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Onder de Loep
door Arjan van Herwaarden.

Eerste honderd dagen.
Beste bewoners.
Allereerst de beste wensen voor 2019. Dat u dit jaar veel geluk en
gezondheid ervaart.
Zoals u wellicht weet, werk ik sinds vier maanden bij Sint Petrus als
leidinggevende van de afdelingen d’n Boogerd en Oogstappel. Ik zal u
meenemen in mijn eerste honderd dagen in Sint Petrus. De eerste periode
van mijn werk heb ik meegewerkt in de zorg. Voor mij was het belangrijk
kennis te maken met u als bewoners, maar ook om te zien wat het werk
van de Verzorgende inhoudt.
Ik kom namelijk niet “uit de zorg”. Wat mij is bijgebleven is de
hartelijkheid en openheid die ik van u als bewoners heb mogen
ontvangen. Daarnaast vond ik het prettig te ontdekken wat iemand
vroeger voor werk deed en wat belangrijk is in uw leven. Ook heb ik
kennis gemaakt met de bezieling en bevlogenheid van de medewerkers.
Hoe fijn is het te zien dat ze met enthousiasme en hard werken en het u
elke dag zo fijn mogelijk willen maken. Ik heb met plezier gewerkt en leer
elke dag weer iets nieuws bij.
De kleinschaligheid van Sint Petrus maakt dat ik snel mensen leer kennen.
De sfeer is intiem, gezellig en wat ik ook als positief heb ervaren zijn de
vele activiteiten die georganiseerd worden.
Ik dank zowel u als bewoners als de medewerkers die ervoor gezorgd
hebben dat ik een prettige start heb kunnen maken binnen Sint Petrus.

Arjan van Herwaarden
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Vrijwilligersrubriek

Hallo allemaal.
Ik ben Wendy van Gorp, 41 jaar en ik kom uit Gemert. Ik ben nu ruim
twee jaar vrijwilligster op dinsdagmiddag tijdens

De kienmiddag.

Samen met een best grote groep andere
vrijwilligers zorg ik er voor dat deze
middag zo goed mogelijk op rolletjes
loopt. We zorgen ervoor dat er wat lekkers
is, het geluid werkt, de dingen weer
opgeruimd worden, iedereen hulp krijgt
die dat nodig heeft. Ook is er altijd wel tijd
voor een lolletje.

In het begin wist ik niet zeker of me dit
wel zou liggen. Nu, na dik twee jaar, is het wel
duidelijk dat ik het prima naar mijn zin heb. Ik hoop
dan ook dat ik dit nog lange tijd kan blijven doen.
Ik vind het mooi dat ik op deze manier nog iets voor een ander
kan betekenen.
Liefs: Wendy van Gorp.

5

Overleden.
Mevrouw F.J.C.Kruter van der Linden
Mevrouw P. Kuipers Peters
Mevrouw J.M. Bijvelds
Mevrouw E.M. Christiaans Verwegen
Mevrouw W.A. van den Crommenacker v. Dijk
Mevrouw M.T. Verbeek Wolbers

17-11-2018
18-11-2018
21-11-2018
02-12-2018
10-12-2018
14-12-2018

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
Mevrouw A. van Eck Jongejan
Mevrouw M.J. van den Bosch Herpers
De heer en mevrouw Horik van den Eijnde
Mevrouw J.T. Spierings Verboot
De heer C.H. van Berlo
De heer J.A. Slaats
Dhr en mevr. Sanders van Duijnhoven

app 1.01
app 1.05
app 2.28
app 1.20
app 2.20
app 2.14
app 1.03

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Wij wensen hem veel woonplezier in Veghel.

Verjaardagen bewoners.
FEBRUARI
03
08
09
15
16
21
22
23
27

mw Croijmans Habraken
dhr Loermans
mw Arts van Lankveld
mw Verbrugge vd Biggelaar
dhr Slaats
mw van Wanrooij van der Burgt
dhr van Berlo
mw van de Ven Janssen
mw Schulte Dapperen

1.06
0.09
1.15
1.13
2.14
1.11
1.17
2.10
2.29

MAART
13
18
20
20
27

mw M de Louw
mw E.J. van den Brink
mw A. Snijders de Bruin
dhr A.J. van der Kruijssen
mw van Dommelen van den Elzen

1.12
1.27
2.07
0.01
2.22
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We hebben 2018 afgesloten en zijn ondertussen weer
begonnen aan het nieuwe jaar, 2019. Allereerst
blikken we nog even terug op de leuke activiteiten van
de feestmaand december. Daarna gaan we kijken
welke activiteiten in het nieuwe jaar weer bij ons op
de planning staan.
Bezoek van Sinterklaas en de Sinterklaas
bingomiddag
Op donderdag 29 november bracht Sinterklaas
weer een bezoek aan Sint Petrus. Nadat de
bewoners samen met de kinderen van Ministars
hadden genoten van een ontbijt, stond het bezoek
van Sinterklaas op het programma. Ook dit jaar
had Sinterklaas zijn boek bij zich waar over
verschillende bewoners wat geschreven stond.
Deze bewoners mochten naar voren komen en
kregen daarna nog een zakje pepernoten mee.
Sinterklaas had het erg druk en moest daarna ook
weer door.
De volgende dag was de Sinterklaas bingomiddag.
Tijdens deze middag waren er twee pieten die de
bingo verzorgden. Veel bewoners van het huis en van
de Kloosterlaan waren naar ’t Trefpunt gekomen.
Iedereen kreeg een bingokaart met afbeeldingen
die bij Sinterklaas hoorde en de pieten lieten op
een scherm zien welk plaatje aan de beurt was.
Als je een plaatje had mocht er een pepernoot
opgelegd worden. Als snel kwamen de eerste
bingo’s en werden de cadeautjes uitgedeeld.
Nadat iedereen zijn cadeautje had stond de
mysterieuze gast op het programma. Elke jaar
komt iemand die iets met Sint Petrus te maken
heeft verkleed naar de Sinterklaas bingomiddag.
Dit jaar kwam er iemand naar voren in een
brandweerpak. Het is dan aan de bewoners om te
achterhalen wie in dat pak zit verscholen. Er
mochten alleen vragen gesteld worden waar ja of
nee op geantwoord kon worden. De mysterieuze
gast mocht niet praten alleen knikken en
schudden met het hoofd. De mysterieuze gast van
dit jaar was onze technische man Jan van Hal.
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Nieuwbouw Sint Petrus 12,5 jaar.
Op donderdag 6 december vierden we het 12,5 jarig bestaan van deze
locatie. Zeker reden voor een feestje. In de ochtend stond er in ’t Trefpunt
een feestontbijt klaar waar de bewoners en kinderen van Ministars
mochten aanschuiven. Deze ochtend liepen er ook twee piccolo’s rond die
de bewoners persoonlijk op hun kamer gingen ophalen en ze begeleidden
naar het ontbijt. Het was kennelijk niet voor iedereen duidelijk
dat het piccolo’s waren, want ze werden ook wel
aangesproken als circus directeuren. De bewoners vonden
het erg leuk en speciaal dat ze zo ontvangen werden. Na
het ontbijt konden ze aansluiten bij de vaste activiteiten
van deze ochtend zoals bloemschikken en de zitgym.
De ochtend was al feestelijk begonnen, maar ook in
de middag gingen we daar nog even mee door. Bij
een feestje hoort natuurlijk ook muziek en een
lekker hapje en als extraatje een optreden van
Saskia en Serge. ’t Trefpunt zat afgeladen vol met
bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. Er
werd volop meegezongen en men genoot zichtbaar
van hun optreden. Aan het einde van de middag
gingen mensen met de artiesten op de foto. Het was
een fantastische middag. Saskia en Serge gaven aan
weer terug te zullen komen bij ons 25 jarig jubileum.

Uitstapje naar tuincentrum Coppelmans in Nuenen.
Een paar jaar geleden is een afdeling naar een kerstshow in Veghel
geweest. We vernamen, dat er in Nuenen ook een mooie kerstshow was
en daarom besloten we om eens de andere kant op te gaan. Voor dit
uitstapje waren veel aanmeldingen binnen
gekomen. Met gevolg, dat we naast onze
eigen Boekelse bus nog een andere bus en
enkele auto’s nodig hadden.
Eenmaal aangekomen zagen we dat
meerdere verzorgingshuizen op hetzelfde
idee
waren
gekomen.
We
werden
ontvangen met een kopje koffie/thee met
een petitfours. Dit kregen we cadeau van
het tuincentrum. Na de koffie, werden er groepjes geformeerd om de
route te gaan lopen. Er werd veel moois getoond en er waren ook
bewoners die wat gekocht hadden. De middag vloog voorbij en gelukkig
had iedereen de hele route van de show kunnen zien. Al met al een leuke
middag die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.
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Kerstverhaal door bewoners en vrijwilligers.
Elk jaar wordt op vrijdagmiddag voor kerst het kerstverhaal verteld en
uitgebeeld. Bewoners en vrijwilligers brengen het kerstverhaal tot leven.
Het Sint Petrus koor verzorgde de bijpassende liederen. Het trefpunt zat
mutjevol.Het is elk jaar een traditie om naar het verhaal te komen om zo
de feestdagen in te gaan. Dit jaar was Bram Janssen het kindje Jezus.
Bram is de zoon van medewerkster Marleen Janssen. De trotste ouders
vonden het natuurlijk erg leuk. Men was erg enthousiast en na het
kerstverhaal dronken we nog een drankje om de feestdagen te vieren.

Kerstdiner voor bewoners en familie.
Op zaterdag 22 december was het kerstdiner voor de bewoners samen
met hun familie. Er waren ruim 150 geelnemers. Geweldig, dat er zoveel
familie met de bewoners was meegekomen om samen met hen te
genieten van het lekkere eten, de gedichten en muziek van Pierre van
Dongen. Tussen de gangen door waren er momenten met muziek
afgewisseld met het voorlezen van gedichten. Vrijwilligster Joke van den
Elsen en mevrouw van Roosmalen hadden passende kerstgedichten
gemaakt en voorgedragen.
Complimenten aan het keukenpersoneel waren zeer terecht en daarom zij
op het einde van de avond naar boven gehaald en kregen een daverend
applaus. Het was weer een gezellig, smaakvol en muzikaal kerstdiner
waar velen van hebben genoten.
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De carnavalsagenda voor 2019.
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of het eerste feest staat al
weer op de planning. Op zaterdag 2 maart barst in Boekel de
verkleedpartij los. Wij beginnen in Sint Petrus wat eerder.
Het carnavalsprogramma van Sint Petrus is al volgt:
- Donderdag 14 februari onze eigen Boerenbruiloft.
- Zaterdag 16 februari carnavalsmiddag met C.V. de Vliegenmeppers
deze middag staat in het teken van de roze loper.
- Zaterdag 23 februari carnavalsmiddag met C.V. de Knöllekes.
- Maandag 4 maart komt Senioren Express een muzikale middag
verzorgen
- Dinsdag 5 maart is het carnaval kienen met wat lekkers.
Al met al een leuk programma tijdens de carnavalsdagen, dus zoek de
boerenkiel maar weer op en tot dan!

*******************
*******************
Gezellige Kerst-inn.
Op zaterdag 15 december was de Kerst-inn in Sint Petrus. Een gezellige
middag in kerstsfeer. Bewoners konden zelf een kerststukje maken en
daar werd heel goed gebruik van gemaakt. Mooie muziek werd verzorgd
door het orkest “Mozaïek”.
Er was een kraam met vers gebakken wafels, kerststukjes die gemaakt
waren door het team van het bloemschikken, vetbolletjes en
kerstversieringen. Alles was heel snel verkocht.
Het boerenbondsmuseum had een bijzonder voorwerp meegenomen
waarvan de bezoekers konden raden wat het was. Een melkkoker.
Er werd heerlijke glühwein en warme chocolade melk geserveerd.
Heel veel vrijwilligers/werknemers hebben geholpen om deze
middag goed te laten verlopen. Kortom het was super!
Groetjes van Helma Verstegen.
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Allereerst de beste wensen en een mooi jaar
voor iedereen uit Sint Petrus.

We hadden op 3 januari ons eerste gezamenlijke ontbijt met bewoners en
we hebben op dat moment vele handjes kunnen schudden. Omdat het nog
vakantie tijd was hebben we hoofdzakelijk de feestdagen geëvalueerd.
Vanuit de bewoners was er alle lof voor de activiteiten rondom de
feestdagen en ook de keuken kreeg een groot applaus voor al het lekkere
eten met die dagen. Een compliment voor Hendrik van Schijndel omdat hij
op oudejaarsavond het vuurwerk heeft verzorgd voor de bewoners. We
hebben ervan genoten was het antwoord.
Ook de vrijwilligers willen we extra bedanken voor al hun inzet tijdens de
feestmaand. Dank jullie wel dat jullie altijd voor ons klaarstaan. Het
allermooiste rondom de kerst was het opvoeren van het kerstspel met
begeleiding van ons eigen Sint Petrus koor. Met dank speciaal aan de
bewoners die meegedaan hebben aam het kerstspel. De Heer van de Ven,
Mevrouw Nelissen en Mevrouw Smits, we hebben ervan genoten.

We hebben nog een nieuwtje en dat is dat we uitbreiding krijgen bij de
cliëntenraad. Peter Biemans gaat stoppen als voorzitter maar blijft wel lid
van de cliëntenraad. De cliëntenraad gaat akkoord met de aanstelling van
twee nieuwe bestuursleden, te weten Harry Krüter (kandidaat voorzitter)
en Theo van de Burgt. We komen hier in de volgende Loep op terug en
ongetwijfeld zullen de nieuwe bestuursleden aan u worden voorgesteld.
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We hijsen de regenboogvlag

Daarmee willen we laten zien dat Sint Petrus een plek is voor iedereen
ongeacht kleur, ras, geloof, of je nu jong of oud bent, links of rechts,
homo of hetero. Je hoort er bij en iedereen hier is welkom.
Nu lijkt dat heel vanzelfsprekend dat we allemaal anders mogen zijn,
maar dat is het niet. Wij mensen vinden het toch vaak moeilijk om om te
gaan met verschillen. Dan vinden we het bijvoorbeeld toch een beetje
vreemd dat een man op mannen valt. Of dan vinden we het lastig dat
onze buurvrouw uit Afrika komt en misschien wat anders praat. Of dan
denken we: “Die vrouw draagt een hoofddoekje dus die hoort niet bij mij.”
Daar willen we iets aan doen. Daarom gaan we in de komende tijd op
verschillende manieren met elkaar in gesprek. Want hoe tolerant zijn we
eigenlijk? Hoe open staan we voor “anders zijn”? En mogen we van elkaar
verschillen, niet alleen in kleur, geloof of leeftijd, maar ook in seksuele
voorkeur?
De komende tijd zult u vaak van ons horen. Regelmatig zal het huis ook
een klein gekleurd randje krijgen – roze of in alle kleuren van de
regenboog. En wie weet ontvangen we dan in oktober 2019 “De Roze
Loper” een officieel certificaat waaruit blijkt dat voor Sint Petrus geldt dat
iedereen, wie hij of zij ook is, welkom is om hier te wonen, te komen, en
te werken.

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

Gedurende het hele jaar 2019 zal het
voorblad van de Loep opgesierd
worden met de kleuren van deze vlag.
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Programma Roze Loper 2019

Activiteitenplanning voor het Roze Loper certificaat.

Einddatum toetsing: oktober 2019.
16 november: Dag van de Tolerantie: Presentatie van buitenlandse
vrijwilligers met hapjes uit de eigen cultuur, kleding en gespreksgroepjes
over: Hoe tolerant zijn wij? In de media vermelden.
Kaartjes in de wensboom zijn dit jaar roze van kleur met logo Roze Loper.
Februari: Roze carnavalsmiddag met C.V. de Vliegenmeppers.
Maart: Filmmiddag voor bewoners met de film: Love Simon.
Filmavond voor medewerkers en vrijwilligers met een hapje en een
drankje. Film: Brokeback Mountain.
April: Muziekmiddag in het teken van de Roze Loper met
Pierre van Dongen.
Mei: Optreden van Tjerrie en Mariska, Amsterdamse muziekmiddag in het
teken van de Roze Loper.
Juni: Wandel 4 daagse, tijdens de tocht promoten we de Roze Loper met
regenboog hoedjes en publiceren dit in de media.
Suikerfeest activiteit 2 tot 4 juni.
September: Regenboog quiz voor de bewoners.
We willen graag een roze lunchweek voor medewerkers en vrijwilligers.
Januari tot en met maart alle teamvergaderingen een kleine presentatie
geven inclusief Donkzicht.
Media Boekels Weekblad : Dag van de Tolerantie, wandel 4 daagse en
de roze lunch week.
We kopen een roze loper die we bij elke activiteit uitleggen.
We hijsen dan ook de regenboogvlag.

13

Cor en Nelly van Horik.
Cor en Nelly van Horik van den Eijnde zijn
55 jaar getrouwd. Ze vonden het dan ook
helemaal niet fijn toen ze een aantal
weken geleden te horen kregen dat Nelly
niet meer terug naar huis mocht vanuit
het revalidatie centrum, nadat ze in juli
een herseninfarct heeft gehad.
Gelukkig hebben ze een huisje gekregen in Sint Petrus, kamer 228. Dus
zijn ze vanuit Gemert naar Boekel gekomen. Cor en Nelly hebben een
dochter en een zoon, een schoonzoon en een schoondochter en vijf
kleinkinderen. Cor werkte vroeger als vertegenwoordiger bij Stella Artois
later Dommelsch bier.
Ze zijn veel gaan dansen, zowel rock and roll als line dancing. Nelly ging
ook graag kienen. Ze gingen vaak met vrienden een kopje koffie drinken.

Cor houdt veel van voetbal kijken,
vooral PSV. Vroeger was hij vaak op
het veld te vinden om naar zijn
kleinkinderen te kijken. En nog
langer geleden trapte hij zelf nog
een balletje bij Sparta 25 in Beek en
Donk, waar Cor vandaan komt en
waar ze de eerste 40 jaar van hun
huwelijk gewoond hebben.
Ze zijn inmiddels aardig ingeburgerd
in Sint Petrus en hebben het goed
naar hun zin.

Hartelijke groet: Colinda van Knippenberg.
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Miet van den Bosch Herpers.
Ik ben Miet van den Bosch Herpers en sinds
vier november woonachtig in Zorgcentrum
Sint Petrus, kamer 105.
Op 16 juli 1933 ben ik geboren als zesde in
het gezin van zeven kinderen. Ik ben
geboren in Volkel. Daar moesten wij in 1942
vertrekken omdat wij op het vliegveld
woonden en dat vonden de Duitsers niet
meer goed. Vanuit Volkel zijn wij naar De
Rips verhuisd. De eerste jaren woonden we
met het gezin in een barak. In 1948 was ons
nieuwe huis klaar.
Na de basisschool heb ik thuis op de boerderij gewerkt. Op 14 februari
1963 ben ik getrouwd met Wim van den Bosch en zijn we op de
Strijbosscheweg 48 in Handel gaan wonen. Daar hebben we twee kinderen
gekregen waar mijn oudste kind op 21 jarige leeftijd is overleden.
Momenteel heb ik drie kleinkinderen en nog geen achterkleinkinderen.
In 1995 ben ik samen met mijn man verhuisd naar een appartement aan
de Pelgrimsweg 11 te Handel. Wim was toen al ziek en is hij in 1997
oveleden.
Hierna heb ik nog vele jaren kennis gehad met Tien Vogelsangs. Helaas is
hij afgelopen juni 2018 gestorven. Doordat ik slecht ziend ben, had ik veel
moeite om nog in mijn appartement te blijven wonen. Daarom ben ik naar
hier gekomen. Ik ben graag onder de mensen maar
omdat ik slecht ziend ben herken ik geen
gezichten meer en moet ik op mijn gehoor
afgaan. Ik ga een keer in de week naar “Fit als ik
zit” en op vrijdagochtend naar de “Fitness”. Ook
doe ik mee met de geheugen training.
Ik heb het hier goed naar mijn zin en ben erg blij
met de zorg die ik krijg van de verplegers en de
vrijwilligers. Als laatste hoop ik nog vele jaren
hier te mogen genieten.

Groeten: Miet.
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Hallo.
Wij zijn Harrie en Ria Sanders van
Duijnhoven en wonen sinds zeven
december 2018 op Elstar 103. Wij
zijn 88 en 85 jaar oud.
Harrie heeft heel zijn leven op
hetzelfde erf in de Rakt in Uden
gewoond en Ria sinds hun trouwen op
1 mei 1957, dus bijna 62 jaar. Het
was voor ons een hele stap om onze vertrouwde woonomgeving los te
laten maar nu, na 4 weken, zijn wij goed gewend en hebben het goed
naar onze zin.
Wij hebben zes kinderen die allemaal getrouwd zijn, zestien kleinkinderen
en tien achterkleinkinderen. Wij hebben altijd een boerderij gehad, een
gemengd bedrijf. De dieren, het buitenleven en de tuin zijn altijd onze lust
en ons leven geweest. Wij hadden een rijk sociaal leven doordat wij altijd
actief waren in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, koor, toneel, carnaval, trapin en parochiewerk.
Nu we in Sint Petrus wonen zullen vele van jullie ons al weleens gezien
hebben. Wij eten iedere middag beneden. We hopen in Boekel, samen
met de andere bewoners een fijne tijd te hebben.

Geschreven door dochter.
Foto: 60 jaar getrouwd, 1 mei 2017.
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Dora Spierings

Dora is op 25 april 1925 geboren als zesde
dochter in een gezin van zeven kinderen. Ze
groeide op in een boerengezin in de
Donkstraat. Nu heet het daar de Donk. Er zijn
twee zussen en een broer naar Canada
geëmigreerd. Ze werkte bij verschillende
gezinnen in Boekel waaronder bakkerij
Aldenhuijsen. Jammer genoeg brandde hun
boerderij af, waardoor ze naar Uden
verhuisden.
Ze trouwde op 6 november 1956 met Albert Spierings. Eerst woonden ze
op de Bosschebaan, waar hun eerste dochter werd geboren. Daarna
bouwden ze zelf een huis in de Groeneweg. Ze heeft daar 57 jaar
gewoond, tot de verhuizing naar Sint Petrus. In de Groeneweg werd hun
tweede dochter geboren. Deze heeft een verstandelijke beperking en heeft
daardoor veel extra zorg nodig.
Samen met Albert heeft ze verschillende jaren bij een volksdansgroep
gezeten. Een fijne tijd samen.
Ze haalde na haar 50e zelfs haar
zwemdiploma. In de tuin was ze graag
bezig. Groenten telen, schoffelen, fruit
plukken. Een andere hobby is breien.
Velen hebben al een mooie das met
patentsteek.
In 1996 overlijdt Albert en moet ze
alleen verder. Ze is een echte doorzetter,
wil het liefst alles zelf doen. Ondertussen
zijn er drie kleinkinderen bij gekomen, waar ze erg trots op is. En de
familie is nog uitgebreid met drie achterkleinkinderen en nog een op
komst. Ze geniet er volop van.
De verhuizing van Uden naar Sint Petrus was niet gemakkelijk. Het liefst
was ze in Uden gebleven. Maar nu komt ze al verschillende bekenden
tegen, die ook naar Boekel zijn verhuisd. Ze vindt het gezellig om te
buurten en doet al mee aan allerlei activiteiten. We hebben samen erg
genoten van het goed verzorgde kerstdiner. Nu zit ze op een mooie plek,
waar we haar kunnen bezoeken en waar ze liefdevol verzorgd wordt.
Complimenten voor iedereen die er werkt!
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Op zaterdag 15 december was de Kerst-inn.
Een gezellige middag in kerstsfeer.
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Een middag met vers gebakken
wafels, vetbollen voor de vogels,
bloemschikken, kerststukjes
maken en muziek.
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Op zaterdag 17 november 2018 is op 87 jarige leeftijd overleden:

Francien Krüter van de Linden.

Na een liefdevol leven samen met haar man
Ad, kwam zij er in 2011 alleen voor te staan. In
mei 2016 verhuisde ze van Aarle-Rixtel naar
het verzorgingshuis Sint Petrus in Boekel.
Na een korte periode van wennen heeft ons moeder een geweldige tijd
gehad in Sint Petrus. Heel hartelijk dank aan iedereen die aan het
verzorgingshuis is verbonden. Het was geweldig wat jullie voor ons
moeder hebben gedaan. Speciale dank aan de mensen van de zorg van de
afdeling.
Op zaterdag, 17 november, was het zo ver. Je kon en wilde niet meer.
Alles was gezegd en gedaan. Het was tijd om te gaan en je bent, in het
bijzijn van je beide zonen, vredig en rustig ingeslapen.
Prachtig dat we de afscheidsdienst mochten houden in het
verzorgingshuis.
Dat is wat je wilde, afscheid nemen in je laatste thuis.
Familie Krüter.
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Beste bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Sint Petrus.

Nauwelijks vier maanden geleden verhuisden
onze ouders, Herman en Betsie Christiaans
Verstegen, naar Sint Petrus. (2e verdieping,
kamer 211) en stelden wij hen in de Loep aan u
voor als nieuwe bewoners. Niet heel lang
hebben ze samen kunnen genieten van deze
mooie plek, want op 2 december 2018 is ons
mam onverwachts overleden.

Namens ons Pap, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen wij
u bij deze hartelijk bedanken voor uw belangstelling, het kaartje of uw
woordje in het condoleanceboekje bij de receptie.
Uw warme woorden zijn voor ons allen een troost geweest.
Hieronder ziet u de tekst van het bidprentje. Mocht u zelf nog een
persoonlijk prentje willen ontvangen dan horen wij dit graag.
Herman Christiaans en Familie.
Kamer 211 - Sint Petrus.
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December op Donkzicht.
Het was weer een gezellige maand op Donkzicht.

Samen hebben we een gezellige Sinterklaasmiddag gevierd. Natuurlijk
had Sinterklaas aan iedereen gedacht en had de rijmpiet voor ieder een
passend gedicht geschreven. Na de Sinterklaas werd er hard gewerkt om
de huiskamer mooi te maken voor de Kerst. Er werden mooie decoraties
gemaakt en natuurlijk werd de kerstboom opgetuigd. Zo werd de
huiskamer van Donkzicht een fijne en gezellige plek.
Natuurlijk werd er ook regelmatig voor de inwendige mens gezorgd. Op
vrijdagmiddag sloten we de week af met een lekker drankje. Ook werden
er heerlijke kerstkoekjes gebakken.
Het jaar werd gezellig afgesloten met een bingomiddag. Samen met de
kinderen van Kinderburgt speelde men bingo en ging iedereen met een
kleinigheidje naar huis.
Helaas kenden we naast al deze gezellige dagen ook verdrietige
momenten. We moesten afscheid nemen van twee bewoners van
Donkzicht door overlijden. We willen de families nogmaals heel veel
sterkte wensen.

Voor 2019 wensen wij iedereen een heel fijn
jaar in een goede gezondheid.
Hier op Dagzorg Donkzicht maken we er
hopelijk een mooi jaar van.
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Kerststukjes maken

We zitten in de laatste maand van 2018 en zijn druk bezig om alles weer
gezellig aan te kleden voor de Kerst. Een weekje daarvoor hebben we veel
groen verzameld uit onze tuinen en verse bloemen en mooie
kerstdecoraties gehaald.
We hebben de tafels in de gang aan elkaar geschoven en hebben ze vol
gelegd met heerlijk ruikend groen. De bewoners maakten samen met ons
leuke kerststukjes en roken aan het verse groen en mos. Dan werd
gezegd, het lijkt wel alsof we hier in de bossen zijn, het ruikt zo lekker.
Ook werden vele soorten groen herkend, wat vroeger ook in kerststukjes
werd gebruikt. IJverig werden de bloemen en het groen in de oase
gestoken en werd er druk overlegd wat er allemaal in moest. Bij dit alles
werden kerstliederen meegezongen onder muzikale begeleiding van Anja
met haar gitaar.
Als je de bewoners zo ziet genieten is dat prachtig om te zien en daar doe
je het voor. Tevens wensen we een ieder een goed 2019 toe.

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

Afdeling Oogstappel
Hallo lieve iedereen.
Misschien hebben jullie ze al zien staan op de
gang van de Elstar of Oogstappel? Of misschien
wel een zuster of broeder er mee rond zien
rijden?
Als pilot zijn er op afdeling de Elstar en
Oogstappel laptoptafels gekomen, zodat het
meenemen van de laptop dan wel het gebruik
ervan te vergemakkelijken. Hier kun je zowel
staand als zittend aan werken omdat de tafels
gemakkelijk in hoogte te verstellen zijn.
We hopen op een succes volle pilot.

Groetjes Team Oogstappel.
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Afdeling Elstar.

Zo de feestmaand van het jaar zit er weer op. Wat hebben we weer
genoten van en met elkaar. Verschillende kilo’s zwaarder van het lekkere
eten met de kerst hier in huis of bij de familie thuis.
2019 is weer een nieuw jaar waarin weer zeer waarschijnlijk veel zal
gebeuren op allerlei gebied, maar daar denken we nog maar niet aan.
We hebben nog een leuke en vooral lekkere activiteit in het vooruitzicht.
Ons jaarlijks terugkerend etentje met de cliënten en een familielid en het
personeel van de afdeling. Dit gaat voor ons plaatsvinden op donderdag 7
februari. We zijn benieuwd wat de keuken ons gaat voorschotelen.
Op zo’n avond komen er vaak leuke gesprekken aan de orde en men leert
elkaar eens op een andere manier kennen. Ik denk dan ook dat daardoor
zo’n leuke en fijne contacten zijn met de cliënten en familie.

Hier een gedichtje over ouder worden:

Zij loopt langzaam door de dagen
schuifelt zacht van uur naar uur
heeft antwoorden op alle vragen
is levenswijs, maar toch zo puur
een stille lach in half geloken ogen
een wetende glimlach om haar mond
wandelt statig, doch licht gebogen
door de tijd met haar rollator rond
Nog steeds schuifelt zij door de tijd
loopt langs haar laatste levensdagen
bezit een sterke innerlijke schoonheid
prachtig oud, door het leven gedragen
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De tijd vliegt!
Nog maar net het tienjarig bestaan van Brabant Zorg achter de rug of
januari 2019 is al weer weken aan de gang. Van te voren hebben we
uiteraard een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Met name de huiskamer
was mooi versierd. En meteen daar achteraan de Kerstdrukte.
Van de bewoners heb ik begrepen dat er niemand vuurwerk heeft
overgehouden. Het is gelijk de lucht in gegaan. Voor zover het al
aanwezig was.
Het Sint Petrus boerenbruidspaar van 2018, Toon en Mien, oftewel Toon
van Toon de Kneuter (uit Handel) en Mien van Jan van Juppe (uit
Elsendorp), waren op 10 januari
getuige van de onthulling van het
nieuwe paar. Opnieuw Handels
bloed! Cor en Lies Thomassen
zullen op 14 februari in de
boerenonecht verbonden worden.
Tja,
of
dat
inderdaad
zal
doorgaan, ligt natuurlijk aan de
bezwaren.
Van
een
zekere
mevrouw Van Roosmalen heb ik
begrepen dat daar het laatste
woord nog niet over gezegd is.
Na 14 februari duurt het nog iets meer dan twee weken of Prins Carnaval
zwaait een viertal dagen de scepter.

De tijd vliegt!
Een klein voorschot nemend op de toekomst:
*
*
*

we hopen dat Valentijnsdag dit jaar zeer feestelijk wordt
we hopen dat D’n Boogerd weer helemaal bezet raakt
we hopen dat rond 21 maart de lente start met ideaal lenteweer
Vrijwilliger Hein van den Elzen.
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Afdeling Bellefleur

Trots

Aandacht voor elkaar

Samen aan de Kerstbrunch.

Verrassend optreden
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Hoi hoi,
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Emily van Pinxteren, bijna 23 jaar
oud. Jullie zullen mij vooral te werk zien
op afdeling Oogstappel. Hier ben ik alweer
anderhalf jaar in een erg leuk team met veel
plezier aan het werk.
Ik woon samen in Venhorst en ben verloofd met Bram Verhaeren. Wij
hebben een zoontje, Levy. Hij wordt in mei één jaar. Hier genieten wij
onwijs veel van.
Een grote hobby van mij is sporten. Twee
keer in de week ga ik crossfitten en ik vind
het erg leuk om met de hond te gaan
hardlopen. Verder vind ik het leuk om met
Levy en de honden te gaan wandelen.
Terrasjes te pakken met vriendinnen en om
uitgebreid te koken. Regelmatig ben ik op
het bedrijf van Bram te vinden. Hier doe ik
dan ook de administratie van.

Hopelijk zijn jullie zo wat meer over mij te weten gekomen.

Emily.

Ik geef de pen door aan Monique Adriaans.
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Prijsveranderingen.
Ook 2019 wordt een jaar met veranderingen.
De Btw-tarieven zijn veranderd en je merkt dat bij
het boodschappen doen. Ook binnen de horeca van
Sint Petrus verandert dus alles mee.
Er zijn nieuwe prijzen voor de koffie, voor de fris en ook
de menuprijs in het restaurant is aangepast. De soep
wordt wat goedkoper en sommige gerechten wat duurder.
Gelukkig blijven we nog steeds betaalbaar en onze stralende glimlach
krijgt U er nog steeds gratis bij.
Hopelijk weerhoudt het niemand om gezellig in ons Trefpunt te kopen eten
en drinken. Heel graag tot ziens!
Koffie/thee/warme chocomelk/bouillon
Cappuccino/koffie verkeerd
Frisdrank
Frisdrank in een flesje
Gedestilleerd
Bier
Sint Petrus bier

1,60
1,75
1,60
1,75
2,00
1,80
2,75

Menu de chef
Soep van de dag

9,25
1,80

Friet met
Snack

1,50
1,50

We hebben een besluit genomen om in ‘t Trefpunt geen consumptie
munten meer te verkopen omdat bijna alle bewoners een alles inclusief
abonnement hebben. Wel blijven we de munten gebruiken voor familie en
omwonenden bij grote activiteiten zoals Carnaval kermis kerstmis enz.
U kunt de munten die nog in omloop zijn uiteraard nog altijd gebruiken.
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Vast weekschema

Elke avond is het restaurant geopend. 17.00 -19.00 uur.
Maandagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 16.30 uur
10.15 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Dinsdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
16.15 - 17.30 uur
18.45 – 19.00 uur
Woensdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
Donderdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Vrijdag ochtend
10.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

Fit terwijl u zit, groep 1
Fit terwijl u zit, groep 2
Begeleid Fitness
Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie
Geheugentraining
Biljarten
Natuurvereniging (1e en 3e maandag)
Begeleid fitness
Kaarten maken
Biljarten
Kienen
Frietkraam open
Rozenhoedje bidden
Begeleid fitness
Mannenclub (1e en 3e woensdag)
Grootletterbibliotheek (2e woensdag)
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

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

31

Een toost op:
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