en om tien uur kwam de Polderexpress waarmee we naar 
Gemert vertrokken. Verder 
reed Jo van de Aa met de 
bus van Sint Petrus en Jan 
van Dijk van de kinderburcht 
met hun bus. Zo konden we 
allemaal in een keer 
vertrekken.  
 
In Gemert gingen we in 
groepjes op pad. Bij de 
ouderen riep dat 
herinneringen op over 
klompenmaker, de smid, de wever, de houtbewe
touw om ons een kijkje te laten nemen in h
twaalf uur hadden we de gezamenlijke lunch.
koffietafel met alles er op en er aan. 
 
Na de lunch konden we weer verder met het bezichtigen van alle 
oudheden. Heel erg in
jodenvet en  soldaatjes gretig aftrek vonden. Vooral de kinderen van de 
Kinderburcht liepen wel allemaal met een puntzak snoep. Zij mochten ook 
gratis een pannenkoek komen eten. 
 
 
 

 

 
 

           
 
 
 
 

 
 
 

 
 

onze activiteiten het thema herfst meerdere malen 
. Er is weer heel wat afgeknutseld op Donkzicht. Ook kwamen de 

Ministars weer op bezoek en die vonden de gym en het knutselen met 
knopen heel interessant. Het is altijd gezellig met die kleintjes om ons 

Als grote activiteit hebben we gekozen voor een uitstapje naar het 
Boerenbondmuseum in Gemert. De Kinderburcht ging ook mee
niet alleen gezellig, maar de grotere kinderen konden ons ook helpen met 
het duwen van de rolstoelen. Voor deze gelegenheid kwamen ook veel 

mee helpen. Om half tien begonnen we met een kopje koffie 
op Donkzicht en om tien uur kwam de Polderexpress waarmee we naar 
Gemert vertrokken. Verder 
reed Jo van de Aa met de 

Petrus en Jan 
van Dijk van de kinderburcht 
met hun bus. Zo konden we 

en keer 

In Gemert gingen we in 
Bij de 

riep dat 
op over vroeger. Speciaal voor die dag waren de 

klompenmaker, de smid, de wever, de houtbewerker en
ns een kijkje te laten nemen in het leven van vroeger. Om 

twaalf uur hadden we de gezamenlijke lunch. Een goed verzorgde 
met alles er op en er aan.  

Na de lunch konden we weer verder met het bezichtigen van alle 
oudheden. Heel erg in trek was de snoepwinkel, waar de oude

vet en  soldaatjes gretig aftrek vonden. Vooral de kinderen van de 
Kinderburcht liepen wel allemaal met een puntzak snoep. Zij mochten ook 
gratis een pannenkoek komen eten.  

 op Donk
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a herfst meerdere malen 
. Er is weer heel wat afgeknutseld op Donkzicht. Ook kwamen de 

Ministars weer op bezoek en die vonden de gym en het knutselen met 
knopen heel interessant. Het is altijd gezellig met die kleintjes om ons 

en uitstapje naar het 
ging ook mee. Dat was 

niet alleen gezellig, maar de grotere kinderen konden ons ook helpen met 
het duwen van de rolstoelen. Voor deze gelegenheid kwamen ook veel 

half tien begonnen we met een kopje koffie 
op Donkzicht en om tien uur kwam de Polderexpress waarmee we naar 

vroeger. Speciaal voor die dag waren de 
rker en een boerin in 

et leven van vroeger. Om 
Een goed verzorgde 

Na de lunch konden we weer verder met het bezichtigen van alle 
trek was de snoepwinkel, waar de ouderwetse 

vet en  soldaatjes gretig aftrek vonden. Vooral de kinderen van de 
Kinderburcht liepen wel allemaal met een puntzak snoep. Zij mochten ook 

Donkzicht. 
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Er werd een wandeling gemaakt naar het 
kapelletje van de heilige Gerlachus achter 
het museum. Om drie uur werd er weer 
verzameld om terug te gaan naar Boekel. 
De Polderexpress kwam weer en we werden 
weer veilig naar huis gebracht. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde dag. We 
bedanken dan ook de Polderexpress, de 
Kinderburcht, de vrijwilligers, de gift van de 
wensboom voor het vervoer en natuurlijk 
het boerenbondmuseum.  
Tot een volgende keer. 
 
Will Coppens. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
22 

Groeten: Hein van den Elzen. 

 
 

 

 

 

 
In de huiskamer van D’n Boogerd hangt van alles aan de muur. Ook een 
mooi lijstje met foto’s van alle bewoners. Wil je die bewoners leren 
kennen en er gezellige activiteiten mee doen, dan moet je gewoon eens 
gezellig op bezoek komen. Uiteraard even met Elly, Renée en/of “de zorg” 
overleggen of dit nu het geschikte moment is. Je zult ontdekken dat je 
enorm veel kunt betekenen voor de bewoners.  
 
De meeste bewoners zijn “over de helft”. Dat wil zeggen, dat ze de 
grootste helft van hun leven achter de rug hebben. Dat geldt trouwens 
voor de meeste bewoners van zorgcentrum Sint Petrus.  
 
Of onze nieuwe regering iets leuks in petto heeft voor D’n Boogerd zullen 
we even moeten afwachten. Als even net zo lang duurt als het smeden 
van die nieuwe regering, dan zitten 
we met zijn allen diep in 2018. Maar 
veelbelovend is het wel! Immers er 
ligt een akkoord waarbij gewone, 
normale burgers er écht op 
vooruitgaan. Dat zei Rutte! Vraag is 
natuurlijk wel: wie of wat is een 
gewone, normale burger? 
 

Ooit 'n normaal mens ontmoet? en..., beviel 't? 

Bij heel veel gewone, normale burgers hoort een stevige handleiding. Dat 
is bij bewoners van Sint Petrus en specifiek van D’n Boogerd niet anders. 
Hier volgt alvast één tip om te doen en één om niet te doen! Volgende 
keer meer! 

 
 

 

 
 

  

DOEN: Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één 
boodschap en stel één vraag per keer. Wacht even totdat je 
reactie krijgt. Vraag of zij jou begrepen hebben. 

NIET DOEN: Gedraag je niet vrolijker dan je je voelt. Daar prikt 
iedereen doorheen! 



 
 
Ik werd gevraagd om eens iets te schrijven voor dit huisblad. Dacht ik, 
laat ik me maar “her”-voorstellen. Puur, daar er zoveel nieuwe gezichten 
in de loop der jaren in het zorgcentrum zijn gekomen, zowel de mensen 
die er wonen als collega ‘s. En ook al wo
nog elkaar allemaal treffen en een beetje kennen, valt hedendaags niet 
mee.  
 
Ik ben Anita van Lankveld
hebben twee zonen, Jurg en Marijn. 
Petrus. Na stageperiodes en vakantiewerk ben ik
verzorgende. Ik denk me te herinneren dat ik 
Ik ben ook een dik jaar uit de running geweest
werk te stoppen bij mijn eerste zwangerschap
 
Ja, de taken als moedertje en huisvrouw zag ik wel zitten. Echter een 
klein jaartje verder, begon ik het werk “aan bed” te missen, de alledaagse 
zorg voor de mensen in S
weer op sollicitatiegesprek mogen komen en 
Dat was in november 2000. 
 
Het huis en de zorg zijn door de jaren
veranderd. Maar goed, dit gaat niet allemaal van de ene op de andere 
dag, gelukkig maar, je groeit er in mee. En ja, je komt dinge
je het ook wel eens niet mee eens bent. That ’s life.(zo is het leven). 
Ga nog steeds met plezier naar mijn werk, tuurlijk een baaldag heeft 
iedereen wel eens, ook de zuster, jawel. 
 
Ik werk nu op afdeling Sterappel, meestal in de ochtend al
parttimer. In de huiskamer zie je me ook wel eens en af en toe in de 
avond. De kern/basis, van het zorgen voor de mensen blijft hetzelfde, 
ervaar ik, wat voor tijd het van de dag ook is. Samen met collega ’s en 
bewoners het aangenaam maken. 
 
Buiten mijn werk, houd ik me graag bezig met man 
en kinderen en vind ik het fijn om af te spreken met 
vrienden/familie. Muziek luisteren, tv kijken. Aan 
huishoudelijke klusjes heb ik geen hekel maar een 
sportvrouw ben ik ook weer niet
aan badminton en gymnastiek gedaan. Nu wandel ik 
wel eens in een groepje. Hi Hi, allemaal ietwat 
burgerlijk, zeggen ze tegenwoordig h
tevree.  
 
Bij deze was dit wat over mij,
van jou. Graag gedaan en tot zi
 

 

 
 
 
Dag lezers en lezeressen. 

Ik werd gevraagd om eens iets te schrijven voor dit huisblad. Dacht ik, 
voorstellen. Puur, daar er zoveel nieuwe gezichten 

in de loop der jaren in het zorgcentrum zijn gekomen, zowel de mensen 
die er wonen als collega ‘s. En ook al wonen of werken we in 
nog elkaar allemaal treffen en een beetje kennen, valt hedendaags niet 

Ik ben Anita van Lankveld van Schijndel, getrouwd met Willy en 
zonen, Jurg en Marijn. Ik loop al heel wat jaren mee in S

a stageperiodes en vakantiewerk ben ik in 1988 aangenomen als 
enk me te herinneren dat ik begon met nachtdiensten. 

dik jaar uit de running geweest toen ik besloten had 
bij mijn eerste zwangerschap.  

de taken als moedertje en huisvrouw zag ik wel zitten. Echter een 
klein jaartje verder, begon ik het werk “aan bed” te missen, de alledaagse 
zorg voor de mensen in Sint Petrus en ook de kontakten. 
weer op sollicitatiegesprek mogen komen en fijn, ik kon weer aan de slag. 
Dat was in november 2000.  

zorg zijn door de jaren heen in alle opzichten veel 
veranderd. Maar goed, dit gaat niet allemaal van de ene op de andere 
dag, gelukkig maar, je groeit er in mee. En ja, je komt dinge
je het ook wel eens niet mee eens bent. That ’s life.(zo is het leven). 
Ga nog steeds met plezier naar mijn werk, tuurlijk een baaldag heeft 
iedereen wel eens, ook de zuster, jawel.  

erk nu op afdeling Sterappel, meestal in de ochtend al
parttimer. In de huiskamer zie je me ook wel eens en af en toe in de 
avond. De kern/basis, van het zorgen voor de mensen blijft hetzelfde, 
ervaar ik, wat voor tijd het van de dag ook is. Samen met collega ’s en 
bewoners het aangenaam maken.  

ten mijn werk, houd ik me graag bezig met man 
vind ik het fijn om af te spreken met 

vrienden/familie. Muziek luisteren, tv kijken. Aan 
huishoudelijke klusjes heb ik geen hekel maar een 

ook weer niet. Ik heb ooit eens 
aan badminton en gymnastiek gedaan. Nu wandel ik 
wel eens in een groepje. Hi Hi, allemaal ietwat 
burgerlijk, zeggen ze tegenwoordig hè, maar ik ben 

Bij deze was dit wat over mij, graag hoor ik dit eens 
Graag gedaan en tot ziens in Sint Petrus. 
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Dag lezers en lezeressen.  

Ik werd gevraagd om eens iets te schrijven voor dit huisblad. Dacht ik, 
voorstellen. Puur, daar er zoveel nieuwe gezichten 

in de loop der jaren in het zorgcentrum zijn gekomen, zowel de mensen 
nen of werken we in één huis, dan 

nog elkaar allemaal treffen en een beetje kennen, valt hedendaags niet 

van Schijndel, getrouwd met Willy en we 
wat jaren mee in Sint 

in 1988 aangenomen als 
met nachtdiensten. 

toen ik besloten had met 

de taken als moedertje en huisvrouw zag ik wel zitten. Echter een 
klein jaartje verder, begon ik het werk “aan bed” te missen, de alledaagse 

Petrus en ook de kontakten. Toen ben ik 
fijn, ik kon weer aan de slag. 

in alle opzichten veel 
veranderd. Maar goed, dit gaat niet allemaal van de ene op de andere 
dag, gelukkig maar, je groeit er in mee. En ja, je komt dingen tegen waar 
je het ook wel eens niet mee eens bent. That ’s life.(zo is het leven).  
Ga nog steeds met plezier naar mijn werk, tuurlijk een baaldag heeft 

erk nu op afdeling Sterappel, meestal in de ochtend als kleine 
parttimer. In de huiskamer zie je me ook wel eens en af en toe in de 
avond. De kern/basis, van het zorgen voor de mensen blijft hetzelfde, 
ervaar ik, wat voor tijd het van de dag ook is. Samen met collega ’s en 



 

 
 
 
Op vrijdag 6 oktober kwamen ouderen van Sint Petrus weer gezellig naar 
de bibliotheek van Boekel. Eerst dronken we een kopje koffie en daarbij 
kreeg iedereen een eigen gebakken appeltaartje van Nia
tafels stonden lekkere bonbons.
 
Er werd voorgelezen door Wethouder Henri Willems en twee leerlingen 
van de Octopus, Lieke Linders en Sanne Thijssen.
leuk boek voor ze uitgekozen om uit voor te lezen, namelijk “De oma van 
de oma van mijn oma”. Daarin stonden allerlei korte verhaaltje 
het vroeger was en hoe het nu is. Zo werd er verteld over een step, een 
hoepel en steltlopen. We hadden het over de tandarts, de grote 
schoonmaak of het afwassen in een teiltje aan de aanrecht. Er kwamen 
allerlei herinneringen naar boven bij de me
er werd veel gelachen. 
 
Al bij al weer een zeer geslaagde en gezellige morgen. Ik wil daarom ook 
iedereen bedanken die de afgelopen keren op bezoek zijn gekomen in de 
bibliotheek. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een vervol
 
Hartelijke groeten: Ingrid Weusten
Medewerkster bibliotheek De lage Beemden

Onze twee voorleesmeiden.

 

Anita van Lankveld van Schijndel
 
 
 

rijdag 6 oktober kwamen ouderen van Sint Petrus weer gezellig naar 
de bibliotheek van Boekel. Eerst dronken we een kopje koffie en daarbij 
kreeg iedereen een eigen gebakken appeltaartje van Nia Domo en op de 
tafels stonden lekkere bonbons. 

ezen door Wethouder Henri Willems en twee leerlingen 
van de Octopus, Lieke Linders en Sanne Thijssen. We hadden een heel 
leuk boek voor ze uitgekozen om uit voor te lezen, namelijk “De oma van 
de oma van mijn oma”. Daarin stonden allerlei korte verhaaltje 

vroeger was en hoe het nu is. Zo werd er verteld over een step, een 
hoepel en steltlopen. We hadden het over de tandarts, de grote 
schoonmaak of het afwassen in een teiltje aan de aanrecht. Er kwamen 
allerlei herinneringen naar boven bij de mensen en hele leuke reacties én 

 

Al bij al weer een zeer geslaagde en gezellige morgen. Ik wil daarom ook 
iedereen bedanken die de afgelopen keren op bezoek zijn gekomen in de 
bibliotheek. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een vervolg aan geven.

Ingrid Weusten 
Medewerkster bibliotheek De lage Beemden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met de ouderen van Sint Petrus.

Onze twee voorleesmeiden. 

Henri Willems
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g aan geven. 

met de ouderen van Sint Petrus. 

Henri Willems 
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Vrijwilligers Jubilarissen.
 

Elk jaar krijgen onze 
waardering voor hun geweldige 
november en bijna 170 vrijwilligers 
gemaakt. Ons eigen Sint Petrus koor komt jaarlijks 
klein optreden verzorgen. D
vrijwilligers. De koorleden werden
het koor dit jaar 5 jaar bestaat. Peter Spierings is 5 jaar onze 
enthousiaste dirigent en de leden zingen met 
 
Wie we extra in de bloemetjes hebben gezet en hier met foto willen 
vermelden is Annie kandelaars
Petrus. Ze was al voor 1987 
toenmalige bewoonster 
vanaf 1987 officieel vrijwilligster. Annie was in de 
beginjaren de vrijwilligster ach
kienen en de bibliotheek. 
vakantieweek voor de bewoners. Jaren
ze geholpen bij de Fancy Fair
actieve loten verkoopster. Tot de dag van 
vandaag zien we haar zeker 
week in Sint Petrus. Op 
kienen en maandelijks op de woensdag
bibliotheek. Op vrijdag 
winkeltje en ook een keer 
tafel in het restaurant. Annie we zijn dankbaar dat 
je al zo lang met zoveel inzet en plezier 
vrijwilligers werk doet. We willen je feliciteren en daar 
hoort een blijvende herinnering 
 
Dat vrijwilligers trouw zijn blijkt wel uit de volgende jubilea
 
25 jaar in Sint Petrus.

bibliotheek. Nu ze ouder wordt doe
inzet blijft voor 100%. 
woensdag niet meer werk. Bij Renée loopt 
praatje te maken en te horen of er nog nieuws is. Ik heb nog wel mooie 
herinneringen aan haar 
ook vrijwilligerswerk deed. Ik feliciteer 
ik hoop nog jaren in goed

 
Ook Bep is een belangrijke 
werk. Voorheen 

vrijwilligers werk gedaan. Jan maakte jaren muziek op zijn accordeon 
tijdens de jaarlijkse Fancy Fair

Marietje van de Broek

Bep Ceelen.  

 

Vrijwilligers Jubilarissen. 

krijgen onze vrijwilligers een diner aangeboden 
geweldige inzet. Dit jaar was dat op donderdag 16 

bijna 170 vrijwilligers hebben daar dankbaar gebruik van 
ns eigen Sint Petrus koor komt jaarlijks tijdens dit diner 

klein optreden verzorgen. De leden van dit koor zijn grotendeels 
De koorleden werden allemaal in het zonnetje gezet omdat 

koor dit jaar 5 jaar bestaat. Peter Spierings is 5 jaar onze 
dirigent en de leden zingen met heel veel plezier. 

Wie we extra in de bloemetjes hebben gezet en hier met foto willen 
Annie kandelaars. Annie is al 30 jaar vrijwilligster in Sint 

voor 1987 betrokken bij Sint Petrus door 
 Mevrouw van Dalen en Annie is 

vanaf 1987 officieel vrijwilligster. Annie was in de 
beginjaren de vrijwilligster achter de bar, hulp bij het 

de bibliotheek. Ze hielp bij de jaarlijkse 
vakantieweek voor de bewoners. Jaren lang heeft 

de Fancy Fair en was  altijd een 
actieve loten verkoopster. Tot de dag van 

zeker twee tot driemaal per 
week in Sint Petrus. Op dinsdag helpt ze bij het 

maandelijks op de woensdag bij de 
bibliotheek. Op vrijdag is ze vaste hulp in het 

een keer in de maand hulp aan 
het restaurant. Annie we zijn dankbaar dat 

met zoveel inzet en plezier je 
We willen je feliciteren en daar 

hoort een blijvende herinnering bij.  

trouw zijn blijkt wel uit de volgende jubilea

. 
  
Marietje is een hele trouwe bibliotheek 
vrijwilligster. Ze is al jaren de spil van de 

ouder wordt doet ze het wat rustiger aan, maar 
 Helaas zie ik haar bijna nooit meer

woensdag niet meer werk. Bij Renée loopt ze altijd even binnen om een 
praatje te maken en te horen of er nog nieuws is. Ik heb nog wel mooie 

haar toen ze hier samen was met haar 
ook vrijwilligerswerk deed. Ik feliciteer haar met dit 25 jarig
ik hoop nog jaren in goede gezondheid.  

Bep is een belangrijke persoon in het vrijwilligers 
werk. Voorheen heeft ze samen met ha

vrijwilligers werk gedaan. Jan maakte jaren muziek op zijn accordeon 
de jaarlijkse Fancy Fair, wat nu de SuperBingo heet

Marietje van de Broek. 
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aangeboden als dank en 
op donderdag 16 

hebben daar dankbaar gebruik van 
tijdens dit diner een 

e leden van dit koor zijn grotendeels 
allemaal in het zonnetje gezet omdat 

koor dit jaar 5 jaar bestaat. Peter Spierings is 5 jaar onze 
veel plezier.  

Wie we extra in de bloemetjes hebben gezet en hier met foto willen 
Annie is al 30 jaar vrijwilligster in Sint 

etrokken bij Sint Petrus door de 

trouw zijn blijkt wel uit de volgende jubilea: 

en hele trouwe bibliotheek 
al jaren de spil van de 

het wat rustiger aan, maar haar 
bijna nooit meer, omdat ik op 

altijd even binnen om een 
praatje te maken en te horen of er nog nieuws is. Ik heb nog wel mooie 

was met haar broer Toon, die 
25 jarige jubileum en 

in het vrijwilligers 
haar man veel 

vrijwilligers werk gedaan. Jan maakte jaren muziek op zijn accordeon 
heet. Afgelopen 
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keer kon ze er niet bij zijn. Dat was dan ook de allereerste keer in al die 
jaren. Na de dood van haar man is Bep hier op het terrein komen wonen 
en daar zie ik haar vaak “vrütend in de tuin”. Ze is op zaterdag een vaste 
koffieschenkster en bij grote activiteiten is ze een uitstekende verkoopster 
van loten en munten. Ze helpt achter de bar bij de jukeboxmiddagen en 
zelfs haar kleinzoon heeft ze hier begeleid bij zijn maatschappelijke stage. 
Ook bij uitstapjes vindt ze het leuk om als begeleider mee te gaan. En niet 
te vergeten, met de versiergroep bracht je met Sinterklaas, Kerst en 
Carnaval veel sfeer in huis. Bep, ook jij gefeliciteerd met je 25 jarig 
jubileum en een leuke herinnering als blijk van onze dankbaarheid. 

  
Marietje is als vrijwilligster begonnen toen haar 
moeder, mevrouw Janssen, hier nog woonde. Ze 

heeft op allerlei terreinen gewerkt zoals op maandagmiddag met creatief 
en met de muziek of wandelen met haar moeder. Ze hielp achter de bar 
bij grote activiteiten en bij de jaarlijkse vakantieweek voor de bewoners. 
Nu werk ze al weer jaren op de woensdag. Dan helpt ze bij het uitserveren 
van de maaltijden in het restaurant en sluit daarna aan bij de 
muziekmiddag. Ze gaat dan de mensen ophalen, bezorgt hen een drankje 
tijdens de pauze en maakt er samen met de andere vrijwilligers een leuke 
middag van. Gezelligheid en enthousiasme, dat is wat ze uitstraalt.  
Ook jij Marietje, van harte gefeliciteerd en ook voor jou een herinnering. 
We hopen haar nog jaren te zien in Sint Petrus. 

 
Denise heeft hier zo goed d,n aord, dat ze op het 
terrein is komen wonen. Ze is haar vrijwilligerswerk 

begonnen, samen met haar moeder, die ook in Sint Petrus heeft gewoond. 
Denise verzorgde op woensdagochtend een activiteit met een groepje 
bewoners en daarna de middagmaaltijd. In het nieuwe huis is ze al jaren 
betrokken als hulp bij het kienen. Ze heeft het hier goed naar haar zin en 
vindt het dan ook fijn om even bij ons binnen te lopen om een praatje te 
maken. Vorig jaar had ze de pech om door een val haar heup te breken, 
waardoor ze in het ziekenhuis terecht kwam. Ze heeft toen een tijd 
moeten revalideren in de Watersteeg. Gelukkig gaat het nu weer stukken 
beter en we hopen dat je nog lang de weg naar Sint Petrus vindt. Ook 
voor haar onze felicitaties en een leuke herinnering.  

 
Els heb ik leren kennen met de Fancy Fair toen haar 
kinderen nog klein waren. Els is een belangrijke 

factor bij grote activiteiten en ze zit al vele jaren in de 
ontspanningscommissie. Els bedenkt samen met anderen leuke 
activiteiten voor de bewoners. Ze heeft ook een aandeel in het maken van 
De Loep door haar interviews met nieuwe bewoners. Bij de jaarlijkse 
kermis en Fancy Fair was en is Els heel nauw betrokken. Sinds enige tijd 
is ze bestuurslid van de stichting “Vrienden van Sint Petrus”. Els, ook jij 
gefeliciteerd en we hopen dat je nog lang vrijwilligster blijft in Sint Petrus.  
 
12,5 jaar in Sint Petrus. 

  
Marion is ook al vele jaren betrokken bij Sint 
Petrus. Vroeger als medewerkster en nu al weer 

Marietje Graat.  

Denise Thijssen.  

Els van de Ven.  

Marion de Bruin. 
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12,5 jaar als vrijwilligster. Ze is op dit moment een beetje beperkt door 
een vervelende knie. Ze heeft al die jaren geholpen bij spel en beweging,  
 
mensen van en naar het appartement gebracht en begeleid tijdens de zit 
gym. Op woensdagochtend werkt ze in het winkeltje. We hopen dat we je 
weer vaker mogen zien in Sint Petrus. Van harte gefeliciteerd met je 
jubileum en ook voor jou een blijvende herinnering. 

 
Nelly werkte eerst als vrijwilligster bij de Bolster, 
een huiskamergroep in het oude en nieuwe huis. 

Later heeft ze een poos bij Donkzicht gewerkt en heeft dit altijd met veel 
plezier gedaan. Nelly zocht een andere uitdaging en is nu een jaar de 
helpende hand bij de geheugentraining in het Vriendenhuis. Samen met 
Miep Leenen, Marjo van der Burgt en Renée begeleidt ze elke 
maandagochtend de mensen bij de oefeningen. Dit doet ze met veel 
plezier. Naast haar werk in Sint Petrus zet ze zich ook nog in bij MeMo. 
Nelly gefeliciteerd met dit mooie jubileum. 

 
Tonny is al gehuldigd als 80 jarige vrijwilligster 
en nu krijgt ze nog een extra felicitatie met 

haar 12,5 jarige jubileum. Tonny heeft al die jaren voor de koffie-uurtjes 
in ’t Trefpunt van Sint Petrus gezorgd. Ook heeft ze hulp geboden aan 
bewoners bij de middagmaaltijd in ‘t Trefpunt. Op dit moment mag Tonny 
het rustiger aan gaan doen met een gezegende leeftijd. We hopen je nog 
vaak te mogen zien om samen een gezellig bakske koffie te drinken. 
Gefeliciteerd Tonny. 
 
We hebben in totaal  52 vrijwilligers die een bloemetje krijgen voor hun 
vele jaren vrijwilligerswerk. Hieronder worden zij met naam vernoemd.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joost van der Aa. 
Sjaak Coolen. 

Ria Meulemeesters. 
Lies Thomassen. 
Jo Thonies 15 jaar 

Marietje Melis 15 jaar 

20 jaar in Sint Petrus. 

Nelly van Bakel. 

Tonny van de Broek. 

15 jaar in Sint Petrus 
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10 jaar in Sint Petrus.  

Greet Donkers. Maria van de Heuvel.  
Tamara Hoffmann. Nancy Rovers.  

Truus van der Aa. Francien van Helvoirt. 
Wilhelmien van Lankveld.  

Leny Lodewikus. Mieke Verbrugge.  
Jos Dijsselbloem.  

Agnes Meulemeesters. Thea Sanders. 
Jeannete Timmers. Jo van Haandel.  
Els Klokgieter. Frans Leenders.  

Antoon van der Spank. 

5 jaar in Sint Petrus. 

Sisca van Alphen. Mia van Berlo.  
Nellie Gerrits. Ria van de Burgt.  
Leni Donkers. Wilhelmien Philipse.  
Diny van de Velde. Jet Wijdeven.  
Riky van Haandel. Toon vd Laar.  
Wim Meulemeesters. Chris Selten.  
Jan van Haandel. Margriet Ruigrok.  
Martien van Schijndel. Annie Slits.  

Losabir Chazarian. Sarkis Manaserian.  
Ans Hoevenaars. Anny van de Broek. 
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Voor altijd verbonden met Sint Petrus. 
 
Een vrijwilliger die de leeftijd van 80 jarige leeftijd bereikt krijgt 
de titel van: Ere vrijwilliger. 

 
Bep werd vorig jaar gehuldigd vanwege haar 12,5 jarig 
jubileum en nu is zij Ere Vrijwilliger. Ongeacht leeftijd 

blijven we graag gebruik maken van de kwaliteiten van de vrijwilligers en 
zo ook van die van Bep. Ze werkt nog steeds bij Donkzicht en maakt daar 
graag een praatje en zorgt voor de koffie en thee. Op woensdagochtend 
wandelt ze met Mevrouw Bevers Emonds naar Sint Petrus voor de warme 
maaltijd. Bep gefeliciteerd met deze mijlpaal en je krijgt van ons de 
sculptuur die de altijd blijvende verbondenheid symboliseert. 
 
   

 
Jo, ook jij hebt de mooie 
leeftijd van 80 jaar 

bereikt. Jo is nog steeds heel actief 
binnen Sint Petrus. Zij verzorgt alle 
planten in huis, maar heeft vooral heel 
veel contact met de bewoners. Jo 
verzorgt mede de Heilige Mis en de 
communie. Haar intense contact met de 
bewoners maakt haar een belangrijk lid 
van de cliëntenraad. Jo verzorgt mede 
de wandeluurtjes op maandag en 
donderdag en zit in verschillenden 
werkgroepen. Samen met Renée 
verzorgt ze de activiteit “Samen een 
bakkie doen” ten behoeve van nieuwe 
bewoners.  
Jo, we zijn heel blij met je en hopen dat 
je nog jaren je werk mag en kunt doen 
binnen de muren van Sint Petrus. Ook 
voor jou deze sculptuur van 
verbondenheid.  
 

 
 
 
 
 

We hopen jullie allemaal nog lang te mogen 
blijven ontmoeten in Sint Petrus.  
 

 

 

Bep Delisse.  

Jo Gerrits.  
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Elke tweede maandag van de maand 
kunnen de bewoners bij de jeu de boules 
club een balletje gooien. Deze middag 
wordt dan ook altijd druk bezocht. De 
competitie betreft tien maandagen. Vanuit 

de jeu de boules club komen ze altijd de mensen ophalen. Jo Gerrits gaat 
deze middag ook altijd mee als ondersteuning. Het is een echt uitje, ook 
al is het hier om de hoek.  
 
Altijd wordt er gestart met een kopje koffie of thee en dan gaat het 
beginnen. Iedereen is altijd erg fanatiek en er worden leuke potjes 
gespeeld. Ieder kan op zijn of haar eigen manier deelnemen. Zo is de 
mogelijkheid ook om vanuit een stoel een balletje te gooien. De 
vrijwilligers van de jeu de boules club ondersteunen door de ballen op te 
rapen en de punten bij te houden. Na elke middag wordt de uitslag 
bekend gemaakt en sluit men nog af met een glaasje drinken.  
 
Afgelopen maandag was het de laatste keer van dit jaar en is er een 
winnaar naar voren gekomen. Hierbij een overzichtje van de Sint Petrus 
jeu de boules competitie van 2017: 
 

1.   Mw. Wijdeven 
2.   Dhr. Kanters 
3.   Dhr. van Zutven 
4.   Mw. van Kreij 
5.   Dhr. van de Ven 
6.   Mw. van Sleeuwen 
7.   Mw. van Kessel 
8.   Mw. Verbrugge 
9.   Mw. van Creij 
10. Dhr. Biemans 
11. Mw. Bevers 
12. Mw. van Eerdt 

13. Mw. van Lankvelt 
14. Mw. Biemans 
15. Mw. van Loon 
16. Dhr. van der Kruijssen 
17. Mw Schulte 
18. Dhr. Constant 

  Dhr. van den Elsen 
  Dhr. van den Elsen 
  Dhr. Kleuskens 
  Mw. Kleuskens 
  Mw. van de Gevel 

 
In maart wordt er weer gestart met de nieuwe competitie. Normaal 
gesproken is dit in februari, maar dit jaar is het dan net carnaval. Dus 
vanaf maart 2018 om 14.30 starten we weer, tot dan. 
 
Met vriendelijke groet: Renée Lange. 

 

 

De jeu de boules competitie is weer ten einde. 
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Vrijdag 22 december van 14.30-16.00 uur. 

 

Een leuk kerstspel met vrijwilligers en bewoners waarbij we het 

kerstverhaal uitbeelden en vertellen. Koor van Sint Petrus zingt 

de kerstliederen.  

 

 

Zaterdag 23 december. 

Heilige Mis voor kerstmis met 

dameskoor om 15.00 uur. 

 

 

 

 

 

1
e
 en 2

e
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag om 12.00 uur.  

Op deze dagen kan iedereen genieten van een heerlijk 

diner bereid door onze eigen koks. Het avond restaurant is 

niet open op deze dagen.  

 

 

Oudejaarsavond. 

  

U hoeft u niet alleen te zijn! Iedereen is van 

harte welkom in ‘t Trefpunt om samen te 

zijn. U kunt kaarten en rummicub spelen 

onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

Om 18.30 uur wordt het vuurwerk aan de 

voorzijde van Sint Petrus afgestoken en om 

19.00 uur aan de zijde bij ‘t Trefpunt. 

 

 

Nieuwjaarsreceptie. 

 

Donderdag 4 januari van 14.30-16.00 uur. Samen 

toasten op het nieuwe jaar tevens bekendmaking 

van het Boerenbruidspaar 2018. 

 

Kerst Activiteiten 2017 
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Voor de bewoners van  
Sint Petrus en Kloosterlaan 
en hun familie organiseren  

we dit jaar 
een gezellig en sfeervol 

Kerstdiner 



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

 
 
 

 

 

 

 

 

Elke avond is het restaurant geopend.
 
 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 

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

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  
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