
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 DE LO LOEP 

Huisblad Sint Petrus
19e jaargang
Nummer 
Sept

10 Oktober

7 Oktober

Huisblad Sint Petrus 
e jaargang 

Nummer 5 
eptember 2018 

10 Oktober. 

7 Oktober 



Redactieleden: 
• Elly Janssen  
• Annette Verwijst 
• Renée Lange 
• Antoon van der Spank 
 
Met medewerking van: 
• namens vrijwilligers 

   Jo Gerrits
• namens de cliëntenraad

   Peter Biemans
• namens de ontspanningscommissie 

   Dora van de Berg 
Veronique van Extel
Renée Lange
Els van de Ven

 Hein van de Elzen
 Gerard Rutten

 

Vaste rubrieken.
Onder de Loep 

Verjaardagskalender
Nieuws uit de activiteitenhoek
Nieuws van de cliëntenraad

In gesprek met 
In Memoriam 

Geef de pen door
Verenigingsleven 
D,n Boogerd 
Donkzicht 
Welzijn 

Sterappel – Bellefleur 
Oogstappel - Elstar

 

Heb je een artikel voor ons huisblad 
deponeren 
mailen naar:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoon van der Spank  

Met medewerking van:  
namens vrijwilligers    

Jo Gerrits 
namens de cliëntenraad  

Peter Biemans 
namens de ontspanningscommissie 

Dora van de Berg  
Veronique van Extel 
Renée Lange 
Els van de Ven 
Hein van de Elzen 
Gerard Rutten 

Vaste rubrieken. 
 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 
Nieuws van de cliëntenraad 

 

Geef de pen door 
 

Bellefleur  
Elstar 

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

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

petrus@brabantzorg.eu 
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 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  
Arjan van Herwaarden  Teammanager  
D,n Boogerd en Oogstappel 

 
 
 

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          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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Weken achter elkaar temperaturen van 25 tot boven de 30 graden. 
Heerlijk als je op vakantie bent, niet hoeft te werken en verfrissing kunt 
zoeken in het zwembad of aan zee. Voor bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers die aan het werk waren, was het een ander verhaal. Al met 
al denk ik te kunnen zeggen dat we de zomer goed zijn doorgekomen.  
 
Natuurlijk werd het hitteprotocol al snel uit de kast gehaald, kregen 
medewerkers, vrijwilligers en bewoners extra water en ijsjes verstrekt. 
Activiteiten werden ook aangepast aan het warme weer. Ik heb 
bijvoorbeeld gezien dat bewoners getrakteerd werden op een heerlijk fris 
voetenbadje. Naast alle adviezen en maatregelen werden ook in 
verschillende huiskamers airco’s aangebracht.  
 
Fijn dat iedereen van het goede weer heeft kunnen genieten tijdens zijn of 
haar vakantie met of zonder kinderen, in binnen of buitenland. Ik hoop 
dat iedereen er optimaal van genoten heeft en weer met veel positieve 
energie aan het werkt is gegaan. De meeste vakantiegangers zijn weer 
aan het werk en het kinderdagverblijf van de Mini Stars wordt weer druk 
bezocht. Kortom, de zomervakantie is voorbij. Bewoners en vrijwilligers, 
bedankt voor jullie begrip voor deze situatie en het opvolgen van alle 
adviezen. Medewerkers bedankt voor jullie inzet en aanpassingsvermogen 
tijdens het werken met dit warme weer.  
 
De Lokale Cliëntenraad mist haar voorzitter. 
 
Peter Biemans, voorzitter van de Lokale Cliëntenraad 
Sint Petrus is tijdelijk uit roulatie door fysieke 
ongemakken. Peter heeft aangegeven, dat hij de 
komende tijd niet in staat is om zijn rol en taken als 
voorzitter te vervullen. Mogelijk hebt u Peter ook 
gemist tijdens het maandelijkse koffie-uurtje. (na de 
gebakken eieren). We hopen dat Peter snel herstelt en 
ik wens hem dan ook een voorspoedig herstel. We 
houden contact met Peter en als hij enigszins kan, 
pakt hij zeker weer wat taken op. Hij heeft echter 
aangegeven de rol van voorzitter graag aan een ander 
over te dragen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. We zijn intussen in gesprek met een familielid van een van de 
bewoners die zijn interesse heeft getoond. Het spreekt voor zich, dat we u 
zullen informeren wanneer we een nieuwe voorzitter benoemd hebben.  

Wat hebben we toch een prachtige 
zomer gehad. 



 
 
Het is en blijft van groot belang dat de belangen van al
behartigd worden door direct betrokkenen. Daarom maak ik gelijk van de 
gelegenheid gebruik een oproep te doen voor lokale cliëntenraadsleden. 
Familieleden en vrijwilligers die zich betrokken voelen met Sint Petrus zijn 
natuurlijk van harte welk
zitting hebben in deze 
wat hun wensen en behoeften zijn.
Mocht u belangstelling hebben, meldt U dan bij Suzan Verstraten 
receptioniste en secretaresse Lokale 

 
Een nieuwe man in huis.
 
Het kan zijn dat u al persoonlijk kennis heeft kunnen 
maken met Arjan van Herwaarden, Teammanager 
voor de teams D’n Boogerd en Oogstappel. Arjan 
gaat niet alleen voor Sint Petrus aan de slag
gaat ook enkele teams in Odendael Sint Oedenrode 
ondersteunen. Arjan vervangt Dorothe Nouwen als 
teammanager van D’n Boogerd en neemt team 
Oogstappel erbij om zodoende tot een betere 
werkverdeling te komen tussen de 3 teammanagers 
Zorg en Welzijn die
Petrus. Arjan gaat zich beslist (persoonlijk) 

voorstellen. Rest me niet meer dan Arjan en jullie allemaal veel succes en 
een hele fijne samenwerking toe te wensen.
 
We gaan weer een feestje bouwen:
In 2008 zijn onze rech
(ZVOM)” en “Welstaete” gefuseerd en vanaf dat moment maakt ook Sint 
Petrus deel uit van “Stichting BrabantZorg”. 
geleden en dat willen we samen met u als bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers vieren. De Raad van Bestuur heeft een mooi budget 
beschikbaar gesteld voor iedere regio om dit lustrumfeest te kunnen 
organiseren. Regio Meierijstad (waar ook Sint Petrus onder valt) heeft een 
werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan om dit fees
organiseren.  
 
In de week van 8 tot en met 14 oktober 2018
samen met u allen vieren. Voor bewoners en vrijwilligers zullen we zoveel 
mogelijk op locatie organiseren. Daarnaast willen we ook een feestje 
organiseren waar alle regio m
kunnen. Spreekt voor zich dat iedereen voor iedere activiteit, feestavond 
of optreden van harte welkom is maar we proberen ook specifiek voor 
bewoners, vrijwilligers en medewerkers iets te organiseren. 
We gaan u de komende weken zeker verder informeren
informatieborden en dergelijke goed 
in de gaten en noteer de feestweek 
van 8 tot en met 14 oktober alvast 
in uw agenda. 
 

 

Het is en blijft van groot belang dat de belangen van al
behartigd worden door direct betrokkenen. Daarom maak ik gelijk van de 
gelegenheid gebruik een oproep te doen voor lokale cliëntenraadsleden. 
Familieleden en vrijwilligers die zich betrokken voelen met Sint Petrus zijn 
natuurlijk van harte welke maar ik zou het mooi vinden als bewoners 

 raad. Uiteindelijk kunnen zij het beste aangeven 
wat hun wensen en behoeften zijn. 
Mocht u belangstelling hebben, meldt U dan bij Suzan Verstraten 
receptioniste en secretaresse Lokale Cliëntenraad van Sint Petrus. 

Een nieuwe man in huis. 

Het kan zijn dat u al persoonlijk kennis heeft kunnen 
maken met Arjan van Herwaarden, Teammanager 
voor de teams D’n Boogerd en Oogstappel. Arjan 
gaat niet alleen voor Sint Petrus aan de slag
gaat ook enkele teams in Odendael Sint Oedenrode 
ondersteunen. Arjan vervangt Dorothe Nouwen als 
teammanager van D’n Boogerd en neemt team 
Oogstappel erbij om zodoende tot een betere 
werkverdeling te komen tussen de 3 teammanagers 
Zorg en Welzijn die nu werkzaam zijn binnen Sint 
Petrus. Arjan gaat zich beslist (persoonlijk) 

est me niet meer dan Arjan en jullie allemaal veel succes en 
een hele fijne samenwerking toe te wensen. 

We gaan weer een feestje bouwen: 
In 2008 zijn onze rechtsvoorgangers “Zorg Voor Ouderen Maasland 
(ZVOM)” en “Welstaete” gefuseerd en vanaf dat moment maakt ook Sint 

uit van “Stichting BrabantZorg”. Dat is intussen 10 jaar 
geleden en dat willen we samen met u als bewoners, vrijwilligers en 

rs vieren. De Raad van Bestuur heeft een mooi budget 
beschikbaar gesteld voor iedere regio om dit lustrumfeest te kunnen 
organiseren. Regio Meierijstad (waar ook Sint Petrus onder valt) heeft een 
werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan om dit fees

week van 8 tot en met 14 oktober 2018 gaan we 
vieren. Voor bewoners en vrijwilligers zullen we zoveel 

mogelijk op locatie organiseren. Daarnaast willen we ook een feestje 
organiseren waar alle regio medewerkers met de beentjes op de vloer 
kunnen. Spreekt voor zich dat iedereen voor iedere activiteit, feestavond 
of optreden van harte welkom is maar we proberen ook specifiek voor 
bewoners, vrijwilligers en medewerkers iets te organiseren. 

komende weken zeker verder informeren,
informatieborden en dergelijke goed 
in de gaten en noteer de feestweek 
van 8 tot en met 14 oktober alvast 
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Het is en blijft van groot belang dat de belangen van alle bewoners 
behartigd worden door direct betrokkenen. Daarom maak ik gelijk van de 
gelegenheid gebruik een oproep te doen voor lokale cliëntenraadsleden. 
Familieleden en vrijwilligers die zich betrokken voelen met Sint Petrus zijn 

e maar ik zou het mooi vinden als bewoners 
het beste aangeven 

Mocht u belangstelling hebben, meldt U dan bij Suzan Verstraten 
Sint Petrus.  

Het kan zijn dat u al persoonlijk kennis heeft kunnen 
maken met Arjan van Herwaarden, Teammanager 
voor de teams D’n Boogerd en Oogstappel. Arjan 
gaat niet alleen voor Sint Petrus aan de slag, maar 
gaat ook enkele teams in Odendael Sint Oedenrode 
ondersteunen. Arjan vervangt Dorothe Nouwen als 
teammanager van D’n Boogerd en neemt team 
Oogstappel erbij om zodoende tot een betere 
werkverdeling te komen tussen de 3 teammanagers 

nu werkzaam zijn binnen Sint 
Petrus. Arjan gaat zich beslist (persoonlijk) aan u 

est me niet meer dan Arjan en jullie allemaal veel succes en 

tsvoorgangers “Zorg Voor Ouderen Maasland 
(ZVOM)” en “Welstaete” gefuseerd en vanaf dat moment maakt ook Sint 

Dat is intussen 10 jaar 
geleden en dat willen we samen met u als bewoners, vrijwilligers en 

rs vieren. De Raad van Bestuur heeft een mooi budget 
beschikbaar gesteld voor iedere regio om dit lustrumfeest te kunnen 
organiseren. Regio Meierijstad (waar ook Sint Petrus onder valt) heeft een 
werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan om dit feest te 

gaan we dit lustrum 
vieren. Voor bewoners en vrijwilligers zullen we zoveel 

mogelijk op locatie organiseren. Daarnaast willen we ook een feestje 
edewerkers met de beentjes op de vloer 

kunnen. Spreekt voor zich dat iedereen voor iedere activiteit, feestavond 
of optreden van harte welkom is maar we proberen ook specifiek voor 
bewoners, vrijwilligers en medewerkers iets te organiseren.  

, dus houdt de 



 

 
 

Geestelijke Verzorging.
 
Al weer enkele maanden geleden hebben we afscheid genome
Hebly, de geestelijke verzorger voor Sint Petrus. Na het vertrek van Just 
hebben we de tijd genomen om goed na te denken over het aantal in te 
zetten uren en de invulling van deze functie binnen Sint Petrus. We blijven 
het moeilijk vinden een go
behoeften liggen met betrekking tot Geestelijke Zorg. Om deze reden 
hebben we besloten dat Alice Bremmer, Geestelijk Verzorger, de komende 
maanden gemiddeld 4 uur per week naar Sint Petrus komt. Alice zal zich 
zeker nog bij u voorstellen maar zal mogelijk ook met u persoonlijk kennis 
maken als ze op locatie is. Alice gaat met u als bewoners in gesprek en zal 
het management adviseren
binnen Sint Petrus Boekel.
 
Hieronder zal zij zich aan u voorstellen:
 

 
 
 
   Mijn naam is Alice Bremmer.
 
En ik ben sinds 2005 met veel plezier als geestelijk verzorger werkzaam 
bij Brabant Zorg. Tot voor kort werkte ik vooral in Den Bosch, maar sinds 
2017 ook bij u in de reg
september ook bij u in Sint Petrus.
 
Ik heb mooi werk, vind ik zelf. Ik hou
te zijn over wat hen bezighoudt, warm maakt of dwars zit. Ik vind het 
belangrijk om samen te werken met collega’s en na te denken over wat 
leven en werken zinvol maakt.
 
Thuis, in Boxtel, woon ik met Hans, mijn man 
13, 15, en 17. Als ik vrij ben loop of ren ik met onze hond door het bos, 
werk ik in de tuin of verdiep ik me in een nieuw recept of een mooi boek.
 
Graag wil ik mij, samen met bewoners en 
medewerkers van Sint Petrus, hard maken voor 
aandachtige zorg. De verhalen van mensen, de 
vragen van het leven, de rituelen die ons helpen
ik denk er graag over mee, en ben er graag met u 
over in gesprek. 
 
Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort. Mocht 
u zelf graag contact willen opnemen dan kan dat 
natuurlijk ook; de receptie kan mij telefonisch of 
per mail bereiken.  
 
Hartelijke groet, Alice Bremmer.
 

 

Geestelijke Verzorging. 

Al weer enkele maanden geleden hebben we afscheid genome
Hebly, de geestelijke verzorger voor Sint Petrus. Na het vertrek van Just 
hebben we de tijd genomen om goed na te denken over het aantal in te 
zetten uren en de invulling van deze functie binnen Sint Petrus. We blijven 
het moeilijk vinden een goed beeld te krijgen waar uw wensen en 
behoeften liggen met betrekking tot Geestelijke Zorg. Om deze reden 
hebben we besloten dat Alice Bremmer, Geestelijk Verzorger, de komende 
maanden gemiddeld 4 uur per week naar Sint Petrus komt. Alice zal zich 

g bij u voorstellen maar zal mogelijk ook met u persoonlijk kennis 
maken als ze op locatie is. Alice gaat met u als bewoners in gesprek en zal 
het management adviseren. Ik wens Alice veel succes en werkplezier 
binnen Sint Petrus Boekel. 

Hieronder zal zij zich aan u voorstellen:    Maarten. 

Mijn naam is Alice Bremmer. 

n ik ben sinds 2005 met veel plezier als geestelijk verzorger werkzaam 
bij Brabant Zorg. Tot voor kort werkte ik vooral in Den Bosch, maar sinds 

n de regio; in Odendael, Sint Oedenrode en per 1 
in Sint Petrus. 

Ik heb mooi werk, vind ik zelf. Ik hou er van om met mensen in gesprek 
te zijn over wat hen bezighoudt, warm maakt of dwars zit. Ik vind het 
belangrijk om samen te werken met collega’s en na te denken over wat 
leven en werken zinvol maakt. 

el, woon ik met Hans, mijn man en onze drie kinderen van 
13, 15, en 17. Als ik vrij ben loop of ren ik met onze hond door het bos, 
werk ik in de tuin of verdiep ik me in een nieuw recept of een mooi boek.

Graag wil ik mij, samen met bewoners en 
medewerkers van Sint Petrus, hard maken voor 

dachtige zorg. De verhalen van mensen, de 
vragen van het leven, de rituelen die ons helpen, 
ik denk er graag over mee, en ben er graag met u 

Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort. Mocht 
u zelf graag contact willen opnemen dan kan dat 
tuurlijk ook; de receptie kan mij telefonisch of 

Hartelijke groet, Alice Bremmer. 
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Al weer enkele maanden geleden hebben we afscheid genomen van Just 
Hebly, de geestelijke verzorger voor Sint Petrus. Na het vertrek van Just 
hebben we de tijd genomen om goed na te denken over het aantal in te 
zetten uren en de invulling van deze functie binnen Sint Petrus. We blijven 

ed beeld te krijgen waar uw wensen en 
behoeften liggen met betrekking tot Geestelijke Zorg. Om deze reden 
hebben we besloten dat Alice Bremmer, Geestelijk Verzorger, de komende 
maanden gemiddeld 4 uur per week naar Sint Petrus komt. Alice zal zich 

g bij u voorstellen maar zal mogelijk ook met u persoonlijk kennis 
maken als ze op locatie is. Alice gaat met u als bewoners in gesprek en zal 

Ik wens Alice veel succes en werkplezier 

n ik ben sinds 2005 met veel plezier als geestelijk verzorger werkzaam 
bij Brabant Zorg. Tot voor kort werkte ik vooral in Den Bosch, maar sinds 

io; in Odendael, Sint Oedenrode en per 1 

er van om met mensen in gesprek 
te zijn over wat hen bezighoudt, warm maakt of dwars zit. Ik vind het 
belangrijk om samen te werken met collega’s en na te denken over wat 

drie kinderen van 
13, 15, en 17. Als ik vrij ben loop of ren ik met onze hond door het bos, 
werk ik in de tuin of verdiep ik me in een nieuw recept of een mooi boek. 
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Wij zijn de dames van de huishoudelijke dienst. We zorgen elke week 
weer met plezier voor de nodige hygiëne binnen Sint Petrus. Hieronder 
vallen onder andere de appartementen van de bewoners, de kantoren, de 
openbare ruimtes en ook enkele gebouwen buiten Sint Petrus. Wij zetten 
ons met veel plezier in zodat alles weer netjes is.  

Naast de huishoudelijke werkzaamheden plannen wij ook zo nu en dan 
een uitje. Dit is niet alleen goed om de collega's in een andere omgeving 
te leren kennen, maar het draagt ook bij aan een goede teambuilding. Zo 
zijn wij met het laatste uitje gezellig wezen eten bij de Griek in Boekel. 
Hier serveren ze Griekse tapas. Dit zijn verschillende kleine gerechten die 
je met elkaar kunt delen. Zo konden we van alles wat proberen. We 
hebben een heel gezellige avond gehad en we kijken uit naar het volgende 
uitje! Mocht u tijdens onze werkzaamheden vragen of opmerkingen 
hebben dan horen wij dit graag van u. 

Met vriendelijke groet: Linda Schepers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoi lezers van de Loep.  

Op de foto van links naar rechts en van boven naar beneden:  
 
Dorian R, Anja, Roos, Corrie, Elly, Saskia, Linda, Wilma, Dorian M en Tonnie.  
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Nieuwe Bewoners. 
 
De Hr. en Mevr. Christiaans Verstegen.   app 2.11 
De Hr. Alebeek    app 1.08 
Mw van Haandel van den Broek   app 1.24 
Mw Offermans Jonkers     app 2.03 
 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

Overleden. 
 
Mevrouw G.G. van Dijk Raymakers  22-08-2018  
Mevrouw T.M. van de Ven Vissers   29-08-2018 
Mevrouw van Creij  Althuizen     02-09-2018 
Mevrouw J. van Hees van der Meyden 14-0902018 
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 

 

Verjaardagen bewoners. 
 
OKTOBER 
05 mw de Groot van Berloo    2.05 
07 mw van Helvoort     2.27 
21 mw van de Ven Vesters    1.10 
27 mw Emonds Timmers     1.26 
 
NOVEMBER 
15 mw de Bruin van Lankveld   1.28 
22 dhr H.M. Christiaans    2.11 
24 mw Egelmeers van der Heijden  2.03 
29 mw Aarden Bouwmans   2.19 



 
 
 
 
 
 
 

 
Toertochtjes zijn weer gestart.
 
Vanwege de hitte tijdens de afgelopen 
maanden hebben we geen toertochtjes 
ondernomen. I
met de Maas
Eindhoven. In oktober rijden we nog de 
Griendtsveen route.
de zaterdagmiddag activiteiten. We gaan weer 
dansen tijdens de jukebox middagen en af en toe 
organiseren we een extra muziekmiddag.
 
Zondag 7 oktober super bingo in Sint Petrus
 
Voor de bingo liefhebbers is er een extra feestelijke 
bingo middag op zondag 7 oktober. De bingokaart 
kost
inclusief abonnement. De 
een waarde van 
bonnen van winkels uit Boekel t
zeker de moeite waard om met ons mee te doen en 
de opbrengst is geheel bestemd voor de Vrienden 
van Sint Petrus. 
ook
daarmee zijn ook leuke prijzen te winnen. Voor 
iedereen die mee doet is er 
thee bij binnenkomst en frisdrank en alcohol tegen 
betaling. 
 

 

 
 

 

Wat een hete zomer hebben we gehad. 
Records werden gebroken met 
temperaturen in Boekel van bijna 38 
graden. Gelukkig zijn we die hitte 
allemaal goed doorgekomen
tijd een ijsje, extra water en 
lekker in een bad. Door de
er enkele activiteiten niet door gegaan 
maar dat maken we in het najaar 
helemaal weer goed. 

 
 

Toertochtjes zijn weer gestart. 

Vanwege de hitte tijdens de afgelopen 
maanden hebben we geen toertochtjes 
ondernomen. In september zijn we weer gestart 
met de Maashorst route en de Lichtjes
Eindhoven. In oktober rijden we nog de 
Griendtsveen route. Ook zijn we weer gestart 
de zaterdagmiddag activiteiten. We gaan weer 
dansen tijdens de jukebox middagen en af en toe 
organiseren we een extra muziekmiddag.

Zondag 7 oktober super bingo in Sint Petrus

Voor de bingo liefhebbers is er een extra feestelijke 
bingo middag op zondag 7 oktober. De bingokaart 
kost €10,00 ook voor de bewoners met een alles 
inclusief abonnement. De zes hoofdprijzen hebben 
een waarde van €50,00 en de rijtjes prijzen zijn 
bonnen van winkels uit Boekel t.w.v.
eker de moeite waard om met ons mee te doen en 
de opbrengst is geheel bestemd voor de Vrienden 
van Sint Petrus. Tijdens deze middag 
ook loten van de Vrienden van Sint Petrus en 
daarmee zijn ook leuke prijzen te winnen. Voor 
iedereen die mee doet is er eengratis kopje koffie of 
thee bij binnenkomst en frisdrank en alcohol tegen 
betaling.  

9 

een hete zomer hebben we gehad. 
gebroken met 

temperaturen in Boekel van bijna 38 
graden. Gelukkig zijn we die hitte 
allemaal goed doorgekomen met op 
tijd een ijsje, extra water en de voetjes 

. Door deze hitte zijn 
activiteiten niet door gegaan 

maar dat maken we in het najaar 

Vanwege de hitte tijdens de afgelopen zomer 
maanden hebben we geen toertochtjes 

n september zijn we weer gestart 
route en de Lichtjes route in 

Eindhoven. In oktober rijden we nog de 
weer gestart met 

de zaterdagmiddag activiteiten. We gaan weer 
dansen tijdens de jukebox middagen en af en toe 
organiseren we een extra muziekmiddag. 

Zondag 7 oktober super bingo in Sint Petrus. 

Voor de bingo liefhebbers is er een extra feestelijke 
bingo middag op zondag 7 oktober. De bingokaart 

€10,00 ook voor de bewoners met een alles 
hoofdprijzen hebben 

€50,00 en de rijtjes prijzen zijn 
. €10,00. Het is 

eker de moeite waard om met ons mee te doen en 
de opbrengst is geheel bestemd voor de Vrienden 

deze middag verkopen we 
loten van de Vrienden van Sint Petrus en 

daarmee zijn ook leuke prijzen te winnen. Voor 
gratis kopje koffie of 

thee bij binnenkomst en frisdrank en alcohol tegen 
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Prijzen voor de Vriendenloterij.  

Trekking zaterdag 10 november 2018 en een lot kost €2,00.  
 
2 x Cadeaubon van Rijbroek Sport & Mode  t.w.v. € 200,-  
1x Cadeaubon Electro World Wim v.d. Broek  t.w.v. €150,-  
2x Cadeaubon Brasserie Porte de Provence  t.w.v. €75,-  
1x Cadeaubon Karin van Sleeuwen Bloemen   t.w.v. € 50,00   
1x Cadeaubon Eeterij Stoer                           t.w.v. € 50,00 
 
10 jaar BrabantZorg. Feestweek van 8 -12 oktober. 

  
Vanaf maandag 8 oktober is het 
de hele week feest in Sint Petrus. 
BrabantZorg viert dan haar 
tienjarig bestaan met alle huizen 
uit de regio Meierijstad. Hiervoor 
hebben we een feestprogramma 
opgesteld dat elders in deze Loep 

staat vermeld. We hopen dat veel bezoekers van het Zorgpark deel zullen 
gaan nemen aan dit leuke programma. Ook vrijwilligers, familie en 
medewerkers zijn van harte welkom. We hopen dat we nog lang samen 
BrabantZorg mogen vieren met het motto: Elke dag zo fijn mogelijk voor 
iedereen die betrokken is bij BrabantZorg.   
 
Circus Alexander. 
  
Op woensdag 10 oktober is het terrein van Sint Petrus de gehele dag 
gevuld met een heus circus. We kennen dit circus al jaren onder de naam 
Circus Sijm. Ze hebben dit jaar een geheel nieuwe show met op deze dag 
drie voorstellingen: 11.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. 
  
Dit circus wordt u aangeboden door de Stichting Vrienden van Sint Petrus 
en het Ouderfonds schenkt ons €2000,- omdat we zelf een loterij hebben 
georganiseerd in de vorm van de Vriendenloterij. 
De kaartjes voor het circus zijn vanaf vrijdag 21 september af te halen bij 
de receptie, ook de contactpersoon of iemand anders uit de familie mag 
een kaartje ophalen (maximaal 3 per bewoner). 
Hebben de bewoners nog achterkleinkinderen dan 
zijn die ook welkom op woensdagmiddag. Ook 
medewerkers en vrijwilligers zijn van harte 
welkom met kleine kinderen. Bij de voorstelling 
van 11.00 uur nodigen we de D’n Boogerd, 
Donkzicht en de Ministars uit, maar vrijwilligers 
en medewerkers zijn daarbij ook welkom. Bij het 
ophalen van de kaartjes graag even vermelden of 
we een rolstoelplek moeten reserveren.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Uitstapje naar de Vlindersafari in Gemert
 
In de zomerperiode hebben geen uitstapjes met de bus gemaakt, vandaar 
dat we op maandag 20 augustus vanuit de natuurvereniging naar de 
Vlindersafari in Gemert zijn gegaan. We zijn deze middag 
Express en onze eigen bus op pad gegaan. In totaal waren met zo’n 35 
personen waaronder ook vrijwilligers. 
 
Bij aankomst stond er een kopje koffie/thee en een stuk gebak klaar. We 
waren met een grote groep waardoor we moesten opsplitsen. 
was het mooi weer, zodat er een groep binnen en een groep buiten kon 
zitten. Na de koffie kregen we uitleg over de vele vlinders en hoe deze 
groeien. Ze lieten poppen, rupsen en vlinders zien. Het was erg 
interessant om te horen hoe dit in zijn we
mooi om te bekijken. De groep die binnen zat mocht als eerst door de 
Vlindersafari en konden genieten van de vele vlinders

 
 
 

 

 

Uitstapje naar de Vlindersafari in Gemert. 

In de zomerperiode hebben geen uitstapjes met de bus gemaakt, vandaar 
dat we op maandag 20 augustus vanuit de natuurvereniging naar de 
Vlindersafari in Gemert zijn gegaan. We zijn deze middag 
Express en onze eigen bus op pad gegaan. In totaal waren met zo’n 35 
personen waaronder ook vrijwilligers.  

Bij aankomst stond er een kopje koffie/thee en een stuk gebak klaar. We 
waren met een grote groep waardoor we moesten opsplitsen. 
was het mooi weer, zodat er een groep binnen en een groep buiten kon 

kregen we uitleg over de vele vlinders en hoe deze 
groeien. Ze lieten poppen, rupsen en vlinders zien. Het was erg 
interessant om te horen hoe dit in zijn werk gaat en de dieren waren erg 
mooi om te bekijken. De groep die binnen zat mocht als eerst door de 
Vlindersafari en konden genieten van de vele vlinders.Ze waren er in 

allerlei kleuren en maten. Daarna mocht de 
tweede groep naar binnen.  
 
De middag vloog voorbij en het was al 
weer gauw tijd om terug te gaan. De 
Polder-Express en de bus stonden 
klaar en rond 17.00 uur waren we 
weer terug in Boekel. De mensen 
hadden erg genoten en hebben er 
nog lang over gehad. 
geslaagde middag. 
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In de zomerperiode hebben geen uitstapjes met de bus gemaakt, vandaar 
dat we op maandag 20 augustus vanuit de natuurvereniging naar de 
Vlindersafari in Gemert zijn gegaan. We zijn deze middag met de Polder-
Express en onze eigen bus op pad gegaan. In totaal waren met zo’n 35 

Bij aankomst stond er een kopje koffie/thee en een stuk gebak klaar. We 
waren met een grote groep waardoor we moesten opsplitsen. Gelukkig 
was het mooi weer, zodat er een groep binnen en een groep buiten kon 

kregen we uitleg over de vele vlinders en hoe deze 
groeien. Ze lieten poppen, rupsen en vlinders zien. Het was erg 

rk gaat en de dieren waren erg 
mooi om te bekijken. De groep die binnen zat mocht als eerst door de 

Ze waren er in 
Daarna mocht de 

voorbij en het was al 
tijd om terug te gaan. De 

Express en de bus stonden 
ond 17.00 uur waren we 

weer terug in Boekel. De mensen 
hadden erg genoten en hebben er 
nog lang over gehad. Al met al een 



 
 

 
 
 
 
 
Beste lezers van de Loep
 
Sinds 11 augustus 2018
ouders in Sint Petrus en we willen van 
de gelegenheid gebruik maken om ze 
in het kort even voor te stellen.
 
Hun namen zijn, Herman Christiaans
Christiaans - Verstegen, geboren 4 april 1929. Allebei rasechte "Volkelse" 
van de Hoge Randweg en Oostrus.
Kermis en na drie jaar verkering zijn ze op 6 Juli 1954 getrouwd.
 
Het gezin bestaat uit vier kinderen:
Alleen de jongste is niet in Volkel geboren.
Lankveld en daarom zijn ze toen naar Elsendorp verhuisd. Zo kwamen ze 
in het "Paradijs " terecht waar Carla geboren is. Daar zijn ze in het klein 
begonnen met een kippenbedrijf en 
ook nog vele nevenactiviteiten. 
avonds vaak nog zakgoed rondbrengen met zijn vrachtwagentje en koren 

leven iets gemakkelijker.
ze graag gingen dansen in Odiliapeel en van de kermis en carnava

hielden samen met hun vrienden of familie. Ook zijn ze een paar keer 
naar Canada geweest om de broer van ons mam te gaan bezoeken.
 
Toen onze Herman (junior) in 1986 het bedrijf over wilde nemen
naar de Bosberg in Boekel verhuisd.
Elsendorp voor allerlei klusje of het onderhouden van de moestuin. Maar 
ook bij de andere kinderen kwamen ze veel. Overal was
doen. Meehelpen, verbouwen, iets schilderen, tuin onkruidvr
strijken en rijstepap koken
vergeten, genieten van de 
overgrootouders van zeven

 

Beste lezers van de Loep. 

2018 wonen onze 
t Petrus en we willen van 

de gelegenheid gebruik maken om ze 
in het kort even voor te stellen. 

Hun namen zijn, Herman Christiaans, geboren 22-11-1925 en Betsie 
Verstegen, geboren 4 april 1929. Allebei rasechte "Volkelse" 

van de Hoge Randweg en Oostrus.  Ze hebben kennis gekregen op de 
jaar verkering zijn ze op 6 Juli 1954 getrouwd.

vier kinderen: Frans, Corry, Herman en C
Alleen de jongste is niet in Volkel geboren.  Ons pap werkte bij van 
Lankveld en daarom zijn ze toen naar Elsendorp verhuisd. Zo kwamen ze 
in het "Paradijs " terecht waar Carla geboren is. Daar zijn ze in het klein 
begonnen met een kippenbedrijf en een planken bungalow. Ons pap had 
ook nog vele nevenactiviteiten. Zo werkte hij voor een meelbedrijf, ging 's 
avonds vaak nog zakgoed rondbrengen met zijn vrachtwagentje en koren 

ophalen bij de klanten.   
Ook ons mam was dagelijks op het bedrijf te 
vinden, raapte altijd mee eieren en runde het 
huishouden. Dat ging toen allemaal heel anders 
als tegenwoordig en daarom waren ze altijd 
samen bezig tot in de late uurtjes.
 
Het was hard werken.  Ook wij, de kinderen, 
moesten een handje mee helpen. Toen vonden 
wij dat niet zo leuk maar we zijn er zeker niet 
slechter van geworden. Toen het een en ander 

in het bedrijf geautomatiseerd werd
leven iets gemakkelijker.  Zo kan ik me herinneren dat 

ze graag gingen dansen in Odiliapeel en van de kermis en carnava
hielden samen met hun vrienden of familie. Ook zijn ze een paar keer 
naar Canada geweest om de broer van ons mam te gaan bezoeken.

Toen onze Herman (junior) in 1986 het bedrijf over wilde nemen
naar de Bosberg in Boekel verhuisd.  Dagelijks ging ons pap nog naar 
Elsendorp voor allerlei klusje of het onderhouden van de moestuin. Maar 
ook bij de andere kinderen kwamen ze veel. Overal was
doen. Meehelpen, verbouwen, iets schilderen, tuin onkruidvr
strijken en rijstepap koken op ons mam zijn manier. En vooral niet te 

genieten van de elf kleinkinderen. Inmiddels zijn ze ook trotse 
zeven achterkleinkinderen en de 8ste is 
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1925 en Betsie 
Verstegen, geboren 4 april 1929. Allebei rasechte "Volkelse" 

Ze hebben kennis gekregen op de 
jaar verkering zijn ze op 6 Juli 1954 getrouwd.  

Frans, Corry, Herman en Carla. 
Ons pap werkte bij van 

Lankveld en daarom zijn ze toen naar Elsendorp verhuisd. Zo kwamen ze 
in het "Paradijs " terecht waar Carla geboren is. Daar zijn ze in het klein 

een planken bungalow. Ons pap had 
voor een meelbedrijf, ging 's 

avonds vaak nog zakgoed rondbrengen met zijn vrachtwagentje en koren 

op het bedrijf te 
raapte altijd mee eieren en runde het 

huishouden. Dat ging toen allemaal heel anders 
als tegenwoordig en daarom waren ze altijd 
samen bezig tot in de late uurtjes.  

Ook wij, de kinderen, 
helpen. Toen vonden 

j dat niet zo leuk maar we zijn er zeker niet 
Toen het een en ander 

geautomatiseerd werd, werd het 
Zo kan ik me herinneren dat 

ze graag gingen dansen in Odiliapeel en van de kermis en carnaval 
hielden samen met hun vrienden of familie. Ook zijn ze een paar keer 
naar Canada geweest om de broer van ons mam te gaan bezoeken. 

Toen onze Herman (junior) in 1986 het bedrijf over wilde nemen, zijn ze 
g ons pap nog naar 

Elsendorp voor allerlei klusje of het onderhouden van de moestuin. Maar 
ook bij de andere kinderen kwamen ze veel. Overal was er wel iets te 
doen. Meehelpen, verbouwen, iets schilderen, tuin onkruidvrij maken, 

op ons mam zijn manier. En vooral niet te 
kleinkinderen. Inmiddels zijn ze ook trotse 

is op komst.  



 

 
 
Na ruim 25 jaar werd het huis op de Bosberg te groot en werd het
voor iets kleiners. Toen 
Kloosterlaan te verhuizen hebben ze dit met beide handen aangenomen. 
Daar hebben ze met veel plezier en met
zeven jaar zelfstandig gewoond.
 
Dagelijks gingen ze 's middags om 12 uur warm eten in S
stap om daar naar toe te verhuizen was 
deze mooie drie-kamer woning met uitzicht
wel even wennen dat de verhuisdozen weer voor de dag k
moest veel uitgezocht worden omdat niet alle vertrouwde spullen 
meegenomen konden worden. Maar ik denk dat het ons toch gelukt is om 
een gezellige kamer te maken van 211. 
 
We hopen dat ze er nog lang van kunnen genieten en zich snel "thuis" 
zullen gaan voelen in Sin
 
Carla Christiaans. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Op zondag 2 september 2018
                      
                 Gerarda van Creij Althuizen.
 
In april 2015 is ze op de sterappel komen wonen. 
het einde van de gang. 
de muziek in ‘t Trefpunt. Van jeu de boules en 
genoot ze van de vele wandelingen
 
Jammer dat ze het de laatste maanden zo moeilijk kreeg met 
gezondheid. 
 
We bedanken al diegene die onze moeder liefdevol verzorgd en geholpen 
hebben in het zorgcentrum S
 
                                   
 
 

 

Na ruim 25 jaar werd het huis op de Bosberg te groot en werd het
. Toen zich de mogelijkheid voordeed

Kloosterlaan te verhuizen hebben ze dit met beide handen aangenomen. 
Daar hebben ze met veel plezier en met ondersteuning van Brabant Zorg

jaar zelfstandig gewoond. 

ngen ze 's middags om 12 uur warm eten in S
stap om daar naar toe te verhuizen was daardoor niet zo heel groot toen 

kamer woning met uitzicht vrij kwam. Natuurlijk was het 
wel even wennen dat de verhuisdozen weer voor de dag k
moest veel uitgezocht worden omdat niet alle vertrouwde spullen 
meegenomen konden worden. Maar ik denk dat het ons toch gelukt is om 
een gezellige kamer te maken van 211.  

We hopen dat ze er nog lang van kunnen genieten en zich snel "thuis" 
int Petrus.  

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

 
 
 
 

Op zondag 2 september 2018 is overleden: 

Gerarda van Creij Althuizen. 

2015 is ze op de sterappel komen wonen. Een mooi hoekje aan 
 Ze genoot van het vogeltje op haar balkon e

Trefpunt. Van jeu de boules en het bloemschikken
genoot ze van de vele wandelingen, de hertjes en de kippen.

Jammer dat ze het de laatste maanden zo moeilijk kreeg met 

egene die onze moeder liefdevol verzorgd en geholpen 
in het zorgcentrum Sint Petrus. 

                                         Familie van Creij
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Na ruim 25 jaar werd het huis op de Bosberg te groot en werd het tijd 
voordeed om naar de 

Kloosterlaan te verhuizen hebben ze dit met beide handen aangenomen. 
ondersteuning van Brabant Zorg 

ngen ze 's middags om 12 uur warm eten in Sint Petrus. De 
niet zo heel groot toen 

vrij kwam. Natuurlijk was het 
wel even wennen dat de verhuisdozen weer voor de dag kwamen.  Er 
moest veel uitgezocht worden omdat niet alle vertrouwde spullen 
meegenomen konden worden. Maar ik denk dat het ons toch gelukt is om 

We hopen dat ze er nog lang van kunnen genieten en zich snel "thuis" 

n mooi hoekje aan 
van het vogeltje op haar balkon en van 

t bloemschikken. Ook 
ippen. 

Jammer dat ze het de laatste maanden zo moeilijk kreeg met haar 

egene die onze moeder liefdevol verzorgd en geholpen 

Familie van Creij. 



 
 
 
 
 
 

 
Op haar gemakje vlogen de jaren voorbij. Miet’s negentig
werd groots gevierd in het zorgcentrum. Het leek wel een familiereünie. 
Niet alleen de naaste familie was van de partij, maar ook de neven en 
nichten kwamen van verre om deze mijlpaal te vieren.
 
Vanaf dat moment ging het fysiek achteruit. H
vrijwilligers konden perfect met deze omstandigheden omgaan. Ze namen 
Miet regelmatig mee naar de huiskamer en 
van alle activiteiten die hier georganiseerd werden. Ze heeft zichtbaar van 
deze tijd genoten.  
 
In het laatste half jaar ging Miet’s gezondheid hard achteruit. Ze deed 
alles om de regie nog in eigen handen te houden, maar uiteindelijk 
ontglipte haar de controle. Op 23 juni overleed Miet op 97 jarige leeftijd 
op vertrouwde grond, een paar honderd met
ooit heeft gewoond.  
 
Namens de familie dank aan ieder die al die jaren voor Miet heeft gezorgd.
 
Jose Marinussen. 
 

 
 

 
 
 
 
Miet Marinussen van den Elzen
 
 
Miet kwam niet naar het zorgcentrum S
Petrus, maar het zorgcentrum kwam naar 
haar toe, in de achtertuin. Omdat ze plaats 
moest maken voor de bouw van het nieuwe 
zorgcentrum, werd een mooie kamer in het 
oude bejaardenhuis voor haar vrijgemaakt. 
 
Van daaruit is ze naar het nieuwe 
Petrus verhuisd. Ze koos voor kamer 108, 
precies op de plek waar ze 
woonde. Als gezonde vrouw van 83 deed ze 
haar eigen ding. Ze vond het fijn dat er 
regelmatig mensen op bezoek kwamen, 
maar ook haar zelfstandigheid 
belangrijk voor haar.  

Op haar gemakje vlogen de jaren voorbij. Miet’s negentig
werd groots gevierd in het zorgcentrum. Het leek wel een familiereünie. 
Niet alleen de naaste familie was van de partij, maar ook de neven en 
nichten kwamen van verre om deze mijlpaal te vieren. 

Vanaf dat moment ging het fysiek achteruit. Het personeel en de 
vrijwilligers konden perfect met deze omstandigheden omgaan. Ze namen 
Miet regelmatig mee naar de huiskamer en ‘t Trefpunt, waar ze opleefde 
van alle activiteiten die hier georganiseerd werden. Ze heeft zichtbaar van 

In het laatste half jaar ging Miet’s gezondheid hard achteruit. Ze deed 
alles om de regie nog in eigen handen te houden, maar uiteindelijk 
ontglipte haar de controle. Op 23 juni overleed Miet op 97 jarige leeftijd 
op vertrouwde grond, een paar honderd meter van alle plaatsen waar ze 

Namens de familie dank aan ieder die al die jaren voor Miet heeft gezorgd.
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Miet Marinussen van den Elzen 

Miet kwam niet naar het zorgcentrum Sint 
Petrus, maar het zorgcentrum kwam naar 

in de achtertuin. Omdat ze plaats 
moest maken voor de bouw van het nieuwe 
zorgcentrum, werd een mooie kamer in het 
oude bejaardenhuis voor haar vrijgemaakt.  

Van daaruit is ze naar het nieuwe Sint 
verhuisd. Ze koos voor kamer 108, 

ek waar ze voorheen 
woonde. Als gezonde vrouw van 83 deed ze 
haar eigen ding. Ze vond het fijn dat er 
regelmatig mensen op bezoek kwamen, 
maar ook haar zelfstandigheid was erg 

Op haar gemakje vlogen de jaren voorbij. Miet’s negentigste verjaardag 
werd groots gevierd in het zorgcentrum. Het leek wel een familiereünie. 
Niet alleen de naaste familie was van de partij, maar ook de neven en 

et personeel en de 
vrijwilligers konden perfect met deze omstandigheden omgaan. Ze namen 

Trefpunt, waar ze opleefde 
van alle activiteiten die hier georganiseerd werden. Ze heeft zichtbaar van 

In het laatste half jaar ging Miet’s gezondheid hard achteruit. Ze deed 
alles om de regie nog in eigen handen te houden, maar uiteindelijk 
ontglipte haar de controle. Op 23 juni overleed Miet op 97 jarige leeftijd 

er van alle plaatsen waar ze 

Namens de familie dank aan ieder die al die jaren voor Miet heeft gezorgd. 



 

 
Wij Greet, Marion, Wilma, Betsy, Marijke, Anette
en Jo zijn de vrolijke dames van het winkeltje. Wij zorgen elke dag met 
veel plezier dat de mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen of 
wij bezorgen ze aan huis. 
 
’s Morgens beginnen we om 9 uur met het bevoorraden van de 
vers brood, vlees en zuivel aangestuurd door de keuken. 
Dan vanaf half 10 staan we klaar voor de mensen die ook vaak zomaar 
voor een praatje komen,
 
Rond half 12 worden we door de keuken verwend met een lekkere kop
soep waarna we om 12 uur gaan sluiten en met een voldaan gevoel weer 
naar huis gaan. 
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Wij Greet, Marion, Wilma, Betsy, Marijke, Anette, Toos, Annie, Riek, Mieke 
en Jo zijn de vrolijke dames van het winkeltje. Wij zorgen elke dag met 
veel plezier dat de mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen of 
wij bezorgen ze aan huis.  

’s Morgens beginnen we om 9 uur met het bevoorraden van de 
vers brood, vlees en zuivel aangestuurd door de keuken.  
Dan vanaf half 10 staan we klaar voor de mensen die ook vaak zomaar 

komen, wat wij ook gezellig vinden.  

Rond half 12 worden we door de keuken verwend met een lekkere kop
soep waarna we om 12 uur gaan sluiten en met een voldaan gevoel weer 

vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA 
    

ZÜxxà? `tÜ|ÉÇ? gÉÉá? TÇÇ|x xÇ e|x~AZÜxxà? `tÜ|ÉÇ? gÉÉá? TÇÇ|x xÇ e|x~AZÜxxà? `tÜ|ÉÇ? gÉÉá? TÇÇ|x xÇ e|x~AZÜxxà? `tÜ|ÉÇ? gÉÉá? TÇÇ|x xÇ e|x~A    

Wx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáA
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, Toos, Annie, Riek, Mieke 
en Jo zijn de vrolijke dames van het winkeltje. Wij zorgen elke dag met 
veel plezier dat de mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen of 

’s Morgens beginnen we om 9 uur met het bevoorraden van de winkel met 

Dan vanaf half 10 staan we klaar voor de mensen die ook vaak zomaar 

Rond half 12 worden we door de keuken verwend met een lekkere kop 
soep waarna we om 12 uur gaan sluiten en met een voldaan gevoel weer 

 
 
 
 

vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA vÄâu u|} xÄ~ttÜ éÉtÄá ÉÑ wx yÉàÉ àx é|xÇ |áA     

Wx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáAWx ã|Ç~xÄ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜáA    



 
16 

 



 
17 

 

Voorbij is weer die extreme zomer. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Zo, de vakantie zit er weer op.
mooie verhalen mee naar 
maar vooral ook een hele warme.
Wat hebben we moeten zweten om alle zorg voor de ouderen hier in 
Petrus te waarborgen. Het was soms een hele puzzel. Gelukkig was onze 
afdeling voorzien van een paar prima vakantiekrachten die vele uren 
hebben mogen zwoegen zodat een ieder toch even m
paar weken weg kon gaan.
 
Onze dank gaat ook zeker naar hen allen uit. En dan bedoel ik niet alleen 
het personeel op de afdeling, maar ook in het facilitaire gebied zoals de 
keuken en de receptie. 
 
Wat me wel opviel was,
bij hun opa of oma om hen te bezoeken, te wandelen of een boodschap te 
doen. Dit was zeer fijn voor de cliënten, want zo vaak zie je dit helaas niet 
gebeuren. Maar zij hadden nu natuurlijk ook geen school of waren niet 
aan het werk op dat moment. Misschien leuk om dit vaker te doen. Opa’s  
en oma’s hebben het er vaak nog dagen over als hun kleinkinderen zijn 
geweest. 
 
Nu zou je denken, komt er dan een leuk verhaal te staan over wat je in je
vakantie gedaan hebt. Nou dat wil ik 
z’n allen goed aan elkaar vragen. Dan heb je meteen gespreksstof tijdens 
de vele zorgmomenten die we met jullie als 
 

 

 

Afdeling Elstar

Hieronder een leuke foto van vier cliënten die 
zitten te genieten van een lekker bakkie.

 

 

Zo, de vakantie zit er weer op. Iedereen is weer veilig terug en brengt 
mooie verhalen mee naar Sint Petrus. Het was een lange vakantieperiode, 
maar vooral ook een hele warme. 
Wat hebben we moeten zweten om alle zorg voor de ouderen hier in 
etrus te waarborgen. Het was soms een hele puzzel. Gelukkig was onze 
afdeling voorzien van een paar prima vakantiekrachten die vele uren 
hebben mogen zwoegen zodat een ieder toch even met hun gezin een 
paar weken weg kon gaan. 

Onze dank gaat ook zeker naar hen allen uit. En dan bedoel ik niet alleen 
het personeel op de afdeling, maar ook in het facilitaire gebied zoals de 

 

, dat er vaker kleinkinderen over de vloer kwamen 
bij hun opa of oma om hen te bezoeken, te wandelen of een boodschap te 
doen. Dit was zeer fijn voor de cliënten, want zo vaak zie je dit helaas niet 
gebeuren. Maar zij hadden nu natuurlijk ook geen school of waren niet 

werk op dat moment. Misschien leuk om dit vaker te doen. Opa’s  
en oma’s hebben het er vaak nog dagen over als hun kleinkinderen zijn 

Nu zou je denken, komt er dan een leuk verhaal te staan over wat je in je
vakantie gedaan hebt. Nou dat wil ik dus niet doen, dat kunnen we met 
z’n allen goed aan elkaar vragen. Dan heb je meteen gespreksstof tijdens 

zorgmomenten die we met jullie als klant hebben. 

Afdeling Elstar 

Hieronder een leuke foto van vier cliënten die 
zitten te genieten van een lekker bakkie.
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Iedereen is weer veilig terug en brengt 
Het was een lange vakantieperiode, 

Wat hebben we moeten zweten om alle zorg voor de ouderen hier in Sint 
etrus te waarborgen. Het was soms een hele puzzel. Gelukkig was onze 
afdeling voorzien van een paar prima vakantiekrachten die vele uren 

et hun gezin een 

Onze dank gaat ook zeker naar hen allen uit. En dan bedoel ik niet alleen 
het personeel op de afdeling, maar ook in het facilitaire gebied zoals de 

kinderen over de vloer kwamen 
bij hun opa of oma om hen te bezoeken, te wandelen of een boodschap te 
doen. Dit was zeer fijn voor de cliënten, want zo vaak zie je dit helaas niet 
gebeuren. Maar zij hadden nu natuurlijk ook geen school of waren niet 

werk op dat moment. Misschien leuk om dit vaker te doen. Opa’s  
en oma’s hebben het er vaak nog dagen over als hun kleinkinderen zijn 

Nu zou je denken, komt er dan een leuk verhaal te staan over wat je in je 
dus niet doen, dat kunnen we met 

z’n allen goed aan elkaar vragen. Dan heb je meteen gespreksstof tijdens 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder een leuke foto van vier cliënten die 
zitten te genieten van een lekker bakkie. 



D’N BOOGERD ZOMER 2018

WA WAAR UT HEIT!!!

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei, zeg maar gerust april
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij. 21 september pas, eigenlijk
 
De wereld was toen vol van licht
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het 
zand 
 
We speelden golf en jeu de boule we zonden
met een vlot op de rivier
We werden weken lang verwend maar 
ach aan alles komt een end nu zit ik 
met mijn dia's in de regen hier
 
Dat verwennen gaat op D’n Boogerd 
gewoon door. En die regen valt tot op 
heden ook wel mee. En di
maken we niet meer. Wel mooie foto’s, 
kijk maar. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

D’N BOOGERD ZOMER 2018 

WA WAAR UT HEIT!!! 

 

't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei, zeg maar gerust april 
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer  

lang voorbij. 21 september pas, eigenlijk 

De wereld was toen vol van licht, leven en warmte 
Van haringgeur vermengd met zonnebrand 
Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het 

golf en jeu de boule we zonden zalig in een stoel we dreven 
met een vlot op de rivier 
We werden weken lang verwend maar 
ach aan alles komt een end nu zit ik 
et mijn dia's in de regen hier 

Dat verwennen gaat op D’n Boogerd 
En die regen valt tot op 

n dia’s? Die 
maken we niet meer. Wel mooie foto’s, 

 

 

 
 
 
 
Zomer: de periode waarin het te 
warm is om te doen waarvoor het in 
de winter te koud was.
 
 
 
Als je in de zomer ergens licht ziet 
branden zal er wel niemand thuis 
zijn. 
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Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het 

zalig in een stoel we dreven 

Zomer: de periode waarin het te 
warm is om te doen waarvoor het in 
de winter te koud was. 

Als je in de zomer ergens licht ziet 
branden zal er wel niemand thuis 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Onze reis begon in Nederland, in Boekel, 
zwembad en tent. Met iedereen
reisden we af. Maar vooraf 
lijstje bij gemaakt moest worden wat iedereen mee moe
vakantie te kunnen gaan. 

 
Ja, aan alles werd gedacht, zelfs aan pantoffels en de 
lipstick. Onze reis begon 
bezienswaardigheden  en met  een gezellige 
over Nederland. 
spel
gemaakt 
einde van de week hebben we naar de vierdaagse 
gekeken onder het genot van een ijsje 
borrel, in de hoop dat we Antonie zouden kunnen 
zien tussen alle lopers. 
goed 
al weer 
 
 
Vanuit Nederland reisden we af naar België, waar 
we prachtige placematjes maakten van oude 
reisgidsen. De mooiste vergezichten waren hierop 

te zien. En ondertussen genoten we van een lekker Belgisch gebakje, wat 
ook door ons zelf gemaakt was. 
aan de orde en bezienswaardigheden werden  bekeken
heel wat Belgische moppen verteld. En natuurlijk
moet je ook een heerlijk Belgisch Patatje eten. Daar had de keu
ook  super voor gezorgd. H
vakantievlaggetjes gemaakt uit een oude atlas, mooi voor versiering om 
een gezellige sfeer te 
week in België.  
 
Daarna gingen we op doorreis naar Duitsland, 
waar we een prachtig bloemenmandje en een 
fotomapje maakten om de vakantiefoto’s in te 
kunnen bewaren. Ook werd er een lekker wit 
wijntje op het terras gedronken

 

Onze reis begon in Nederland, in Boekel, op een terras met een heus 
et iedereen, die op dagbesteding Donkzicht komt
vooraf maakte iedereen een koffer, waar ook een 

gemaakt moest worden wat iedereen mee moest nemen om op 
vakantie te kunnen gaan.  

aan alles werd gedacht, zelfs aan pantoffels en de 
lipstick. Onze reis begon in Nederland 
bezienswaardigheden  en met  een gezellige 
over Nederland. Natuurlijk mochten oud H
spelen niet ontbreken en er werd een
gemaakt waar iedereen van kon smullen.
einde van de week hebben we naar de vierdaagse 
gekeken onder het genot van een ijsje 
borrel, in de hoop dat we Antonie zouden kunnen 
zien tussen alle lopers. Onze eerste week was al 
goed verlopen en het weer was prima 
al weer uit naar de volgende reis. 

 
Vanuit Nederland reisden we af naar België, waar 
we prachtige placematjes maakten van oude 
reisgidsen. De mooiste vergezichten waren hierop 

. En ondertussen genoten we van een lekker Belgisch gebakje, wat 
zelf gemaakt was. Typische Belgische uitspraken 
en bezienswaardigheden werden  bekeken. E

heel wat Belgische moppen verteld. En natuurlijk, als je in België bent, 
moet je ook een heerlijk Belgisch Patatje eten. Daar had de keu
ook  super voor gezorgd. Het smaakte heerlijk. In die week werden er nog 
vakantievlaggetjes gemaakt uit een oude atlas, mooi voor versiering om 
een gezellige sfeer te creëren. Het was een prachtige 

op doorreis naar Duitsland, 
waar we een prachtig bloemenmandje en een 
fotomapje maakten om de vakantiefoto’s in te 
kunnen bewaren. Ook werd er een lekker wit 
wijntje op het terras gedronken en was het  
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een terras met een heus 
die op dagbesteding Donkzicht komt, 

koffer, waar ook een 
st nemen om op 

aan alles werd gedacht, zelfs aan pantoffels en de 
in Nederland met al haar 

bezienswaardigheden  en met  een gezellige quiz 
Natuurlijk mochten oud Hollandse 

een koude schotel 
waar iedereen van kon smullen. Aan het 

einde van de week hebben we naar de vierdaagse 
gekeken onder het genot van een ijsje en een 
borrel, in de hoop dat we Antonie zouden kunnen 

Onze eerste week was al 
verlopen en het weer was prima en keken we 

Vanuit Nederland reisden we af naar België, waar 
we prachtige placematjes maakten van oude 
reisgidsen. De mooiste vergezichten waren hierop 

. En ondertussen genoten we van een lekker Belgisch gebakje, wat 
Belgische uitspraken kwamen 

. Er werden zelfs 
e in België bent, 

moet je ook een heerlijk Belgisch Patatje eten. Daar had de keuken dan 
In die week werden er nog 

vakantievlaggetjes gemaakt uit een oude atlas, mooi voor versiering om 



 
 
smullen van de Duitse worst met brood. En
met klei en edelstenen die uit de grotten van 
bling bling. We sloten de week af met een warme maaltijd met een heuse 
Duitse schnitzel. Overheerlijk! 
 
Op naar Frankrijk, naar de Eiffeltoren die 
we zelf in elkaar knutselde. We aten 
de soep stokbrood met kruidenboter en 
genoten op het terras 
rode wijn. Om in de sfeer te blijven 
werden we getrakteerd op 
druiven. Het weer was goed en hadden 
geen hinder van de warmte,
hotel hadden we airco. De kleurplaten 
van Frankrijk zagen er ook geweldig uit
We sloten de week af met een lekkere 
Franse maaltijd, Coq la vin, met pommes du chesses en als toetje 
bavarois. Ook weer klaargemaakt door de Franse keuken. Het was 
heerlijk. 
 
Maar aan deze gezellige reis kwam ook weer 
weer in Nederland en wel in Boekel waar we zelf vuurwerk op papier en 
een beker versierde en de mooiste molens maak

Donderdag 16 Augustus op Camping Donkzicht, waar we 
nog gingen kamperen, samen met de kinderen van de 
Kinderburgt uit Boekel. Een grote tent met enkele 
kleine tentjes en een privezwembad maakte
compleet. Samen werden er door jong
spellen gespeeld en aten we koude schotel met een 
broodje uit de hand, met koffie en thee, rode en 
witte wijn en ranja. Door de kinderen werd er nog 
een vlieger gemaakt, waar iedereen van kon 
genieten toen ze hoog in de lucht stonden. Na afloop 

had 
iedereen een souvenir als aandenken van de vakantiereis. 

 
We hebben samen een geweldig reis gemaakt, waar we met z’n allen van 
hebben genoten, en waar het weer goed was, veel zon gehad hebben, 
maar door op tijd de schaduw en verkoeling op te zoeken, en iedereen te 
voorzien van een koel drankje was dit vol te houden. Maar wat ook heel 
belangrijk voor ons allen was, de perfecte samenwerking tijdens onze reis. 
De samenwerking van alle vrijwilligers en de keuken 
Donkzicht, maakte dit alles mogelijk. Allemaal super bedankt!! TOP!! 
Mede door jullie allen is deze reis een SUCCES geworden.
 
Helmie Antonie Will Monique
Team Donkzicht. 
 
 
 

 

smullen van de Duitse worst met brood. En er werden souvenirs 
met klei en edelstenen die uit de grotten van Duitsland kwamen. Super 
bling bling. We sloten de week af met een warme maaltijd met een heuse 

Overheerlijk!  

Op naar Frankrijk, naar de Eiffeltoren die 
we zelf in elkaar knutselde. We aten bij 

stokbrood met kruidenboter en 
op het terras van een glaasje 

Om in de sfeer te blijven 
we getrakteerd op echte Franse 

ven. Het weer was goed en hadden 
warmte, want in ons 

hotel hadden we airco. De kleurplaten 
van Frankrijk zagen er ook geweldig uit. 

sloten de week af met een lekkere 
Franse maaltijd, Coq la vin, met pommes du chesses en als toetje 

arois. Ook weer klaargemaakt door de Franse keuken. Het was 

deze gezellige reis kwam ook weer een einde. We
weer in Nederland en wel in Boekel waar we zelf vuurwerk op papier en 
een beker versierde en de mooiste molens maakten. We belanden op 

Donderdag 16 Augustus op Camping Donkzicht, waar we 
nog gingen kamperen, samen met de kinderen van de 
Kinderburgt uit Boekel. Een grote tent met enkele 
kleine tentjes en een privezwembad maakte
compleet. Samen werden er door jong
spellen gespeeld en aten we koude schotel met een 
broodje uit de hand, met koffie en thee, rode en 
witte wijn en ranja. Door de kinderen werd er nog 
een vlieger gemaakt, waar iedereen van kon 
genieten toen ze hoog in de lucht stonden. Na afloop 
 iedereen een medaille verdiend en een kreeg 

iedereen een souvenir als aandenken van de vakantiereis. 

We hebben samen een geweldig reis gemaakt, waar we met z’n allen van 
hebben genoten, en waar het weer goed was, veel zon gehad hebben, 

de schaduw en verkoeling op te zoeken, en iedereen te 
voorzien van een koel drankje was dit vol te houden. Maar wat ook heel 
belangrijk voor ons allen was, de perfecte samenwerking tijdens onze reis. 
De samenwerking van alle vrijwilligers en de keuken en het team van 
Donkzicht, maakte dit alles mogelijk. Allemaal super bedankt!! TOP!! 
Mede door jullie allen is deze reis een SUCCES geworden. 

Helmie Antonie Will Monique 
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souvenirs gemaakt 
kwamen. Super 

bling bling. We sloten de week af met een warme maaltijd met een heuse 

Franse maaltijd, Coq la vin, met pommes du chesses en als toetje 
arois. Ook weer klaargemaakt door de Franse keuken. Het was 

een einde. We arriveerden 
weer in Nederland en wel in Boekel waar we zelf vuurwerk op papier en 

ten. We belanden op 
Donderdag 16 Augustus op Camping Donkzicht, waar we 

nog gingen kamperen, samen met de kinderen van de 
Kinderburgt uit Boekel. Een grote tent met enkele 
kleine tentjes en een privezwembad maakten alles 
compleet. Samen werden er door jong en oud 
spellen gespeeld en aten we koude schotel met een 
broodje uit de hand, met koffie en thee, rode en 
witte wijn en ranja. Door de kinderen werd er nog 
een vlieger gemaakt, waar iedereen van kon 
genieten toen ze hoog in de lucht stonden. Na afloop 

iedereen een medaille verdiend en een kreeg 
iedereen een souvenir als aandenken van de vakantiereis.  

We hebben samen een geweldig reis gemaakt, waar we met z’n allen van 
hebben genoten, en waar het weer goed was, veel zon gehad hebben, 

de schaduw en verkoeling op te zoeken, en iedereen te 
voorzien van een koel drankje was dit vol te houden. Maar wat ook heel 
belangrijk voor ons allen was, de perfecte samenwerking tijdens onze reis. 

het team van 
Donkzicht, maakte dit alles mogelijk. Allemaal super bedankt!! TOP!! 
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Op dinsdagavond 11 september kwam gitaarclub “Gitarando” een klein 
“huiskamerconcert” verzorgen op afdeling Sterappel. Nadat ik even 
geïnformeerd had met hoeveel personen deze club kwam, werd al snel 
besloten om dit huiskamerconcert te verplaatsen naar de gang op afdeling 
Sterappel. Ze kwamen namelijk met 12 personen gitaar spelen. 
 
Nadat de frietjes en kroketten genuttigd waren, namen onze bewoners 
plaats aan de grote tafel op de gang. Al gauw kregen ze hier gezelschap 
van de bewoners van de huiskamer Bellefleur, want die houden óók wel 
van een mooi stukje muziek. En een mooi stukje muziek kregen we. Er 
werd door deze dames en één heer op de gitaar gespeeld en daarbij 
verzorgden zij zelf ook de zang. Heel mooi en heel zuiver kwamen  zowel 
de gevoelige liedjes, zoals “Ons lieve Vrouwke” (op het schouwke) van Lya 
de Haas voorbij als wel de klassiekers “Brandend zand” en “Adios, Adios, 
Adios” (visser met je ravenzwarte haar) kwamen aan bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je zag onze bewoners genieten en de ongemakken van de oude dag 
werden voor even vergeten. Je zag hier en daar een voetje mee bewegen 
of een hoofd dat meedeinde op de maat. Mooie bijkomstigheid was, dat 
door de nieuwe vloerbedekking, de akoestiek fantastisch was. Van alle 
kanten kwamen steeds meer bewoners, soms mét bezoek erbij, naar 
afdeling Sterappel toe. Gelokt door het mooie gezang, wat tot op alle 
afdelingen doordrong. 
 

Huiskamerconcert. 



 
 
Het werd een mooie gezellige avond
fruithapje en een drankje voor alle bewoners. Rond de klok van acht uur 
zat dit mooie concert er helaas al weer op. We hebben ter plekke besloten 
dat we niet meer van “huiskamerconcert” spreken, maar dat we deze 
avond voortaan “Zomeravondconcert “ 
hopen dat “Gitarando” nog eens terug komt, dáár ware
het over eens. En niet alleen in de zomer, maar ook in de herfst en de 
Winter is deze aardige muziekclub van harte welkom.
 

 
Nadat ik samen met onze nieuwe helpende, Sofie, de huiskamer had 
opgeruimd, werd er zachtjes op de deur 
aanleunwoningen kwam samen met haar dochter informeren waar toch 
die prachtige muziek vandaan kwam.
luisteren………………. 
 

Wat jammer zei ik: “Ik doe nét het licht uit

 
                               

opkomend teammanager Arjan van Herwaarden hadden we ook uitgenodigd om mee te 
gaan. Van Marie Louise hebben we met veel dank afscheid genomen en Arjan hebben we 
een warm welkom geheten tijdens deze avond.
  
Na de friet en frikadellen, kroketten, bamib
salade, zijn we in twee teams de strijd aan gegaan op de 
bowlingbaan. Marie Louise 
Alsnog van harte gefeliciteerd. 
avond van gemaakt.  
 
Groetjes team Oogstappel. 

 

werd een mooie gezellige avond met in de pauze een gezond 
fruithapje en een drankje voor alle bewoners. Rond de klok van acht uur 

er helaas al weer op. We hebben ter plekke besloten 
dat we niet meer van “huiskamerconcert” spreken, maar dat we deze 
avond voortaan “Zomeravondconcert “ zullen gaan noemen.
hopen dat “Gitarando” nog eens terug komt, dáár waren alle aanwezigen 

En niet alleen in de zomer, maar ook in de herfst en de 
ige muziekclub van harte welkom. 

Nadat ik samen met onze nieuwe helpende, Sofie, de huiskamer had 
opgeruimd, werd er zachtjes op de deur geklopt: Een Mevr
aanleunwoningen kwam samen met haar dochter informeren waar toch 
e prachtige muziek vandaan kwam. Ze kwamen graag nog even mee 

Ik doe nét het licht uit”.    Maria van Mierlo

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

 
 

team van de Oogstappel is in Nia Domo wezen eten en 
bowlen. We hebben er een gezellige avond van gemaakt 
met z’n allen. Ook aftredend teammanagers MarieLouise

opkomend teammanager Arjan van Herwaarden hadden we ook uitgenodigd om mee te 
Van Marie Louise hebben we met veel dank afscheid genomen en Arjan hebben we 

een warm welkom geheten tijdens deze avond. 

Na de friet en frikadellen, kroketten, bamiblokken, kaassoufflés en 
salade, zijn we in twee teams de strijd aan gegaan op de 

Marie Louise ging er met de winst vandoor. 
lsnog van harte gefeliciteerd. We hebben er een gezellige 

 

Afdeling Oogstappel
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met in de pauze een gezond 
fruithapje en een drankje voor alle bewoners. Rond de klok van acht uur 

er helaas al weer op. We hebben ter plekke besloten 
dat we niet meer van “huiskamerconcert” spreken, maar dat we deze 

zullen gaan noemen. Want dat we 
n alle aanwezigen 

En niet alleen in de zomer, maar ook in de herfst en de 

 

Nadat ik samen met onze nieuwe helpende, Sofie, de huiskamer had 
Een Mevrouw uit de 

aanleunwoningen kwam samen met haar dochter informeren waar toch 
Ze kwamen graag nog even mee 

Maria van Mierlo. 

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

 
 
Het 

Oogstappel is in Nia Domo wezen eten en 
We hebben er een gezellige avond van gemaakt 

met z’n allen. Ook aftredend teammanagers MarieLouise en 
opkomend teammanager Arjan van Herwaarden hadden we ook uitgenodigd om mee te 

Van Marie Louise hebben we met veel dank afscheid genomen en Arjan hebben we 

Afdeling Oogstappel.  
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GroetjesGroetjesGroetjesGroetjes    

    
    
    

TisTisTisTis    weer voorbij die mooie zomer…weer voorbij die mooie zomer…weer voorbij die mooie zomer…weer voorbij die mooie zomer…    
  

Op de Bellefleur deden wij een oproep aan familie,  

collega’s en vrijwilligers om een kaartje te sturen van een 

uitstapje vanaf een vakantiebestemming of gewoon vanuit  

de achtertuin. Zo kregen we iedere week wel post en het was 

erg leuk om deze samen in de huiskamer te lezen en te 

bekijken. Het bracht mooie gespreksstof. 

 
Die mooie, warme zomer is wellicht voorbij maar er zijn nog 

verschillende mensen met vakantie en een kaartje ontvangen is altijd 

leuk. Dus wilt u ons ook een kaartje sturen?  

Kleine moeite… groot plezier.Kleine moeite… groot plezier.Kleine moeite… groot plezier.Kleine moeite… groot plezier.    
    

Ons adres is: Sint.Petrus 
Afd. Bellefleur 
Burgtstraat 34 5427 AJ Boekel 

 



 
 

 
 

 

 

 

     
 
     
      

     
                         en bijrijder.

       vele gingen naar deze berg heen

   het gaat door merg en been

    en de organisatoren
       en sponsoren 

over de gulle gaven 

om de onkosten te laven

is geweld 

het nodige geld 
staat te boek 

het kankeronderzoek 

heel buut 

het kankerinstituut  

dan kliniek van Daniel de Hoed
geeft ons moed 

een andere kwaliteit 

ook de Erasmusuniversiteit 

heel stoer 

door deze tour 
gedeelde smart 

halve smart 

andere klanken 

wil ik iedereen bedanken

 

Een moeder van een kankerpatiënt.

 
 

 

 

 

 

 

    Dankwoordje

  Aan de Alpe d'HuZes renners
     en de kenners  

 hun begeleiders 
en bijrijder. 

ele gingen naar deze berg heen 

het gaat door merg en been 

n de organisatoren 

 

om de onkosten te laven 

het kankeronderzoek  

 

an kliniek van Daniel de Hoed 

 

ook de Erasmusuniversiteit  

wil ik iedereen bedanken 

Een moeder van een kankerpatiënt.
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Dankwoordje 

Aan de Alpe d'HuZes renners 

Een moeder van een kankerpatiënt. 



informatievoorziening voor 
ouderenzorg voldoet.  
 
Familieleden, naasten, personeelsleden en vrijwilligers worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan Klasbord. Het 
de hoogte te houden van 
middel van foto’s en teksten proberen wij op een positieve manier weer 
geven waar we mee bezig zijn en
u nog meer betrekken bij de dagelijkse gang van zaken
 
U kunt op een bericht r
leuk vindt. Ook kunt u de reageerknop gebruiken als u een reactie wilt 
plaatsen. We proberen er een positieve draai aan te geven en 
verwachten en hopen dat we als volwassenen en
dit communicatiemiddel. 
 

       Aanmelden voor Klasbord
 
Om deel te kunnen 
volgende website: 
https;//web.klasbord.nl of u download de app via de App store, 
Google play of Windows store.
 
Registreren 
U kunt zich aanmelden als nieuw lid, u vult uw gegevens in en 
de naam van de bewoner vervolgens maakt 
als u dat wilt. U ontvangt dan een activatielink via de mail om 
het Klasbord-account te activeren.
optie: Volg een bestaande
 
Aanmelden bij Sint Petrus Welzijn
Om u aan te melden voert u de klascode in voor Welzijn Sint 
Petrus :   A3P     
Er wordt dan een volgverzo
beheerder. Wanneer de beheerder het verzoek 
accepteert volgt u de klas.
 

Zorg dat u beide codes invoert.
 
 
Voor vragen kun u contact opnemen met 
Elly.Janssen@brabantzorg.eu
     

     

 

 

    

 
Sinds enige tijd 
“Welzijn Sint Petrus
zogenaamde “Klasbord”. Dit is een van 
de vele sociale media. Klasbord is

informatievoorziening voor het basisonderwijs, dat echter 

n, naasten, personeelsleden en vrijwilligers worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan Klasbord. Het doel van Klasbord is om u meer op 
de hoogte te houden van de welzijnsactiviteiten van de bewoners. Door 
middel van foto’s en teksten proberen wij op een positieve manier weer 
geven waar we mee bezig zijn en wat ons bezig houdt. Hiermee willen wij 

bij de dagelijkse gang van zaken in Sint Petrus

reageren door een toppie aan te vinken als u iets 
leuk vindt. Ook kunt u de reageerknop gebruiken als u een reactie wilt 
plaatsen. We proberen er een positieve draai aan te geven en 
verwachten en hopen dat we als volwassenen en met respect omgaan met 

.  

Aanmelden voor Klasbord.  

Om deel te kunnen nemen aan Klasbord gaat u naar de 
volgende website:  
https;//web.klasbord.nl of u download de app via de App store, 
Google play of Windows store. 

aanmelden als nieuw lid, u vult uw gegevens in en 
de naam van de bewoner vervolgens maakt u een profielfoto 
als u dat wilt. U ontvangt dan een activatielink via de mail om 

account te activeren. Daarna kiest u voor de 
optie: Volg een bestaande klas. 

Aanmelden bij Sint Petrus Welzijn 
Om u aan te melden voert u de klascode in voor Welzijn Sint 

XYG    
Er wordt dan een volgverzoek verstuurd naar de 

anneer de beheerder het verzoek 
accepteert volgt u de klas. 

dat u beide codes invoert. 

Voor vragen kun u contact opnemen met 
Elly.Janssen@brabantzorg.eu    
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Sinds enige tijd communiceert  
Welzijn Sint Petrus” via het 
zogenaamde “Klasbord”. Dit is een van 
de vele sociale media. Klasbord is een 

echter ook in de 

n, naasten, personeelsleden en vrijwilligers worden uitgenodigd 
van Klasbord is om u meer op 

bewoners. Door 
middel van foto’s en teksten proberen wij op een positieve manier weer te 

. Hiermee willen wij 
in Sint Petrus.  

door een toppie aan te vinken als u iets 
leuk vindt. Ook kunt u de reageerknop gebruiken als u een reactie wilt 
plaatsen. We proberen er een positieve draai aan te geven en we 

met respect omgaan met 

aan Klasbord gaat u naar de 

https;//web.klasbord.nl of u download de app via de App store, 

aanmelden als nieuw lid, u vult uw gegevens in en 
een profielfoto 

als u dat wilt. U ontvangt dan een activatielink via de mail om 
Daarna kiest u voor de 

Om u aan te melden voert u de klascode in voor Welzijn Sint 
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In de entree van Sint Petrus heeft vanaf 
2006 een kunstwerk gehangen met 
sculpturen van handen van toenmalige 
bewoners. Bij de opening van het 
nieuwe Sint Petrus wilden we hiermee 
uitbeelden, dat ouderen vaak veel met 
hun handen hebben gewerkt. Oude 
gegroefde handen, die als het ware een 
heel leven vertellen.  
 

 
 
Nu is dit kunstwerk van de muur gehaald en is het tijd voor iets anders.  
We hebben alle handen bewaard en als iemand graag in bezit wil komen 
van de hand van vader, moeder, oom of tante, dan kan hij of zij deze 
ophalen bij Sint Petrus. (bij Elly Janssen op dinsdag donderdag of vrijdag) 
 
De volgende toenmalige bewoners hebben toen hieraan meegewerkt: 
 
Mevrouw Nolle. Mevrouw van de Burgt Beekmans, Mevrouw Janssen 
Selten, Mevrouw Cuppen, Mevrouw van Lanen, Mevrouw van Lieshout van 
de Burgt, Mevrouw van Summeren, Mevrouw van Extel, Mevrouw 
Dapperen, Mevrouw Janssen Tiebosch, De Heer van Dijk, De Heer 
Reinders, Mevrouw Verbruggen, Mevrouw van de Burgt Beekmans, 
Mevrouw Gijsbers, Mevrouw Zus van Lieshout, Mevrouw van Schijndel,  
Mevrouw Anna van der Aa, Riet van der Aa, Mevrouw Janssen Verstraten, 
mevrouw Toos van de Burgt , Mevrouw van Doren, Mevrouw van Lankveld 
Cornelissen, Mevrouw Marietje van Boerdonk, Mevrouw van Kessel, 
Mevrouw, Mien Ketelaars,  Mevrouw Klyngeld, Mevrouw Klijs, Mevrouw 
van Berlo, Mevrouw Beekmans van Delst, Mevrouw Jans Beeke, Mevrouw 
van de Ven van Eerdt. 
 
We moeten er wel bij vermelden dat niet alle handschriften op de hand 
goed te lezen zijn. Sommige handen zijn zo herkenbaar, dat je meteen 
zou kunnen zien van wie ze zijn.  
 
 
 

Handen, die een leven beschrijven  

Het motto was: ” We sloegen samen de handen ineen 
voor een mooie nieuwbouw van Sint Petrus”. 
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BrabantZorg Reizen bezorgt u een 

onvergetelijke vakantie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reizen voor senioren 

 
In november 2018 verschijnt de nieuwe vakantiebrochure 2019 van 
BrabantZorg Reizen. Een nieuw reisaanbod, gericht op begeleide- en 
zorgvakanties voor senioren. Aantrekkelijke reizen en dagtochten in 
binnen- en buitenland.  
 
U kunt een keuze maken uit bus-, vaar- of vliegvakanties. Houdt u van de 
natuur of gaat u liever een stad bezichtigen, alles is mogelijk. 
Naast een uitgebreid reisaanbod in goede accommodaties, mogen een 
uitstekende begeleiding en cliëntvrijheid niet ontbreken. 
 
Deelname staat open voor alle cliënten van BrabantZorg, eventueel met 
partner of andere introducee(s) en voor senioren, die aan begeleide 
vakanties of zorgvakanties in een aangepast tempo willen deelnemen. De 
eventuele zorg tijdens reizen en dagtochten is in handen van 
BrabantZorg.  
 
Voor elke reis wordt (zorg)begeleiding op maat aangeboden. Het team 
van BrabantZorg Reizen staat garant voor veel enthousiasme, kennis en 
kunde en hoopt u als reiziger te mogen verwelkomen tijdens een van de 
reizen en/of dagtochten in 2019. 
 
Voor meer informatie of reisadvies kunt u bellen naar het team van 
BrabantZorg Reizen: 0412 – 62 26 78. 
 

Zorgeloos genieten. 



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

 

 

 

 

 

 

Elke avond is het restaurant geopend. 17.00 
 
 Maandagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit,

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2

10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness

10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining 

Maandagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten

14.30 - 16.30 uur Natuurvereniging (1

Dinsdagochtend  

10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness

10.00 - 11.30 uur Kaarten maken

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten

14.30 - 16.30 uur  Kienen 

16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open

18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden 

Woensdagochtend   

10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness 

10.00 - 11.30 uur Mannenclub (1

10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek 

  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 

10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn

Donderdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur  Handwerk club 

Vrijdag ochtend   

10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness 

Vrijdagmiddag   

14.30 – 16.30 uur Biljarten 

14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak

 
 

 

 

Vast weekschema

 

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

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

Fit terwijl u zit, groep 1 

Fit terwijl u zit, groep 2 

Begeleid Fitness 

Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie 

Geheugentraining  

Biljarten 

Natuurvereniging (1
e
 en 3

e
 maandag) 

Begeleid fitness 

Kaarten maken 

Biljarten 

Kienen  

Frietkraam open 

Rozenhoedje bidden  

Begeleid fitness  

Mannenclub (1
e
 en 3

e
 woensdag) 

Grootletterbibliotheek 

Biljarten  

Muziekmiddag met live muziek  

Fit terwijl u zit, groep 1  

Fit terwijl u zit, groep 2  

Creatief bezig zijn 

Biljarten  

Handwerk club  

Begeleid fitness  

Biljarten  

Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 

 

 

 

Vast weekschema 
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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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Naai-Atelier Monique is er voor al uw herstel- en 
verstelwerkzaamheden en aanpassingen die aan uw kleding verricht 
moeten worden. 
 
Ik werk voor particulieren, bedrijven, verenigingen en 

 zorginstellingen. 
 

Reparaties aan (bedrijfs)-kleding,  
Maatkleding op uw maten gemaakt. 
PDL kleding. 
PDL kleding is kleding voor mensen met beperkingen om zichzelf 
aan- en uit te kleden.  
Aanpassingen tot PDL kleding wordt gewoon van uw bestaande 

 kleding gedaan,  
Kinderkleding (maatkleding, communiekleding)  
Private Labels.  

  
Alle te repareren kleding moet schoon aangeleverd worden. 
 
Ook voor gordijnen te herstellen, inkorten of bijv. verduisteren, 
maar ook voor kussens, rolkussens, nekkussens of voor uw  
interieur. Voorbeelden zijn altijd aanwezig. 
 
 
Voor eigenlijk alles wat met de 
naaimachine moet gebeuren kunt u 
bij mij terecht.  
 
Voor vragen of opmerkingen: 
 
 
 
 
 

 

NAAIATELIER MONIQUE 
 

Monique van den Elzen. 
Arendnest 10.  5427 LB Boekel 

Tel: 06-519 67 650 
e-mail:m.elzen@telfort.nl 
www.naaiateliermonique.nl 
Op de website vindt u de 

voorwaarden. 
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Nou goed, nog een keer dan: 
 
Wat was het heet en droog deze zomer. 


