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Maarten Coolen.
Aanwezig: Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Anneloes van Heel Roseboom.
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Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend,
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Arjan van Herwaarden. van alle afdelingen in
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donderdag en vrijdag.

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN
Elly Janssen.
Renée Lange
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Miep Leenen
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Cor Biemans.
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VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)
DIVERSE DIENSTEN:

Kapsalon: “Voor jou” Tel. 06 – 15 54 29 37
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:
DORPSTEAM

tel: 0412 – 62 26 78

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

Mooi weer, maar ook zorgen.

Wat een eerste half jaar is het weer geweest. Gelukkig is Corona steeds meer
op de achtergrond gekomen en konden we weer gezellig samen zijn en
deelnemen aan de vele activiteiten die weer georganiseerd konden worden.
Langzamerhand wordt het weer steeds mooier en kunnen we lekker naar buiten
of op het terrasje een drankje drinken. Fijn dat we weer ongedwongen kunnen
genieten en terug kunnen naar het “oude normaal”.
Na dit goede nieuws wil ik ook aandacht vragen voor de zorgen die we hebben.
We weten allemaal dat er al tijden personeelstekorten in de zorg zijn. Tot op
heden hebben we deze tekorten kunnen opvullen, maar het begint er steeds
meer op te lijken dat het niet meer gaat lukken. Het leerlingenaanbod loopt
terug en we hebben structureel vacatures open staan.
We zijn dan genoodzaakt om medewerkers in te zetten die vanuit een eigen
bedrijf werken, de zzp-ers. Ook deze groep is steeds vaker al aan het werk en
dus niet meer beschikbaar. Kortom, het tekort begint nu echt zijn invloed te
krijgen binnen Sint Petrus, maar ook in de thuiszorg. Helaas kunnen we geen
blik nieuwe medewerkers opentrekken en daarom moeten we gaan denken aan
alternatieven.
We zullen meer van familie/netwerk gaan vragen en ook zullen we andere
oplossingen moeten zoeken in de inzet van de verschillende medewerkers. We
hebben een eerste stap gezet door een vacature van Verzorgende IG om te
zetten naar 2 vacatures Gastvrouw Plus.
Op deze manier proberen we meer tijd te krijgen voor bewoners, zonder in te
boeten aan kwaliteit van zorg. Dat vraagt van een team om na te denken over
de taak- en rolverdeling en we hebben het volste vertrouwen dat dit gaat
lukken.
Ook merken we dat er veel vrijwilligers door de corona pandemie zijn gestopt
om verschillende begrijpelijke redenen. Kortom, als je iemand weet die in de
zorg wil werken of die een bijdrage wil leveren als vrijwilliger, dan horen we
het graag.
Met vriendelijke groet: Arjan van Herwaarden
Teammanager Zorg & Welzijn BrabantZorg locatie Sint Petrus.
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus.
We zijn in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Dan bedoelen we de
maatregelen die noodzakelijk waren om corona het hoofd te bieden. En dan
komt ook de jaarlijkse griepepidemie weer om de hoek kijken.
Een ding heeft ons wel geleerd, dat een goede (hand)hygiëne en verantwoord
omgaan met elkaar, maakt dat het beheersbaar is en hopelijk blijft.
Genoeg over de beperkingen, we gaan weer laten zien dat we leven.
Begin mei met de Dodenherdenking en het vieren van de Vrijheid geeft ons
weer een start om van elkaar te genieten, ondanks de spanningen in Europa.
Maar …… het genieten begint bij onszelf.
We wensen iedereen alvast een goed begin van de zomervakantie en leef het
leven.
Als afsluiting een mooi gedicht over dromen (uit: 1001 gedichten)

BLIJVEN DROMEN
DROMEN
ZE ZULLEN MISSCHIEN NOOIT UITKOMEN
MAAR ALS JE NIET MEER DROMEN KAN
IS ER DAN NOG WEL IETS OM VOOR TE LEVEN DAN
DROMEN VERZACHT PIJNEN
LAAT VERDRIET LANGZAAM VERDWIJNEN
ZE DOEN JE WEER HOOP GEVEN
KRACHT OM DOOR TE GAAN MET LEVEN
DROMEN IS HELEMAAL NIET SLECHT
WANT DE KERN VAN ELKE DROOM
BESTAAT UIT JE WARE GEVOELENS
EN DIE ZIJN ALTIJD ECHT.

Met hartelijke groet: uw cliëntenraad.
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Overleden.
Dhr. T.J.F. Snijders
Mw. C.M.T. van den Akker van Delst
Dhr L.F.J. Peters
Dhr. H.A. Sanders
Mw. C.H.M.van Sleeuwen Cornelissen
Mw. Nooijen
MW. van Osch

23-03-2022
01-04-2022
02-04-2022
03-04-2022
25-04-2022
30-04-2022
16-05-2022

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.

Mw. J.T. de Jong de Bie
Mw. C.A.M. Brans de Wit
Dhr H.M. van Sleeuwen
Mw. H.J.M.L. van Dongen van den Braak
Dhr. J.J. Constant
Mw. H.W. Janssen van de Valk
Dhr. en Mw Louws

app.
app.
app.
app.
app.
app.
app.

2.19
0.06
1.07
1.04
1.03
1.23
2.27

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
JUNI
09 Dhr. J.W.F. van de Ven
16 Dhr. A.M. Bouw
21 Mw. H.M. Zomers Manders
25 Mw. H.M. Rutten Gevers

2.15
1.18
0.10
1.20

JULI
06 Mw. J.J.H.C. van Asseldonk Foolen
16 Mw J.T. de Jong de Bie
16 Mw. M.J. van den Bosch Herpers
18 Dhr. A. Romano
22 Dhr. J.M. Ketelaars
22 Mw. A. Kluijtmans Thomassen
23 Mw. H.J.A. Stevens Oerlemans
25 Mw. J.J. Royakkers Fleuren
30 Dhr. M.T. van der Aa

2.08
2.19
1.05
2.02
2.03
2.09
2.29
0.09
1.26
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Dit is alweer de derde Loep van dit jaar en wat fijn dat we
steeds meer leuke dingen kunnen vermelden. In april hebben
we de laatste activiteit kunnen herpakken die we al die tijd
gemist hebben. Dat was de dans- en jukebox middag. Voor
vele bewoners een activiteit die onbekend was en wat hebben
we weer genoten. Er werd flink gedanst en gekeken naar
degene die aan het dansen waren. Het was een geslaagde
middag en iedereen kijkt weer uit naar de volgende keer.
Zo kijkt ook iedereen uit naar het mooie weer en wat zijn we
begin mei al goed verwend geweest met het zonnetje.
Iedereen heeft hier naar uitgekeken en geniet ervan met volle
teugen. Lekker op de fiets, een rondje wandelen en een ijsje
halen bij de ijssalon. Wat fijn dat het weer kan en hopelijk
mogen we nog mooie lange dagen tegemoet gaan. Zo kunnen
de kinderen van Ministars ook lekker spelen in de speeltuin in
de binnentuin en kan er genoten worden door klein en groot.
Koningsdag in Sint Petrus.
Het is weer enkele jaren geleden dat we
Koningsdag hebben kunnen vieren in de
vorm die we normaal gewend waren. Als we
aan Koningsdag denken, dan denken we
aan een mooie versierde fietsoptocht van
de basisschoolkinderen, een oranje soes bij
de koffie/thee, toasten met oranje likeur en
een aubade van harmonie E.M.M. Wat fijn
dat dit weer kon en ‘t Trefpunt zat dan ook
goed vol. Zo vol dat we zelfs te weinig
oranje soesjes hadden, maar de keuken had
gelukkig nog iets in de diepvries liggen zodat iedereen toch
wat lekkers bij de koffie of thee had. Samen daarna met z’n
allen nog getoast op de verjaardag van de koning en zo werd
de feestelijke ochtend afgesloten onder muzikale begeleiding
van de harmonie.
Theaterstuk “Oorlog aan de rivier”.
Op zaterdag 14 mei waren er best veel bewoners die interesse
hadden in het theaterstuk “Oorlog aan de rivier”. Het was een
verhaal over de oorlog zoals mw. Kuipers, die bij ons woont,
had beleefd in die jaren. Ze speelde eigenlijk zelf de hoofdrol.
Door de corona hebben ze het stuk nooit kunnen uitvoeren in
Sint Petrus, maar is het wel opgenomen voor tv vandaar dat
we het hier in huis konden laten zien.
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Nieuwe rolstoelen.
Van de gemeente Boekel krijgen we in Sint Petrus zes nieuwe rolstoelen voor
algemeen gebruik. Sommige bewoners zijn mobiel op het appartement, maar
buiten de deur afhankelijk van vervoer met een rolstoel. Deze rolstoelen
mogen ook geleend worden door ouderen en kinderen in Boekel met een
beperking. Op maandag 23 mei gaan we samen met de wethouder een
wandeling maken als officieel moment van ingebruikname. We bedanken de
gemeente hartelijk voor deze nieuwe rolstoelen.
Avond4daagse.
Wat fijn dat we weer mee kunnen doen aan de avond4daagse op dinsdag 7 t/m
vrijdag 10 juni. Dit doen we samen met de Sportboeven uit Boekel. Een groot
en mooi evenement voor jong en oud. We lopen op drie avonden mee; dinsdag
en donderdag vanaf 17.30 uur en vrijdag vanaf 18.00 uur. De tocht is drie
kilometer lang en rolstoelvriendelijk. Aangezien samen lopen gezelliger is dan
alleen, vragen wij een familielid of vriend of mantelzorger om mee te gaan om
de rolstoel te duwen. Voor bewoners met een alles inclusief abonnement is
deelname gratis en voor niet leden €2,75. Te voldoen via de BrabantZorg
betaalpas of pinpas. Als u geen hulp kunt vinden zijn er vrijwilligers beschikbaar
die graag met u mee wandelen. Dus noteer de data in uw agenda. We hopen
er weer massaal op uit te kunnen trekken en te genieten van de buitenlucht.
Graag tot dan!
Vrienden fietstocht.
Onder de vernieuwde naam “Vrienden fietstocht” gaan we dit jaar weer een
fietstocht organiseren met als doel: het welzijn van de ouderen in Sint Petrus.
Een andere naam, maar hopelijk met net zo’n groot succes als vorig jaar. Op
zondag 12 juni vanaf 10.30 uur kan er vanaf de voorzijde van Sint Petrus in
bloktijden gestart worden voor een hele mooie fietstocht. Familie, medewerkers
en vrijwilligers, iedereen is welkom om er samen een fantastisch evenement
van te maken. De tocht is 33 kilometer lang en we hebben twee rustpauzes.
Met mooi weer maken we een groot terras aan de voorzijde, zodat de bewoners
kunnen meegenieten van start en terugkomst. We zorgen voor gezellige
muziek en er zal verkoop zijn van onze handwerkclub. Er kunnen maximaal
200 mensen meedoen. Aanmelden graag vóór woensdag 1 juni met de e-mail:
Elly.Janssen@brabantzorg.eu of een opgavestrookje, verkrijgbaar bij de
receptie.
Graag naam vermelden, het aantal personen en op welk tijdstip u wilt starten;
10.30 uur, 11.00 uur, 11.30 uur of 12.00 uur.
U wordt onderweg verwend met koffie/thee, broodjes, soep, fruit en bij
terugkomst met een lekkere pannenkoek en een consumptie. De totale kosten
zijn € 15,00 en de opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk de Vrienden
van Sint Petrus. U kunt op de dag zelf contant betalen aan de leden van de
Vriendenstichting. Extra consumpties kunt u alleen betalen met de pin
Heeft u vragen, dan mag u ze mailen, graag tot zondag 12 juni! “U
doet toch ook mee?!”

8

Pasen en Moederdag.
Wat gaat de tijd snel, we zitten alweer in de
maand Mei. Lekker weer en alles wordt weer
groen.
Met Pasen waren de twee paashazen weer in
huis. Op elke afdeling waren ze actief om
paaseieren te brengen en ook hadden ze een
paaspuzzel bij zich. Voor sommige was deze
puzzel een makkie maar bij de meeste moesten
de hazen wel even helpen.
Ook is het speeltuintje in de binnentuin
geopend. En bij de opening was het gezellig
druk. Alle bewoners lekker naar buiten, een
beetje een frisse wind maar het zonnetje maakte
alles goed. Samen met de kinderen van de het
kinderdagverblijf hebben we samen gezongen
en geproost op veel speelplezier.
Met Moederdag hebben we de mama’s verwend
met een mooi kadootje, want dat hebben alle
moeders echt verdiend. Zo fijn dat alles weer op
de oude manier mag dat alle moeders weer flink
geknuffeld mogen worden.
En de quiz, die op vrijdagmiddag gegeven werd,
stopt weer even. Dat gaat in september weer
verder. Nu komen er weer buitenactiviteiten
aan. Zoals de avond 4 daagse, de vrienden
fietstocht, jukebox dans en zing middag enz
enz. Dus nog veel te doen in Sint Petrus.
Groetjes: Anita Penninx.
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Feestelijke opening speeltuin.

Het was een prachtige zonnige dag en de speeltuin was al vroeg versierd voor
de opening. Al vanaf september 2021 konden de kinderen van Ministars
genieten van een speeltuin op maat in de binnentuin van Sint Petrus. Door het
coronavirus heeft het allemaal wat langer geduurd, maar het resultaat mag er
zijn. Vrijwilligers van stichting “ De Speeltrein” hebben er hard aan gewerkt om
er iets moois van te maken.
In 2019 hebben we van een buurtproject geld ontvangen vanuit de
Postcodeloterij straatprijs en die mochten we gebruiken voor de aanleg van het
speeltuintje. Ook “De Vrienden van Sint Petrus” hebben hiervoor een bijdrage
gedaan. Allen veel dank hiervoor.
In Sint Petrus vinden we het heel belangrijk dat jong en oud elkaar blijven
ontmoeten en Ministars is een hele mooie voorbeeld hiervan. Mensen kunnen
ontzettend genieten van kleine kinderen zo ook gisteren met de opening. Er
werden door de kinderen grote zelfgemaakte medailles uitgereikt als dank voor
het vele werk.
Trots stonden ze op de rode loper om na
het aftellen het lint door te knippen en
daarna, spelen maar.
Het mooie was, dat vele ouderen vanuit
hun raam mee konden genieten van het
speelplezier van de kinderen. Het
voorjaar is goed van start gegaan en als
dat zo mag blijven kunnen we volop
genieten van onze nieuwe speeltuin.
Dank je wel, Stichting Speeltrein en Vrienden van Sint Petrus.
Ook namens Hanneke van kinderdagverblijf Ministars.
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Theo
Snijders.
O.a. van Helmond naar Boekel en
via Brazilië weer terug naar Boekel.
Dat is in het kort de reis die Pater
Theo Snijders had gemaakt toen hij
in Januari 2020 in Sint Petrus op
kamer 107 terecht kwam.
Het lukte hem helaas niet meer om in de Dr. Ottowstraat zelfstandig te wonen.
Dat viel tegen en zeker met al zijn bagage die hij meebracht, want 40 jaar
werken in Brazilië is niet niks. En hoe zelfstandig moet je dan zijn. Maar hij
paste zich aan en ging zoveel mogelijk op de oude voet verder. Hij wilde graag
af en toe nog een H. Mis opdragen, maar vaak gooide Corona roet in het eten.
Op zijn kamer puzzelde hij graag en keek naar sport vooral voetbal samen met
Martien de Rijck.
Ook was hij graag buiten. Wandelde rond met de rollator, deed
dan boodschappen, maakte hier en daar een praatje en rustte
hij wat uit bij het standbeeld van Rutger van Herpen, zijn
lievelingsplek. Het liefst in de zon want na Brazilië kon hij nog
steeds niet wennen aan het Nederlandse klimaat.
Toen het wat minder met hem ging genoot hij van de
bezoekjes van zijn medebewoners en vooral de wandelingen
in de rolstoel deden hem zichtbaar goed. Het personeel zorgde
goed voor hem en daar was hij stiekem heel dankbaar voor.
Helaas gingen zijn ogen achteruit en ook het spreken
bemoeilijkte de communicatie en had een weerslag op zijn
levensgenot. En toen hij zijn heup brak en het herstel uitbleef, moest hij het
opgeven.
Hij kreeg op zijn verzoek nu zelf de ziekenzalving, de zalving die hij al zo vaak
anderen had toegediend. Na de zalving kregen wij, die bij de bediening waren,
van hem nog de zegen. Een heel mooi moment van afscheid. Zie het als een
heel mooi gebaar van Theo Snijders aan iedereen die hem een warm hart toe
draagt.
Kapelaan Snijders, Pater Theo Snijders, Padre Theodoro, Theo Snijders is niet
meer. Hij is op 23 maart 2022 rustig ingeslapen na een intensief en zinvol
leven.
Rust nu maar uit. Familie, paters en vrienden.
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Laatste Heilige Mis in Brazilië.

En afscheid van de mensen in Apodi.

Namens Theo Snijders hartelijk dank voor alle
goede zorgen, tijd en liefde die jullie aan hem
gegeven hebben.
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Harrie Sanders.
Op 3 april 2022 is Harrie Sanders, Elstar 103, op 91jarige leeftijd overleden.
Vader woonde 88 jaar lang in Uden, in de Rakt. Daar
werd hij geboren als jongste van een gezin van 9
kinderen. Op de boerderij groeide hij op. Hij nam de
boerderij over samen met Ria Sanders van
Duijnhoven. Samen kregen ze 6 kinderen en dat
groeide uit tot het krijgen van 16 kleinkinderen en 15
achterkleinkinderen.
In december 2018 verhuisden vader en moeder samen naar Sint Petrus. Zij
genoten daar ruim een jaar lang en in januari 2020 overleed moeder.
Vader pakte de draad weer op. De coronatijd maakte dat soms niet
gemakkelijk. Hij bleef echter vrolijk en dankbaar en genoot van alle dingen die
konden. Vader was graag onder de mensen, hij bezocht alle activiteiten die Sint
Petrus aanbood. Hij was te vinden op de muziekmiddagen en iedere
donderdagmiddag rikken met andere bewoners en vrijwilligers van Sint Petrus.
Daar genoot hij enorm van.
Hij heeft enorm genoten van het dagje dierentuin in Overloon. Samen met
andere bewoners en personeel van de Elstar gingen ze met de bus op stap. Het
was een prachtige zonnige dag.
Vader en moeder hebben genoten in Sint Petrus. De fijne verzorging, de schone
kamers, het lekkere eten en de leuke activiteiten. Wij als familie kijken terug
op hele mooie laatste jaren en zijn dankbaar voor iedereen die betekenis aan
hun leven heeft gegeven. Vader was dankbaar, tevreden en genoot van
eenvoud en kleine dingen, gaf vaak op het juiste moment een juiste raad. Het
was een bijzondere, warme man. Als je in zijn gezelschap was, was het goed.

Hij had nog geen zin om te gaan……
Unne goeie mens met een gouden hart.

Familie Sanders.
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Leo Peters.
Beste mensen van zorgcentrum Sint Petrus.
Ons als nabestaande is gevraagd een kort stukje
over Leo te schrijven voor in de Loep.
Leo heeft helaas maar een korte periode bij jullie
mogen wonen. Hij heeft hier zeker wel een goede
tijd gehad en was dankbaar voor de fijne zorg.
Het feit dat zijn vrouw Toos dichtbij woonde,
waardoor zij hem makkelijker op kon zoeken,
heeft zeker bijgedragen aan een waardevolle
intense laatste weken.
Graag had hij deelgenomen aan de activiteiten die georganiseerd werden en de
mensen van de afdeling Elstar willen leren kennen. Jammer genoeg heeft het
niet zo mogen zijn.
Leo is, in aanwezigheid van zijn dierbaren, op 2 april j.l. overleden.
Wij danken een ieder die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij
Leo, zijn vrouw Toos en zijn gezin.
Leo zou gezegd hebben:
‘t Kumt zoals het kumt, rustig maar het kumt goed.

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

Afscheid Jessica Jacobs.
Helaas hebben we op 19 mei afscheid
moeten nemen van Jessica die twee maal
per maand de schildermiddagen verzorgde
in Sint Petrus. We hebben vier tot vijf
bewoners die graag tekenen en schilderen.
Jammer genoeg heeft Jessica nu een andere
keuze gemaakt en zijn we weer terug bij af.
Wie o wie, kan ons helpen om de schildermomenten in het najaar weer op te
nemen? We schilderen op donderdagmiddag om de 14 dagen.
Kent u iemand, die deze activiteit zou willen overnemen, laat deze dan contact
opnemen met Renée Lange of Elly Janssen. We zouden het superfijn vinden als
we hiermee weer zouden kunnen starten, maar nog blijer zijn de bewoners die
genieten van het schilderen.
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Hallo Allemaal.
Het zonnetje breekt weer lekker
door en er verschijnen weer grote glimlachen op onze gezichten. Die
glimlachjes zijn natuurlijk altijd aanwezig, maar deze keer weer extra goed
zichtbaar, omdat de mondkapjes weer af mogen.
Er is op Donkzicht weer van alles geknutseld en gefrutseld. Zo komt het thema
lente weer aan bod en zijn er mooie creaties gemaakt voor de paasdagen.
Onder het genot van een heerlijk paaseitje, of een stuk of vijf, ze blijven toch
zo lekker die paaseitjes, werden er paastakken versierd, eieren van papiermaché gemaakt, paasverhalen verteld en gewoon lekker bij gebuurt met een
bekske koffie en thee.
Ook de bloemen komen weer in bloei, daarom ook een leuke bloemcreatie in
een vaasje gemaakt. Buiten in de tuin van Donkzicht komen de bloemen ook
weer in zicht en zal het weer tijd worden om het moestuintje te gaan
onderhouden.
Tijdens het sporten maken we weleens gebruik van de “sportkletspot”. Hierin
zitten zowel bewegingen die de mensen kunnen doen, als vragen over vroeger
zoals: wat voor sport deed u vroeger? Zo kunnen mensen tegelijkertijd
bewegen en praten over dit onderwerp.
Na de lente, is het alweer bijna tijd voor de zomervakantie. We zijn weer druk
aan het brainstormen over een zomer-thema, waarbij we 6 weken lang een
thema aanhouden waarbij we uitstapjes maken, knutselen en bijvoorbeeld
dingen proeven of koken. Wij kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten:
“Groen als gras, zijn wij met Donkzicht in onze sas”. Volgende keer zullen wij
jullie meer vertellen over ons zomerthema! Lijkt het u nou leuk om ook eens
een dagje ontspanning te hebben of gewoon even lekker een middagje te
knutselen, spelletjes doen, te buurten, onder het genot
van een kopje warme koffie of thee? Vraag dan gerust
een keer naar wat meer informatie over dagbesteding
Donkzicht.

Vriendelijke groetjes: Team dagbesteding Donkzicht.
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Paasactiviteit.
Met onze bewoners hebben we een leuke paasactiviteit gedaan in de
huiskamer van afdeling Sterappel. We hebben samen fanatiek een houten
paasei geschilderd met opzetje waar het ei op gezet kan worden. Dit is
speciaal voor onze bewoners uitgezaagd.
De bewoners hadden er veel plezier in om dit te doen en hebben hun
creatieve kant laten zien. Na afloop hebben we de eieren laten drogen en
uiteindelijk stonden ze erg mooi op tafel bij ons in de huiskamer van
Sterappel.
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Koningsspelen.
Op de verjaardag van de koning vierden we
het feestje mee. Blikgooien, ringwerpen, het
werd een gezellige boel. Met een oranje
broche op hebben we een leuke dag gehad.

Pannenkoeken bakken.
Waar worden de lekkerste pannenkoeken
gebakken?
Op D’n Boogerd natuurlijk!
Als we dan ook nog hulp krijgen van
Arjan, dan zijn ze helemaal om je vingers
bij af te likken!

Opening speeltuin.
Onze lieve buren, de
Ministars, hebben de
nieuwe buitenspeeltuin
geopend. Ook wij waren
uitgenodigd en zagen
dat het heel mooi is
geworden.
Onze bewoners
overhandigden een mooi
cadeautje waar fijn mee
gespeeld kan worden.
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Hieronder een greep uit het dagelijks leven op afdeling Bellefleur.

Pasen

De Koffiebonen worden gemalen en genieten van het mooie weer

Lekkere dingen maken…mmmm
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E l s t a r.

Door coronatijd ontstaan. Fotoshoots op afdeling Elstar.
Het begint er aardig op te lijken dat er op afdeling Elstar echte fotomodellen
rondlopen/rondrijden. Tijdens coronatijd is het maken van een fotoshoot
ontstaan waarbij de cliënten centraal staan in verschillende situaties.
Deze activiteit wordt ieder jaar enkele malen herhaald als zich een leuk
thema voordoet. Zo hebben we al het thema kleding van vroeger gehad
waarbij we het Boerenbondsmuseum afgestruind hebben naar oude
klederdracht. een gewone zomershoot, strand, pasen en kerst zijn al voorbij
gekomen. De cliënten zijn altijd even enthousiast. Ook de familie is
enthousiast als ze de mooie kaart op de deurmat krijgen die van de foto
gemaakt wordt. het laatste thema dat we hadden is Volendamse
klederdracht. er wordt veel lol beleefd met het maken van de foto’s door onze
teamfotograaf Annemieke.
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Voor degene die mij niet kennen, ik zal mij even voor stellen: Ik ben Lotte
Jacobs en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Boekel en ik zit in Veghel op school.
Ik doe de opleiding verzorgende IG en ik zit in leerjaar 2 van de 3 jaar. Ik loop
stage op Oogstappel voor 20 weken en ik zit nu in mijn 2de periode. Na mijn
eerste stage ben ik in de avonden/weekenden komen werken. Ik kan hierdoor
extra ervaring opdoen en bepaalde situaties koppelen aan schoolopdrachten.
Ik vind het leuk om hier stage te lopen omdat er veel uitdaging in zit. Het team
van de Oogstappel is een gezellig team, het team is ook
zeker in voor een aantal geintjes. Ik ben samen met een
andere stagiair met 2 bewoners naar de winkels geweest en
hier hebben de bewoners van genoten. Ook vinden bewoners
het leuk om samen te wandelen. Ik geef nu de pen door aan
mijn mede stagiair Imme Goossens:
Zoals je al had gelezen heet ik Imme Goossens en ja ik ben
de dochter van Rietha Goossens. Ik ben 17 jaar oud en woon
ook in Boekel. Ik zit in Eindhoven op school op Summa
Veiligheid. Ik loop 2 periodes witte stage van 10 weken, mijn
eerste periode heb ik al achter de rug en ben weer begonnen
aan mijn 2e periode hier. Ik doe hier veel ervaring op en weet
zo wat mij de volgende leerjaren te wachten staat in de zorg.
Ook hebben wij op school groene stages, dan zijn wij met de
klas een hele week op de kazerne. In die week doen we bijv.
camoufleren, sporten, theorie. Mijn leukste hobby is voetbal, helaas kan ik dat
de komende tijd nog niet door een afgescheurde kruisband. Als vervanging kijk
ik dan graag Netflix.
Foto boven: Imme Goossens – Jan Ketelaars – Lotte Jacobs.

Rietha Goossens – Imme Goosens.
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Gedecoreerde vrijwilligers van Sint Petrus.

Bep Ceelen.
Mede door heel veel jaren vrijwilligerswerk in Sint
Petrus heeft Bep een koninklijke onderscheiding
mogen ontvangen. Bep is van alle markten thuis:
hulp bij activiteiten, koffieschenken en in het
winkeltje van Sint Petrus een bekend gezicht. Bep
was zeer verrast met deze onderscheiding.
We hopen dat ze nog jaren met zoveel plezier haar
vrijwilligerswerk mag blijven doen.
Nogmaals van Harte Gefeliciteerd en geniet ervan.

Hendrik van Schijndel.
Hendrik is de Buiten- en de Vlaggenman van Sint
Petrus. Bij bijzondere gebeurtenissen hijst Hendrik
de vlag in top. Hendrik is heel nauw betrokken bij
het wel en wee van Sint Petrus en heeft altijd volop
ideeën.
Hij
zorgt
samen
met
andere
tuinvrijwilligers dat de tuin er zo goed mogelijk
uitziet en op dit moment zijn ze druk in de weer
om de stoepen en terrassen schoon te krijgen.
Bovendien is Hendrik chauffeur (invaller) op onze
bus om cliënten te vervoeren. Al met al een bezige
man waar we ook heel blij mee zijn.
Mede door dit vrijwilligerswerk heeft hij deze
koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.
Hendrik, ook jij nogmaals gefeliciteerd en we
hopen dat je hier nog vele jaren met heel veel
plezier mag werken.
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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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VRIENDSCHAP.
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen
een arm om je schouder leggen
Vriendschap is niets vragen
maar gewoon helpen dragen
Vriendschap is gauw even bellen
om laatste nieuwtjes te vertellen
Vriendschap is durven tonen
welke gevoelens er in je wonen
Vriendschap is delen in iemands geluk
en dan bidden 'Ga nooit meer stuk
Vriendschap zit in kleine dingen
samen huilen en samen zingen
Vriendschap is vragen hoe het met je is
door dit niet te doen, sla je de plank mis
Vriendschap is als er iemand staat op de stoep
met een pannetje heerlijke erwtensoep
Vriendschap is, als je iemand weg ziet zinken
en dan vragen: Kom je even koffie drinken
Vriendschap is vragen zonder poen
'Kan ik misschien een klusje voor je doen
Vriendschap is iemand verblijden
met een verre rit als jezelf niet kan rijden
Aan goede vriendschap komt geen end
waar je ter wereld ook maar bent
En heb je echte vriendschap gevonden
dan ligt dit als een pleister op vele wonden
Daarom is het ook zo fijn
om goede vrienden te zijn

Door de heer van Dijk.
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