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Beste bewoners, vrijwilligers en familieleden.
Op het moment dat ik dit voorwoord zit te schrijven zit ik zelf in quarantaine.
Met de landelijke versoepelingen en in het zuiden de Carnaval er achteraan
hebben we op dit moment meer besmettingen dan ooit. Ondanks dat ik zelf
geen carnaval ben gaan vieren heb ik waarschijnlijk van mijn zonen het
Coronavirus overgekregen.
We staan momenteel voor een grote uitdaging met roosters die onder spanning
staan om er samen voor te kunnen zorgen dat we de continuïteit van zorg
kunnen blijven bieden. We hebben dan ook de hulp van iedereen nodig. Waar
normaal gesproken een behandelaar komt voor een behandeling, kunt u de
behandelaar in deze tijden best eens tegenkomen in de huiskamer of in de
zorg. Brabantzorg heeft daarom ook het besluit genomen om af te wijken van
de landelijke richtlijnen en besloten om de komende tijd in de locaties en in de
thuiszorg met chirurgische mondkapjes te blijven werken. Hopelijk is dit van
tijdelijke aard en kunnen we dit over een paar weken achter ons laten.
Binnenkort krijgen de bewoners de tweede Boosterprik. Hopelijk kunnen we
hiermee iedereen beschermen.
Het voorjaar staat weer voor de deur. Met hopelijk veel mooi (wandel) weer,
de bloemen weer in bloei en avonden die steeds langer worden. Wat zijn we
hier weer aan toe. Kortom, we gaan weer de goede tijd in.
Per 1 januari 2022 is er landelijk rookverbod ingegaan. Ook de rookruimte in
onze locatie is verdwenen. De technische diensten hebben de rookruimte
geverfd en hebben er een mooie nieuwe flexwerkplek gecreëerd. Met de
versoepelingen is de 1,5 meter komen te vervallen. Dit betekent dat het hele
restaurant weer gebruikt kan worden. Dus het zal ook weer drukker gaan
worden in de locatie met bezoekers. Kortom we gaan weer terug naar normaal.
De komende tijd staan er weer vele mooie activiteiten op het programma, en
we hopen u daar allemaal weer te mogen ontmoeten. Ik wens u veel leesplezier
met deze uitgave van de Loep. Een mooi initiatief die een paar keer per jaar
door de inzet van vele tot stand komt.
Ik wens u allen een mooi voorjaar. Liefs: Marie-Louise.

4

Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus.
Vorige week zijn we als cliëntenraad weer bij elkaar geweest. Er stond o.a. een
kennismaking op de agenda met vertrouwenspersoon Ingrid van Knegsel die
ons uitleg kwam geven over de wet Zorg&Dwang.
Daarin is geregeld hoe om te gaan met maatregelen die ter bescherming van
de client genomen worden. Dat kunnen ook vrijheidsbeperkende maatregelen
zijn, maar nogmaals ter bescherming van de client. In de genoemde wet wordt
verteld hoe daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Alles wordt op
papier gezet en met de client (zover mogelijk) en zeker met zijn/haar
contactpersoon (meestal familielid) besproken, eventueel met de arts, waarbij
de noodzaak duidelijk moet zijn en de termijn wordt vastgesteld voor deze
maatregel. Tevens zal er een datum moeten worden afgesproken wanneer deze
maatregel moet worden geëvalueerd. Hebt u als client of familie vragen over
deze wet dan contact zoeken met uw clientcontactpersoon.
Verder is er een interne voedingscommissie die eenmaal per twee maanden bij
elkaar komt om alle zaken wat betreft het horecagebeuren te bespreken.
Als vertegenwoordiging namens u zijn dat uw mede cliënten mevr. Penninx en
dhr. Weeren. Uiteraard is daar de teammanager Horeca&Facilitair, Anneloes
van Heel, bij en de voorzitter van de cliëntenraad. Mocht u ooit vragen hebben
over de horeca, dan kunt u deze rechtstreeks bij de medewerkers kwijt en is
het iets van algemene aard dan horen we dat graag om dit te bespreken.
Zo even, vrijdag 4 maart, is de cliëntenraad weer aangeschoven bij het
inloopontbijt om de actuele zaken met u te bespreken. Teammanager,
Zorg&Welzijn Arjan van Heerwaarden, vertelde over het toegenomen aantal
besmette medewerkers (na het carnaval) in Sint Petrus, maar weet het schip
nog goed op koers te houden.
Afsluitend gaf Renée Lange, als coördinator welzijn, een terugblik op alle
carnavalsfestiviteiten in Sint Petrus en werd de maand maart met alle
activiteiten onder de loep genomen.
Over de Loep gesproken, dit was weer onze bijdrage vanuit de cliëntenraad
We hopen elkaar op 1 april (geen grap) weer in ‘t Trefpunt te ontmoeten.
Met hartelijke groet: uw cliëntenraad.
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Overleden.
Mw. J.M. Verwegen Kranenbroek
Mw. J.T.W. Kastermans van Zal
Dhr. G.F. Dankers
Dhr. A. van den Elsen
Dhr. J.J.M. Jansen
Mw. C.M.S. Somers Selten
Mw. W.H. van Lankveld Timmers
Dhr. C. Kluijtmans
Dhr. A.T.F. van Sleuwen

01-01-2022
26-01-2022
27-01-2022
06-02-2022
08-02-2022
18-02-2022
23-02-2022
12-03-2022
19-03-2022

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe bewoners.
Dhr. A. Romano
Mw. J.S.W.M. Vissers Weigergangs
Dhr L. Peters
Mw. H.W.M. Timmers van den Brand
Mw G.G. van Verbakel Bijvelds
Mw J.T. de Jong de Bie

2.02
2.04
1.04
0.04
2.22
2.19

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
APRIL
02 Dhr. P.A.J.M. van Dijk
03 Mw. A.J. Donkers
03 Mw. P.M. v. Sleeuwen Leenders
06 Dhr. J.A. van de Ven
11 Mw. P.W. Schepers de Wit
22 Dhr. W.G. Weeren
22 Mw. G.M.C. Deeben Pardoel
25 Mw. J.T. Spierings Verboort
29 Dhr. H.A. Sanders

2.14
1.16
0.07
1.10
2.13
1.22
2.20
1.28
1.03

MEI
08 Mw. P.M. van Cuijk Hendriks
27 Dhr. A.A. van der Burgt
29 Mw. J.H.M. v.d. Akker Reijnen

1.24
1.15
2.05
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In de vorige Loep stelde we ons de vraag of de carnavalsactiviteiten
doorgang mochten vinden en gelukkig hebben we dit jaar weer wat
kunnen en mogen organiseren. Zo zijn carnavalsvereniging De
Vliegenmeppers en De Peeltuuters in huis geweest, hebben we onze
boerenbruiloft kunnen vieren, een gezellige carnavalsmuziek quiz
gehad, een extra muziekmiddag op carnavalsmaandag en
carnavalskienen op dinsdag. We sloten af met het halen van een
askruisje op Aswoensdag na de muziekmiddag. Een paar maanden
geleden hadden we niet gedacht dat dit mogelijk was. We hebben
weer wat meer vrijheid gekregen aangezien de 1,5 meter maatregel
er af is en hopelijk kunnen we dit zo volhouden. Wat fijn dat we
weer oude dingen kunnen oppakken, zoals het jeu de boules bij de
vereniging op de 2e maandagmiddag van de maand en de bus
toertochtjes op elke donderdagmiddag. Tevens zijn er ook weer
activiteiten georganiseerd rondom de Roze Loper. Een gezellige
themamiddag betreft andere culturen en gewoontes en heeft Pierre
van Dongen voor een roze muziekmiddag gezorgd.
Start avond koffie-uurtjes.
Eind januari zijn we weer gestart met het avond koffie schenken.
De vrijwilligers die deze activiteit ondersteunen waren weer erg blij
om te komen. Gezellig een kopje koffie/thee drinken en voor
degene die willen kan men kaarten of een potje rummikub spelen.
Nu de dagen weer wat langer worden is het ook gezellig om in de
avond bij elkaar te komen. Over een tijdje kunnen we lekker op het
terras aan de voorzijde van Sint Petrus zitten en genieten van het
mooie weer. U bent van harte welkom in de avond naar ‘t Trefpunt
te komen en de vrijwilligers staan voor u klaar, tot dan.
Mobiele keuken in Sint Petrus.
Tijdens het overleg met team Welzijn werd de vraag gesteld of we
nog een wens hebben. Daar kwam het idee naar voren voor een
mobiele keuken. Een keuken op wieltjes die van afdeling naar
afdeling verplaatst kan worden en waar dus elke afdeling, dus ook
zonder huiskamer gebruik van kan maken. Een heel goed idee
vonden wij, dus gingen we op onderzoek uit. Na navraag gedaan te
hebben vertelde Jos van de keuken dat we die binnen BrabantZorg
al hebben. Zonde om dus een nieuwe te kopen. Een aantal weken
geleden hebben we de mobiele keuken in ontvangst mogen nemen
en zal er binnenkort aan de medewerkers een korte instructie
gegeven worden, zodat men weet hoe ermee om te gaan. Leuk om
een keertje met de afdeling pannenkoeken te bakken of een taart
te maken.
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We gaan weer rijden met de bus.
Deze maand gaan we weer starten met de wekelijkse bus toertochtjes op
donderdagmiddag. Het is alweer een tijdje geleden dat het mogelijk was, dus
we vinden het fijn dat we weer een uitstapje kunnen en mogen maken. In de
maand maart gaan we de Molenroute rijden. De vrijwilligers hebben een mooie
route uitgezet en zullen onderweg van alles vertellen wat men tegenkomt.
Tussendoor even een stop voor wat drinken en een koekje en dan zijn we rond
16.15 uur weer terug in Sint Petrus. Fijn dat we weer de omgeving kunnen
verkennen en een middagje op stap zijn. U gaat toch ook mee?!
Er wordt weer gestart met de zaterdagmiddag activiteiten.
We gaan weer starten met de zaterdag activiteiten en wel op de derde
zaterdagmiddag van de maand. Zo hebben we weer twee middagen per maand
in het weekend gevuld. De eerste zaterdagmiddag van de maand is de Heilige
mis. Op de derde zaterdagmiddag een leuke activiteit in de vorm van een
dansmiddag met jukebox. We zoeken voor de dansmiddag nog hulp om mee
te dansen of om achter de bar de drankjes te verzorgen. Lijkt het je leuk om
mee te komen helpen, dan horen Elly Janssen of Renée Lange het graag. We
gaan er weer gezellige middagen van maken met z’n allen!
In de maand april zal het niet plaatsvinden op de derde zaterdagmiddag, want
dan is het Paaszaterdag en hebben we een extra Heilige mis. De jukebox
middag zal verplaatst worden naar de vierde zaterdagmiddag, namelijk 23
april. Dit komt ook nog op de maand informatie van april te staan.
Activiteiten met Pasen en Koningsdag.
Op Paaszaterdag zal er een extra Heilige mis in ‘t Trefpunt zijn waar ook u van
harte bij bent uitgenodigd. Op Koningsdag zal de harmonie E.M.M. voor ons
weer een aubade verzorgen wat altijd erg mooi is. We zorgen dat er daarna
wat lekkers in ‘t Trefpunt is voor de bewoners.
Vrienden fietstocht voor de Vrienden van Sint Petrus.
Vorig jaar hebben we voor het eerst een fietstocht georganiseerd voor het
goede doel, namelijk de Vrienden van Sint Petrus. De vrienden van Sint Petrus
schenken elk jaar veel aan Sint Petrus. De fietstocht was afgelopen jaar een
groot succes en we hopen dat er dit jaar nog meer mensen mee gaan fietsen.
De voorbereidingen zijn gestart en we proberen om de fietstocht nog mooier te
maken. Hierin nemen we alle adviezen die we vorig jaar hebben gekregen mee.
Zet het in uw agenda zondag 12 juni fietstocht ‘Vat Oe Fiets’ van Sint Petrus.
We komen er de komende maanden zeker bij u op terug.
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Boek Piet van Dijk “Verf”
Verf is nooit ver weg van Piet. Piet is nooit ver weg
van verf. Zijn hele leven al. Er zijn weinig kabouters
in zijn leven geweest die hij niet heeft opgefrist of
bijgekleurd. Toen zijn ogen de puzzelboeken
onbereikbaar maakten heeft Piet de kwast weer
opgepakt. Zijn oude liefhebberij, die begon met
inverven
van
ministeck
platen,
heeft
hij
hartstochtelijk nieuw leven ingeblazen.
Ministeck is nu te hoog gegrepen, maar kleur brengen kan hij zeker wel.
De kinderen zoeken platen die hij kan opfrissen en van uitbundige kleuren kan
voorzien.
Nu Piet alleen is achtergebleven, is er voor hem een zorgtaak minder
maar ook een groot gat geslagen. Hij mist zijn grote liefde en zij levensgezel
Anneke. Veel gesprekken zitten er niet meer in, de oren helpen daar ook al
niet meer bij. De productie is daarom hoog. Piet schildert de een na de andere
plaat. Hij is trots op wat hij maakt. Het helpt herinneren. Dat doet hij goed.

De kinderen maakten een boekwerk van zijn verf-uitspattingen als hommage
aan zijn doorzettingskracht. Piet verkoopt deze boeken voor een vrijwillige gift
en die gift wordt besteed aan KIKA, een mooi doel. Piet woont op Oogstappel
2.14
Ben je in zijn schilder-kunstwerk geïnteresseerd, loop dan eens bij hem binnen
ook als je interesse hebt in zijn boek.
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Sint Petrus 2022

Mies van Asseldonk van Marinus van Asseldonk en Truike Kuipers.
José Foolen van Marie van de Linden en Grad Foolen.

Op donderdag 17 februari hadden we, dankzij het bovenstaand tweetal, in Sint
Petrus weer een boerenbruiloft. Waar de gemeente Boekel toch nog minimaal
een jaartje moet wachten, daar kon het in het zorgcentrum gewoon doorgaan.
Nou ja, het was geen dubbeltje op zijn kant, nee, het was een kwartje. José
kwam tig jaar geleden een kwartje te kort om een rondje te kunnen geven op
Nijnsel kermis. Toevallige buurman Mies zag het niet op een kwartje en leverde
zijn bijdrage. En daar is het, wat dat kwartje betreft, bij gebleven. Het is nog
nooit terugbetaald.
Met de liefde ging het heel anders. Mies en José
stapten op 6 juli 1967 in het huwelijksbootje, voor
de echt. Donderdag 17 februari 2022 in hetzelfde
bootje voor de onecht. Onder het toeziend oog van
dochter Germa en schoonzoon Ton, als getuigen,
en achterkleinkind Ivy als ringendraagster.
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Verder was ‘t Trefpunt helemaal gevuld met bruiloftsgasten. Er was geen plaats
en tijd voor de pastoor. Bezwaarmaakster, Mevrouw van Roosmalen, kon er
mee leven. Nee, de toenmalige pastoor was destijds meer dan voldoende aan
het woord geweest. Of het een moetje was? En of José geen krulspelden in
zou doen, als Mies thuis was. Waar bemoeide hij zich mee? Ook de bezwaren
van de afdeling konden de trouwlustigen niet tegenhouden.
Diezelfde zorgmensen zongen bij hun
felicitatie een prachtig lied onder leiding
van Anja Kluijtmans. De rest van de
middag werd muzikaal omlijst door
niemand minder dan de mannen van ‘t
Spult. Die mannen waarvan bekend is, dat
ze graag speulen in het zorgcentrum. En
ook de mannen die het bij The Voice nooit
zo uit de hand hadden laten lopen!
Kortom: het was een heel gezellige
middag.
Iedereen die daar zijn/haar steentje aan
heeft bijgedragen wordt bij deze nogmaals
hartelijk bedankt.

De ambtenaar van de Boerenstand.
Hein van den Elzen.
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“Knoergoeie” bewoner van de Oogstappel.

Gehuldigd tijdens de carnavalsmiddag van C.V.de
Vliegenmeppers

Wim van de Heuvel.
Wim is (bijna) altijd positief, staat positief in het leven
en heeft iedere dag plezier. Soms kan hij ook wel een
een klein beetje mopperen maar dat is meestal bij Wim
zo weer over. Dan gaat hij meteen over in leuke
grapjes maken waar hij zelf hartelijk om kan lachen.
Vrolijk, positief en overal voor in, zo is het hoe wij Wim
hebben leren kennen op de afdeling. Eerst moest hij nog
wat wennen maar dat heeft niet heel lang geduurd. Wim vond
meteen zijn plekje in Sint Petrus. Wim is hier nog maar een paar maanden
maar bijna iedereen weet al wie Wim is. Vooral de koffie-momenten en de
activiteiten in ‘t Trefpunt slaat hij nooit over. Dat vindt hij echt super leuk. Daar
geniet hij met volle teugen.
Met kerst heeft Wim de boel mooi versierd op zijn appartement. Al zijn ramen
waren mooi gekleurd. Zelfs zijn boom had verschillende kleuren lichtjes. Maar
toen de kerstboom en lampjes weer allemaal opgeruimd waren heeft hij in zijn
appartement allemaal nieuwe meubels gekregen. Hij heeft er een mooi paleisje
van gemaakt. Apentrots is hij hier op! Nu kan hij heerlijk relaxt in zijn fauteuil
liggen.
In november vorig jaar heeft hij een mooie nieuwe elektrische rolstoel
gekregen, hier kan hij zichzelf goed mee vooruit helpen. Hij kan overal zelf
heen rijden. Alleen kent hij niet altijd zijn eigen krachten want hij heeft het al
voor elkaar gekregen dat hij in dezer dagen alweer een nieuwe nodig heeft
(grapje). Iets zou er afgebroken zijn :)
En Wim haalt de gemiddelde leeftijd op de afdeling ook wel erg naar beneden.
Van jongste bewoner op de afdeling Wim naar oudste bewoner op de afdeling
scheelt maar liefst 40 jaar.
Positief, grapjes maken en overal voor in. Zo kennen wij Wim.
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“Knoergoeie” bewoonster van de Bellefleur.

En haar naam is Annie Raijmakers.
Annie heeft 4 dochters en gaat elke dag wandelen. Ze
houdt van lekkere dingen bakken op haar appartement
en vindt bloemschikken en handwerken heel leuk. Ze
gaat om 17.00u beneden in het restaurant eten en vindt
een wijntje heel lekker.
Ze komt oorspronkelijk uit Odiliapeel. Ze heeft een
balkon en woont op afdeling Bellefleur.
Ze heeft een viervoeter genaamd Otje.
En Otje is een hond

**************
**************
Carnavalsmiddag met C.V De Vliegenmeppers
Wat was het weer skỘn na al die tijd, we hebben genoten. Ook al was de club
vanwege de corona regels niet compleet, de sfeer zat er bij ons meteen goed
in. Vele bewoners waren weer een beetje verkleed en de stemming zat er bij
het muziek trio “Die 3” meteen goed in. Vorst Frank en Vorstin Marieke waren
voor de 3e keer het vorstenpaar, 3 keer is scheepsrecht zeggen we maar.
Helaas hadden we nog geen blaasorkest en de rest van de raad was er ook
niet bij. Gelukkig fijne muziek en heel veel herkenbare liedjes en in de pauze
een drankje en een hapje.
We hadden huldigingen van diverse personen zoals die van onze knoergoeie
bewoners. Annie en Wim waren heel vereerd met deze onderscheiding en
gelukkig kon nu de familie er getuige van zijn.
Ook ons Boerenbruidspaar, Jos en Mies van
Asseldonk kregen een onderscheiding omdat ze in
ondertrouw waren. De Vliegenmeppers wensten hen
een skonne bruiloft toe.
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Tot slot werden onze vrijwilligers, Nancy en
Tamara die ook in Sint Petrus wonen,
gehuldigd. Dit hadden ze nog een tegoed van
twee jaren terug. Nancy en Tamara zijn al
heel veel jaren trouwe supporters van PSV en
dat verdient een onderscheiding.

De middag was eigenlijk tekort als je de bewoners weer zo ziet genieten. We
bedanken de Vliegenmeppers dat ze weer de moeite hebben genomen om er
een zeer geslaagde middag van te maken.
Dank je wel Alaaf.

Vrijdag 11 maart in Sint Petrus.

Wij waren blij verrast dat we een NLDoet dag mochten organiseren. De vlag
ging uit omdat we na twee jaar weer eens een verwendag konden vieren.
Verschillende schoonheidsspecialisten hadden we in huis en daarbij enkele
kappers, hand- en voetmasseurs, vrijwilligers die de nagels konden lakken en
vijlen. Zelfs onze manager Arjan had een poging gewaagd om nagels te lakken
en hij kreeg een zes toebedeeld van een bewoonster. Dus nog even oefenen
Arjan. Wat ook zo mooi was dat verschillende
familieleden van bewoners mee hebben
geholpen en er zelf zo van genoten.
De bewoners konden, nadat ze helemaal tot
in de puntjes verzorgd waren, nog op de foto.
Ria van de Ven maakte de mooie serieuze
kiekjes en ook een lollige foto met attributen
van de bewoners. Het was een drukte van
jewelste in ’t Trefpunt. Veel aandacht was er
voor gezicht en haren zodat menigeen tot
een hele knappe bewoner werd omgetoverd.
Zelfs de mannen kwamen aan de beurt met
knippen en massages, maar nagellak was uit
den boze voor de heren.
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We hebben ook voor de inwendige mens gezorgd met een lekkere apfelstrudel
met slagroom en een drankje. Samen met enkele vrijwilligers hebben we verse
fruitspiezen gemaakt en die lieten zich allemaal goed smaken. Wat fijn dat we,
na deze nare corona-periode, weer eens op een bijzondere manier aandacht
aan de bewoners konden besteden. Voor herhaling vatbaar zeiden de bewoners
toen ze weer huiswaarts keerden.

Over enkele weken een mooie herinnering van de middag, omdat ze allemaal
skon op de prent staan. We willen nogmaals iedereen bedanken die
meegeholpen hebben aan deze middag, maar speciaal de professionals als de
schoonheidsspecialisten Monique Tielemans en Willemien Althuizen, de kappers
Lisette Nooijen en Bo van Kilsonk en de massages van Cunera Pennings.
Nogmaals ook dank aan onze eigen vrijwilligers, want het was weer
ouderwets gezellig!
***************
***************

Lente.
Zo'n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.

Zo'n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.
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Oorlog aan de rivier.
Oorlog aan de Rivier gaat over
waargebeurde dingen die niet in
geschiedenisboeken staan. Mensen
die de oorlog in het Maasland nog
hebben meegemaakt hebben hun
persoonlijke verhalen en
herinneringen verteld en schrijver
Ans Jager heeft hier een
doorlopend verhaal van gemaakt.
Centrale plek in het stuk is café ‘Bij Marie’, waar je kennis maakt met het gezin
van Marie en kleurrijke figuren in en uit lopen. De bakker, de naaister aan huis,
de postbode, de eierhandelaar en natuurlijk Duitse en Engelse soldaten.
De voorstelling wordt opgevoerd in een tijdelijk tent theater aan de Oude Maas
op historische bodem. Hier vloog een V1 rakelings langs de sluis, werd een
schip onder vuur genomen door Engelse Jagers, werd smokkelhandel gedreven
met schippers die over de Maas kolen vervoerden en landden vlakbij de eerste
bevrijders.
Stap in september café “Bij Marie” binnen en je staat aan het begin van WO2.
En al vliegen de bommenwerpers over, Marie schenkt koffie voor vriend en
vijand, want “mensen zijn mensen”. Het wordt alleen lastiger als koffie en
suiker op de bon gaan, nieuwe regels hun intrede doen, verraad om de hoek
komt kijken en de gemoedelijke sfeer onder druk komt te staan. De voorstelling
schetst klein, maar niet te onderschatten, oorlogsleed en wordt muzikaal
ondersteund door koor en combo met liedjes uit en van vóór de oorlog.
In november 2019 is "Oorlog aan de rivier” als theaterstuk opgevoerd aan de
oever van de Maas in Lith. De oorlogservaringen van een van onze bewoners,
Mevrouw Kuijpers, zijn verwerkt in dit stuk en lopen er als een rode draad
doorheen. Het was de bedoeling dat het theaterstuk in afgeslankte vorm ook
uitgevoerd zou worden in Sint Petrus. Door corona is dit uitgesteld en later
definitief afgelast.
Maar, er is een film van gemaakt en dat biedt ons de kans deze prachtige
uitvoering toch nog een keer te zien.
Op zaterdag 14 mei wordt om 14.00u de film “Oorlog aan de rivier”
getoond in het Vriendenhuis. U krijgt nog een uitnodiging hiervoor via
de maandinfo van mei. U bent van harte welkom.

Hallo, wij zijn Cor en Anneke Kluijtmans.
Wij wonen sinds 10 januari in Sint Petrus op de afdeling
Oogstappel kamer 209.
Cor is in 1924 in Volkel op de Heikant geboren. Hij komt
uit een boerengezin met zeven kinderen. Cor is na de
oorlog naar de rijks werkplaats gegaan om het vak
metselen te leren. Met zijn behaalde diploma heeft hij tot
aan zijn vut-leeftijd in de bouw gewerkt als metselaar en
later als tegelzetter. In zijn vrije tijd heeft Cor zijn grote hobby nl biljarten jaren
lang kunnen uitoefenen en had zelfs thuis een biljart en een biljartclubje.
Anneke Kluijtmans Thomassen is in 1928 op de Logt in Boekel geboren. Het
gezin is enkele jaren na haar geboorte verhuisd naar de Statenweg in Venhorst
en daar een boerenbedrijf gestart. Anneke had maar een zus maar die is
inmiddels overleden. Na haar schooltijd heeft ze gewerkt als hulp in de
huishouding. Verder heeft ze na haar trouwen voor haar eigen gezin gezorgd.
Toen de kinderen ouder werden heeft ze nog 23 jaar bij een tuinder gewerkt.
In 1955 zijn Cor en Anneke getrouwd en in Volkel gaan wonen. In 1958 hebben
ze een nieuw huis gebouwd aan de Statenweg naast het ouderlijk huis van
Anneke. Ze hebben een zoon en een dochter. Ook hebben ze vier kleinkinderen
en inmiddels zes achterkleinkinderen en het zevende achterkleinkind zal in juli
geboren worden.
In 2015 zijn Cor en Anneke verhuisd van de Statenweg naar het dorp in een
huis waar alles begane grond was i.v.m. de mobiliteit van Cor. Nu zijn we in
Sint Petrus gaan wonen en we hebben het heel erg naar de zin. We worden
goed verzorgd en het eten is lekker en veelzijdig. Verder kunnen we hier aan
allerlei activiteiten mee doen, wat erg leuk is.
We hopen hier nog lang samen van te genieten.

(Redactie) Hun wens om hier nog lang samen te genieten is helaas geen
werkelijkheid geworden.
Cor is op 12 maart j.l. overleden. Wij wensen Anneke veel sterkte toe.
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Even voorstellen.

*

Hallo allemaal. Onlangs kreeg ik het verzoek om
mezelf via dit huisblad aan jullie voor te stellen, wat
ik dan ook graag wil doen.
Mijn naam is Antonio Romano, geboren op 18 juli
1937 in Puglianello te Italië. Nu zal je jezelf wel
afvragen: hoe komt een Italiaan in het pittoreske
Boekel terecht? Welnu, een korte samenvatting van
een enorm verhaal.

Na de tweede wereldoorlog was het in het zuiden
van Italië armoe troef. Om dit te ontvluchten emigreerden veel dorps- en
familiegenoten naar de VS of Canada of ze gingen als gastarbeider aan de slag
in West-Duitsland. Zodoende vertrok ik samen met een paar neven en vrienden
naar West-Duitsland, waar ik in een metaalfabriek met mijn werkloopbaan
startte. Het was een leuk leven van hard werken en in de weekenden lol maken
en uitgaan.
Op een mooie zaterdag gingen we uit in Koningswinter en daar kwam ik Jozien
uit Nederland tegen. Ze was daar samen met vrienden ook op stap. De vonk
sloeg meteen over, zodanig dat we na een reeks van ontmoetingen besloten
om samen in Nederland verder te gaan.
We verloofden en verhuisden naar Nederland, alwaar ik natuurlijk eerst in de
kost ging bij een familie in Veghel. Al vrij snel na aankomst kon ik als
productiemedewerker bij Omniplast aan de gang. In december 1965 trouwden
we en gingen in een nieuwe huurwoning in de Bloemenwijk te Veghel wonen.
Ik maakte vrij snel daarna de switch naar de Prefab, wederom als
productiemedewerker.
In december 1966 werd mijn dochter Rietta geboren en in september 1978
mijn zoon Nino. Saampjes waren we een mooi en gelukkig gezin. Natuurlijk
mistte ik mijn familie, waardoor we als gezin regelmatig op reis gingen naar de
familie in Italië en zelfs Zwitserland.
Samen met een vriend/collega maakte ik midden jaren zeventig nog een switch
door bij MBI-beton aan de slag te
gaan. Ik wist me daar op te
werken van productiemedewerker
naar
medewerker
interne
transport, waarmee ik met een
tractor de vers geproduceerde
stenen naar de buitenopslag
bracht. Dat heb ik met veel plezier
gedaan tot aan mijn pensioen in
2002.
Puglianello
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Toen mijn vrouw een jaar later ook met pensioen ging zijn we veel gaan reizen
en zijn we nog terug naar mijn geboorteplaats Puglianello geweest, naar mijn
oudste zus in de VS, meerdere malen naar mijn jongste zus in Duitsland en
mijn zoon in Curaçao, die daar tijdelijk voor zijn werk heeft gewoond. Ook
hielden we van fietsen en hebben samen heel wat kilometers afgetrapt.
Toen bij mijn vrouw Parkinson werd ontdekt zijn we naar
een seniorenappartement aan het Stadhuisplein in
Veghel verhuisd. Alles was daar gelijkvloers, zodat mijn
vrouw zich makkelijker met de rollator kon verplaatsen.
Ook daar waren we gelukkig en genoten van het uitzicht
en het op wandel afstand gelegen centrum. Toen mijn
vrouw door Parkinson steeds minder kon, schreven we
ons na het ontvangen van de juiste zorgindicatie in bij
Brabantzorg op de locaties Erp en Boekel, zodat we
saampjes daar onze oude dag konden doorbrengen.
Helaas liep dit anders, want in november jl. werden mijn
vrouw en ik besmet met het Corona virus. Mijn vrouw
overleefde deze nare ziekte niet en stierf op 16
november jl. Ik herstelde en heb samen met mijn zoon
de verhuizing doorgezet.
Begin februari jl. kwam er een plek vrij in Sint Petrus, waarna ik er op 5
februari ben ingetrokken. Ik heb het er reuze naar de zin. Mijn hobby’s zijn
o.a. sjoelen, wandelen, buurten en lekker eten. Ook kan ik mijn zoon vaker
zien, want hij is in Boekel woonachtig. Met mijn niet Boekelse achternaam en
Italiaans/Duits/Nederlandse accent zal je mij de komende niet kunnen
missen.

**************
**************
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Toos Somers
Iedereen kende haar in Boekel, was
het niet als Toos Somers, dan wel als
Cato van Willem Selten. Aan de
wandel, op het kerkhof, op de fiets of
in de winkel. Vele mensen wisten dat
ze op jonge leeftijd haar Jan had
verloren en dat haar hele leven draaide
om het welzijn en geluk van haar drie
kinderen. Dat vertelde ze bij iedere
ontmoeting en moest ze kwijt aan
iedereen.
Ze zocht troost in haar geloof en had alle vertrouwen in Onze Lieve Vrouw van
Lourdes, die ze 25 keer bezocht met de Nationale Bedevaart.
Al lang voordat ze er zelf kwam wonen, was ze regelmatig binnen de muren
van zorgcentrum Sint Petrus te zien. Ze was er vele jaren vrijwilliger en deed
dat met haar hele ziel en zaligheid. Ze was tot op hoge leeftijd een actieve en
energieke vrouw, die gelukkig niet veel ziek geweest is. De laatste jaren echter
moest ze toch inzien dat het allemaal niet meer was zoals vroeger en dat haar
lichaam haar af en toe in de steek liet.

Nog enkele jaren heeft ze vanuit de Donkstraat
heel fijn gewoond op de Kloosterlaan.
Langzaamaan had ze meer zorg nodig en
moesten we de moeilijke beslissing nemen om
haar over te huizen naar een fijn plekje op De
Bellefleur. Daar moest ze erg wennen, maar
langzamerhand ging het wat beter. Op 18
februari is ze daar na een kort ziekbed rustig
ingeslapen.
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De tijd vliegt, nu ik dit schrijf
is de carnaval alweer voorbij. Gelukkig hebben we
dit jaar weer wat activiteiten rondom carnaval
kunnen doen. Zowel beneden in ‘t Trefpunt als op
de afdeling in onze huiskamer. Samen met de
vrijwilligers en ons team, iedereen heeft zijn
steentje bijgedragen met in de hoofdrol onze
bewoners.
De vrijwilligers hebben het hele huis gezellig aangekleed en op de Sterappel
hebben de bewoners hun best gedaan. Ze hebben fantastische maskers
gemaakt, zie het resultaat op de foto. Met speciale stiften hebben ze de
maskers ingekleurd en hebben we ze op de ramen geplakt. Verschillende
momenten zijn ze hiermee bezig geweest met muziek, koffie en wat lekkers
erbij. Dit zijn mooie momenten en iedereen deed op zijn of haar manier mee.
De huiskamer en de gang zijn verder met het thema “winter” aangekleed en
geeft samen met de vrolijke versiering van de carnaval een fijne en warme
sfeer.
De boerenbruiloft in ‘t Trefpunt was werkelijk fantastisch, wat is daar een hoop
werk ingestoken, het was een echt feestje voor iedereen. Naast de carnaval
waren er ook nog de olympische spelen op tv. We hebben regelmatig met de
bewoners gekeken/geluisterd, vooral het schaatsen vonden ze erg leuk. Tijdens
het kijken kwamen er mooie verhalen van de bewoners over vroeger, de echte
winters, de Elfstedentocht, de jeugd herinneringen etc Mooie persoonlijke
verhalen, herkenbaar voor de mensen, het leverde mooie gesprekken op.
Het is alweer maart en we gaan richting de lente, Pasen en Pinksteren.
Benieuwd wat het ons brengt. Mooi weer, fijne momenten samen met de
bewoners en leuke activiteiten, we gaan er samen weer wat moois van maken.
Gr: Sandra Heijnen. Team Sterappel.
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KLEIN GEBAAR, GROOT EFFECT!
Een handdruk
of een schouderklopje
Een zwaai van ver,
een lief gebaar
Het zijn zo van die kleine dingen
maar groot van waarde voor elkaar!

10 februari: vogelhuisjes kleuren.
Gezellig bezig geweest met elkaar. De vogelhuisjes in “onze boomgaard” zijn
het resultaat. Het zijn dan toch de kleine dingen het doen.

14 februari: Valentijnsdag.
Namens het team kregen de bewoners een
kleinigheidje.
Gewoon even lief zijn voor elkaar.

1 maart: Complimentendag.
Complimenten verspreidden zich door Sint
Petrus. Een chocolaatje met een compliment
voor collega’s onder elkaar. We doen het toch
maar mooi samen. Klein gebaar met een groot
effect namens team D’n Boogerd.
Op naar de lente.
Groetjes van Angeline en Diana namens Team D’n Boogerd
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Ondanks dat we nog steeds met ons mondkapje
op de dagbesteding werken, kunnen de bezoekers
toch goed zien dat we altijd goed gemutst zijn. We
blijven het gezellig houden, al staan de tafeltjes
nog uit elkaar. Samen maken we er iedere dag
weer een fijne dag van.
Het zijn de knutsels, de spellen en niet te vergeten de hapjes en de baksels.
Ook blijft poortjesbal heel favoriet, enthousiast wordt dit spel iedere
donderdagmiddag gespeeld. Onze spelleider Willy met zijn assistente Ria,
weten de wedstrijden goed te leiden. Af en toe maken we dan een 4 weken
competitie met prijsjes. Altijd leuk.
De winter was een mooi thema om te praten over de strenge winters van
vroeger en de Elfstedentocht. Maar ook werd er geknutseld met het thema
winter. De huiskamer werd na het opruimen van de kerstversiering weer
gezellig aangekleed met schilderijtjes, raamversieringen en tafelstukjes.
Tijdens de Olympische spelen zorgde Jos voor een mooie aankleding in de
huiskamer. Na de spelen was het tijd om voor Carnaval ook weer leuke, vrolijke
dingen te maken. En nu gaat toch eindelijk het voorjaar beginnen. We gaan
het terras weer in orde maken, zodat we, als het even kan, met zijn allen buiten
kunnen zitten. In de dierenweide achter Donkzicht werd een lammetje geboren.
Helaas werd het dood geboren. We hopen dat er toch een keer jong leven bij
komt en dat we beschuit met muisjes kunnen trakteren.

Als deze Loep verschijnt, ben ik een tijdje afwezig. Een knieoperatie is hier de
oorzaak van. Maar als ik ook maar enigszins kan, kom ik weer snel op de koffie.
Want de gezelligheid op Donkzicht wil ik niet missen.
Will Coppens.
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Ondertussen is het alweer maart en kunnen we, hopelijk, de donkere dagen
achter ons laten. Gelukkig hebben we al volop van de zon kunnen genieten…
het lijkt wel voorjaar. De wintertruien, mutsen, dassen en wanten kunnen
voorzichtig weer in de kast en ook ons carnavals pakkie kan opgeborgen
worden. We kijken terug op een hele gezellige carnaval.
Vooraf hebben we met z’n allen leuke, gekleurde
hoedjes versierd die we bij de feestmiddagen op
konden doen. Het was een hele leuke, creatieve
activiteit en het resultaat zag er erg mooi uit. Wat fijn
dat alle activiteiten gewoon door konden gaan
ondanks dat corona nog niet helemaal verdwenen is.
We hebben samen kunnen genieten van de muziek
en gezelligheid en mochten meemaken dat onze
eigen Annie Raaijmakers welverdiend als `
Knoergoeie Bewoner` werd benoemd. Naar eigen
zeggen staat ze niet zo graag in de belangstelling,
maar ze vond het toch erg leuk dat ze zo in het
zonnetje werd gezet.
Na de carnaval hebben we onze gewone gang weer
opgepakt en blijven we bezig met verschillende activiteiten. Elke week staat
er een lekker soepje te pruttelen of een heerlijke taart in de oven en ook zijn
we al bezig om leuke dingetjes te maken voor het voorjaar. Samen puzzelen,
de krant voorlezen, een spel of een quiz doen vinden we ook erg leuk. Voor
ieder wat wils.

Heel veel groetjes van afdeling Bellefleur.
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E l s t a r.

Carnaval op afdeling Elstar.
Op zondagmiddag hebben we een leuke middag gehad op afdeling Elstar. We
hebben carnaval gevierd met zijn allen. Met een drankje en een hapje was het
erg gezellig. Ook met dank aan de keuken
en
gastvrouw.

Team Elstar.
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“De motorsnuffelaars”.

Dagje naar de cross.

Jan en Toon van den Elzen stonden op de cross beter bekend als “De
motorsnuffelaars”.
Daarom was het misschien weer eens tijd om een dagje met Jan naar de cross
te gaan. Op zondag 6 maart 2022 was de seizoensopening van de MON in
Boekel, waarbij de vraag is gesteld of Jan hiermee heen wilde. Mon staat voor:
Motorsport organisatie Nederland.
Om 13.00uur was het zover en werd hij opgehaald om mee te gaan naar het
Bezuidenhout, waar hij vroeger vaak te zien is geweest. Bij aankomst was er
een glimlach op zijn gezicht te zien en gaf hij aan het mooi te vinden hier weer
eens te zijn, ook al was er wel veel
veranderd. Er kwamen wat bekende
gezichten voorbij die Jan kende van vroeger
waarmee een praatje is gemaakt. Hij
vertelde dat de motors voorheen niet zo snel
reden, dat was nu wel wat anders. Na een
tijdje genoten te hebben langs de crossbaan
werd het wat kouder en zijn we terug
richting Sint Petrus gereden. Hier heeft hij
na kunnen genieten van de cross met een
lekkere warme kop chocomel.

Jan

In Memoriam Toon.
Toon is op dinsdag 16 december 1941 geboren in
de gemeente Gemert, of beter gezegd in het
kerkdorp Handel en dat is toch iets anders dan
Gemert, want Handel als bekend Mariabedevaartsoord, heeft een eigen status.

Toon
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Hij groeide op in een groot gezin van 11 kinderen en dat was in die tijd geen
uitzondering, in het katholieke Zuiden.Toon was het 7e kind en samen met zijn
broer Jan vormde hij een eeneiige tweeling. Jan werd een paar minuutjes
eerder geboren en dus was en is hij nog steeds de oudste van de twee.
Geboren in 1941, dus nog aan het begin van de 2e wereldoorlog en dat moet
een moeilijke tijd zijn geweest voor het gezin van den Elsen. Maar voor zover
bekend, is Toon deze tijd goed doorgekomen, al heeft hij wel in zijn jeugd
kinderverlamming gehad, waar hij een klompvoet aan over heeft gehouden en
hierdoor later nog is afgekeurd voor zijn werk.
Het gezin van den Elsen, was een zeer traditioneel katholiek gezin en geheel in
de lijn van die katholieke traditie is Toon lang misdienaar geweest bij de paters
Kapucijnen. Zij woonden daar in de Rector Coppenstraat, die ook wel de
Boterhammesteeg werd genoemd, omdat er zoveel kinderen woonden, die na
school een boterham in de hand geduwd kregen om te kunnen gaan spelen in
de Handelse bergen. Sommige gaten en holen die ze toen maakten, zijn nu nog
steeds zichtbaar.
Het was een zeer muzikaal gezin. Er werd gezongen tijdens
het werk, bijna iedereen was lid van het kerkkoor en ze
hadden zelfs een eigen familiekoor voor bijzondere
gelegenheden. Schuin tegenover hun ouderlijk huis,
woonde tante Els Ouweleen, een adresje waar Toon en Jan
vaak kwamen, mede omdat zij er goedkoop bier konden
kopen en dat was dan mooi meegenomen voor deze
mannen, die wel van een lekker flesje bier hielden.
Jan en Toon waren een echte eeneiige tweeling en ze
waren dan ook altijd samen. Ze sliepen samen op een
kamer, gingen samen naar de motorcross, samen naar het
werk, samen feesten, boodschappen doen, tv kijken, etc.
Ook hebben ze, onafscheidelijk als ze waren, samen de
ambachtsschool ofwel de LTS gedaan, waarna ze vier jaar
in Eindhoven als metselaar zijn gaan werken.
Maar toen kwam Jan Ponjé aan moeders vragen of de beide jongens bij hem
mochten komen werken in Handel en omdat zij het goedkeurde, hebben ze hier
beiden nog vele jaren hard gewerkt.
Toon en Jan waren ook sociaal en in de familie werd overal geholpen bij een
bouwerij. Jan was dan aan het metselen of tegels zetten en Toon was altijd zijn
assistent en natuurlijk werd er na het zware werk tegen elkaar gezegd; Zo, nu
eerst een Bavaria.
Motorcross is een hoofdstuk apart in het leven van Toon en dus ook in het leven
van Jan. Dit was geen gewone hobby maar echt hun passie en elke zondag
gingen ze door heel Europa naar de motorcross kijken. 's Morgens vroeg
vertrekken en dan laat weer terug met vaak toch ook weer de nodige pilsjes
op, want dat hoorde er gewoon bij in zo'n weekend.
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Ze waren fan van Frans Sigmans, hun plaatselijke held uit Bakel, maar later
ook van Peter Herlings en ze zijn altijd lid geweest van de Christophel
Motorclub.
Toon en Jan hadden veel verzamelingen, zoals motorpetjes van elke bezochte
cross, shirtjes, maar ook bierdopjes, fietsen, beeldjes, steentjes en allerlei
prullaria. Zelf motorrijden, is toch wel even iets anders dan kijken naar de
motorcross en dat ondervond Toon dus ook. Hij heeft zelf zo'n 10 keer motor
gereden, waarvan één keer met de motor van zijn broer Dré, welke hij dan ook
meteen in de heg had gereden. Toon heeft wel ooit nog zijn autorijbewijs
gehaald, maar nooit gereden, omdat hij ooit met Tiny van Berlo een ongeluk
heeft gehad en daarna niet meer durfde te rijden.
In hun jeugdjaren gingen ze samen naar Danscentrum
Verhoeven in Uden; uiteraard met de bus, want Toon
reed dus niet en misschien was dat maar goed ook, want
er werd bij Verhoeven niet alleen gedanst. Toon en Jan
waren dus echte levensgenieters, ze hielden van feestjes
en vooral van een lekkere Bavaria en als ze genoeg
gedronken hadden, gingen ze samen voor het orkest,
luchtgitaar spelen en daar leefden ze zich helemaal in uit.
Na het overlijden van zijn vader is Toon met zijn moeder naar de Rector
Aldenhuysenstraat in Handel verhuisd, waar hij heeft gewoond totdat Riet, de
vrouw van zijn tweelingbroer Jan, in 1999 overleed. Toon is vervolgens bij Jan
en zijn hondje Loekie gaan wonen in de Boskant en van hieruit gingen ze altijd
samen met de fiets naar Boekel of Gemert om boodschappen te doen. De
onafscheidelijke tweeling sliep weer in één huis. Ze hadden hier een
taakverdeling en Toon deed het koken in huis en vooral appelmoes was hun
favoriete 'groente' of eigenlijk hun favoriete fruithap, voor bij de maaltijd.
Het verzamelen, wat nog steeds een grote hobby van beiden was, ging hier
steeds verder door, zodat het huis vol stond met héél veel spulletjes, prullaria
en andere oude meuk.
Op 1 april 2017 en dit is geen grap, zijn ze beiden verhuisd naar Sint Petrus in
Boekel en ja, die verzameling spullen, kon natuurlijk niet mee. Ze kochten een
nieuw tweepersoonsbed om samen in te kunnen gaan slapen en dit is jaren
goed gegaan. Toon maakte in Sint Petrus altijd grapjes met iedereen en
iedereen kende dan ook de “Heren van den Elsen”.
Afgelopen december zijn ze samen nog 80 jaar geworden, eigenlijk een mooie
mijlpaal om te vieren, maar vanwege de corona konden ze helaas hun
gebruikelijke dinertje voor de naaste familie niet meer geven.
Op woensdag 2 februari kreeg Toon ineens een blaasontsteking. Dit leek in
eerste instantie onschuldig en goed te behandelen, maar in de dagen daarna
verzwakte hij snel en is hij afgelopen zondag 6 februari in alle rust overleden.
Wij gaan Toon allemaal missen, maar zijn broer Jan zal hem het meest gaan
missen en we wensen hem dan ook alle sterkte toe.
Fam. van den Elsen.
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Wat was het een feest! Weer een echt carnavalsfeest met een knoergoeie
bewoner en een boerenbruidspaar op de Oogstappel.
De foto's spreken voor zich!

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

Uitslag wensboom.
Er zijn leuke wensen binnen gekomen vanuit de wensboom en er zijn ook
wensen die we kunnen uitvoeren.
We gaan nieuwe rummikub spellen kopen, zodat de kleuren weer goed
zichtbaar zijn voor iedereen. Ook gaan we uitstapjes maken. Ideeën zijn er
genoeg zoals naar de vlindertuin, bijenvereniging Ambrosius in Boekel, de
Brabants kluis in Aarles broek en een markt organiseren met al onze
knutselspullen. Zoals u ziet, gaan we hieraan werken om vele wensen te
vervullen.
U wordt op de hoogte gehouden.
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Wensen uit de wensboom 2022
Mies en José van Asseldonk

Dat we nog lang samen kunnen zijn

Gerrit van der Cruijsen (Kloosterlaan)

Een gezond 2022 voor iedereen

Piet Trommelen d’n Boogerd

Lego, naar de wedstrijd PSV-Ajax op 23
januari 2022, chinees eten in Gemert

Lia van Alebeek

Naar de Vlindertuin, cursus beeldhouwen
in huis, hobbyruimte voor beeldhouwen,
schilderen

Carolina en Pieter Penninx

Dat iedereen veel geluk, gezondheid en
gelijke kansen krijgt!

Dhr. en mw. van Bakel (Kloosterlaan 23)

Zo doorgaan en gezondheid

Tom van Moorsel

Aarles Broek Brabantse kluis

Thom in ‘t Groen

Prachtig thema! Welkom in deze corona
tijd in de heilige mis samen in gebed dat
geeft kracht en voldoening

Truus van Wanrooij

Ik wens iedereen veel gezondheid

Walter Stevens

Bezoek brengen aan restaurant Vlagheide
in Schijndel

Cato van Roosmalen

Een hightea voor de afdeling op de
Bellefleur

Dhr. Dijkstra

Een keertje naar een terrasje voor een
kop koffie met iets lekkers

Mw. van Boerdonk, mw. Santegoeds,
mw. Pluk en mw. Dijsselbloem

Heel heel graag een nieuw rummikub spel

Wim van den Heuvel

Ik wens dat iedereen hier gelukkig mag
zijn

D’n Boogerd

Lief zijn voor elkaar en aandacht

Anny Raymakers

knutselen en markt buiten

Dǹ Boogerd Dhr Jacobs

Een uitstapje naar bijenvereniging
Ambrosius in Boekel

Lia Alebeek

Markt met zelfgemaakte spulletjes
verkoop

Jose van Asseldonk

knutselmiddagen

Mw Thijssen Versfeld

dagje weg met verpleging en bewoners

Annie-Lia-Ria-Jose Mw Peters

buiten een markt met eigengemaakte
spullen met hapjes
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Sint Jozef.
Uiteraard,
Is het vandaag de eerste zaterdag van maart.
Een hele ruf,
De maand van Sint Jozef.
Heel bedeesd,
Vieren wij zijn feest.
Erg nader,
Is hij Jezus zijn voedstervader.
Ja te na,
De man van Maria.
Om te innen,
Een toonbeeld van de huisgezinnen.
Veel heeft hij te bieden,
Patroon van de werklieden.
Zo eenvoudig met de tijd,
Ook van tevredenheid.
Los van de weelde van de wereld,
Luisteren naar je innerlijke.
Op je levenswandel,
Schitteren voor mogelijkheid.
Het is gegeven,
Als Gods kind te leven.
Dan krijg je kracht naar kruis.

Door mevrouw van Roosmalen voorgedragen tijdens de Heilig mis
van afgelopen zaterdag 5 maart.

31

Vast weekschema met activiteiten
in Sint Petrus
Maandagochtend
09.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Dinsdagochtend
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 11.00 uur
10.30 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
Woensdagochtend
09.30 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.30 uur
09.30 - 11.00 uur
10.15 - 11.15 uur
Donderdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Vrijdagochtend
09.00 - 12.00 uur
Vrijdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.00 uur

Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte
Geheugentraining in het Vriendenhuis en op de afdeling
Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel

Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Natuurvereniging in ’t Trefpunt (1e maandag van de maand)
Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
Kaarten maken in het Vriendenhuis
Geheugentraining op afdeling Sterappel
Biljarten
Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in ‘t Trefpunt
(4e woensdag van de maand)
Groot letter bibliotheek (2e woensdag van de maand)
Mannenclub in het Vriendenhuis (1e en 3e woensdag van de maand)
Biljarten
Muziek in ‘t Trefpunt en wisselend op afdeling Sterappel of Bellefleur
Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte
Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in
de beweegruimte
Bloemschikken in ’t Trefpunt
Bloemschikken op afdeling Sterappel en Bellefleur
Handwerkclub in ‘t Trefpunt
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt
Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de
fitnessruimte
Biljarten
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen met
bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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Handwerkwinkel Wol en Garen
Webshop: www.wolengaren.com
Voor al uw haakgaren en breigaren, haaknaalden, breinaalden en alles wat u
nodig heeft voor uw hobby.
De garens in de winkel en webshop zijn van de merken Scheepjes en Durable.
Heeft u vragen of advies nodig neem dan contact op.
Telefoon: 06 519 67 650
Email:
info@wolengaren.com
Instagram: handwerkhoek_monique
Facebook: naaiatelierenhandwerkhoekmonique
In het Naaiatelier kunt u terecht voor alle verstel- en herstelwerkzaamheden
aan uw kleding.

Fysieke winkel/atelier:
Arendnest 10. 5427LB Boekel
Openingstijden:
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur

Graag tot ziens.
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Duo-fiets verhuur Sint Petrus.
Sint Petrus heeft de beschikking over twee
mooie Duo-fietsen met elektrische trapondersteuning. Deze fietsen zijn beschikbaar
voor de verhuur aan ouderen en mensen met
een beperking uit Boekel en Venhorst.
Onze Duo-fietsen zijn ideaal voor iedereen die
samen met een ander met de fiets op stap wil
gaan. De bestuurder en de passagier zitten
gezellig naast elkaar dus u kunt tijdens het
fietsen goed om u heen kijken en met elkaar
een praatje maken.
De bestuurder bestuurt de fiets en bedient de
elektrische trapondersteuning. Met een volle
accu kunt u zeker 30 KM met trapondersteuning
fietsen. U kunt ook zonder trapondersteuning
fietsen, maar dat is natuurlijk wel wat zwaarder.
De passagier kan ook meetrappen, maar dit is niet
noodzakelijk. Eventueel is er voor de passagier een
mogelijkheid om benen en voeten te fixeren. Achterop de fiets zit een
mogelijkheid om een rollator mee te nemen.
Een Duo-fiets kan gehuurd worden door bewoners van Sint Petrus en door
senioren of jongeren met een beperking uit Boekel of Venhorst. Wel graag een
kopie van paspoort of identiteitskaart bij reservering.
Bewoners van Sint Petrus die een alles inclusief abonnement hebben
bij activiteiten betalen niet extra voor de huur van de duo-fiets. Wel
graag reserveren bij de receptie
Senioren / jongeren met een beperking uit Boekel of Venhorst betalen:
€ 2,75 per 2 uur met een maximum van 16,50 per dag
Let wel: Het gebruik van de Duo-fiets is op eigen risico. Als onverhoopt de fiets
wordt gestolen of schade aan de fiets of aan anderen wordt toegebracht dan is
dat voor uw eigen rekening. Normaliter wordt zo’n schade gedekt door uw eigen
WA-verzekering.
U kunt de fiets reserveren bij de Receptie van Sint Petrus.
Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel.
Tel. : 0492 328 328
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We konden er weer op uit

Verf is nooit ver weg van Piet.
Piet is nooit ver weg van verf.
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