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Redactieleden: 

• Elly Janssen  

• Annette Verwijst 
• Renée Lange 

• Antoon van der Spank  

 

 
 

 

 

 

 
 

Met Klasbord kun je foto,s bekijken van 

activiteiten bewoners. 

 
 

 

Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 

In gesprek met 

In Memoriam 
Geef de pen door 

Verenigingsleven 

D,n Boogerd 

Donkzicht 
Welzijn 

Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 

 

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

mailen naar:  receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
. 

KlasBord  

 

http://web.klasbord.nl 
 

Om je aan te melden bij de 

klas voer je de unieke 

klascode in. 

A3P XYG 
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Maarten Coolen.  

 Aanwezig: Maandag,dinsdag,  
              donderdag en vrijdag. 

 

Anneloes van Heel Roseboom.       

Aanwezig: Maandag en dinsdag.  

 

José Habraken.  Sint Petrus Intern 

Aanwezig: dinsdag en donderdag. 
                                   Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdag.  

Arjan van Herwaarden. Intern 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag,  
                donderdag om de week op vrijdag. 

 

 

 
Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag  

Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 
 
 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 

Voorzitter: Harry Krüter 

 

Leden: Jan van de Ven       Theo van de Burgt 
           Willem Weeren        Marietje van Boerdonk      

           Leo van Haandel     Pieta Arts  

       Lia Loermans       Peter Biemans   

   
Cor Biemans.                                                  

tel:  06 30 66 02 22 

 

tel: 0412 – 62 26 78 

 
Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 

Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 

Maandag t/m vrijdag  
van 9.30 tot 12.00 uur 

 

Tel: 0492-328383 

 
 

 

 

 

Adresgegevens: 
 Sint Petrus: 

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL 
Tel: 0492 32 83 28 

Email: 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

Avdspank@Gmail.com 

www.vriendenvansintpetrus.nl  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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  Onder de Loep 
                                     Door Joep van Gijzel 

 
 

 

 

 
 

 

Inmiddels liggen de feestdagen alweer een aantal weken achter ons, maar 

toch wil ik u aan het begin van 2020 nog het allerbeste wensen voor dit 
jaar. Dat er maar weer veel mooie momenten mogen komen, zowel grote 

als kleine. 

 

Het einde van 2019 is niet gelopen zoals we gehoopt hadden. Het Noro-
virus heeft ons ruim 3 weken in zijn greep gehouden. Gelukkig konden we 

de deuren op 24 december weer voor iedereen open gooien en zo van de 

kerstdagen met de familie en dierbaren genieten. 

 

Wat 2020 precies in petto heeft, blijft voor iedereen nog een verrassing. 
Er zijn wel een aantal zaken die zeker gaan gebeuren of worden 

voortgezet. Zo zijn de schilders nog aan de gang om Sint Petrus weer wat 

mooier te maken en zullen we vóór het broedseizoen alle ruimten waar de 

kraaien nestelden dichtgetimmerd hebben.  
 

Verder zal binnenkort José Habraken afscheid gaan nemen. Na ruim 26 

dienstjaren binnen Sint Petrus gaat zij van haar welverdiende pensioen 

gaan genieten. 
 

Het is overigens ook voor de laatste keer dat ik het voorwoord van De 

Loep zal schrijven. Na 9 jaar BrabantZorg, waarvan 3,5 jaar in Sint 

Petrus, heb ik besloten om de organisatie te gaan verlaten. Afscheid 

nemen geeft een dubbel gevoel, zeker gezien het feit dat ik met heel veel 
plezier terugkijk naar mijn periode in Boekel. De gemoedelijk sfeer en 

positief gestemde bewoners, vrijwilligers en medewerkers maakt het dat 

het prettig vertoeven is in Sint Petrus. 

 
Bij een afscheid weet je wat je achterlaat en stap je in het onbekende. Pas 

achteraf kun je dan zeggen of je de juiste beslissing hebt genomen. Ik wil 

in ieder geval iedereen bedanken, want ik heb heel veel lieve en fijne 

mensen leren kennen in Boekel. Met trots zal ik terugdenken aan én 
spreken over Sint Petrus.  

 

 

Groeten Joep. 
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Sint Petrus: we zien er zin in! 
 
Regelmatig komen we als werkgroep “Aandacht voor 

elkaar” samen om met elkaar in gesprek te zijn over het 

wel en wee binnen Sint Petrus. De laatste keer spraken 
we met elkaar over het nieuwe jaar. Wat willen we gaan 

doen in 2020? Wat vinden we belangrijk? 

 

 

Met elkaar kwamen we op één klein woord met drie letters: zin!  

Een mooi woord, dat ons kan helpen om een rode draad te trekken door 

Sint Petrus. Want met dat woord kunnen we het hebben over een zinvolle 

dag. Maar ook over hier heb ik zin in! Én over wat  zin geeft aan ons leven 
of aan ons werk. 

 

We hebben gekozen voor een sleutel waarop iedereen zijn of haar wens 

en behoefte kenbaar kan maken. Een sleutel heb je nodig om bij elkaar 
binnen te komen en elkaar zodoende goed te leren kennen, zodat we ook 

iets voor elkaar kunnen betekenen. Iedereen kan meedoen: bewoners, 

familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.  

 
In de personeelskamer, in de ruimte voor de vrijwilligers en in ‘t Trefpunt 

liggen papieren sleutels waarop je een wens of  behoefte kunt schrijven. 

Alle bewoners krijgen een kaart met een sleutel erop in het postvak. 

De kaart met  sleutel kan opgehangen worden in de rechthoekige 
kerstboom in ‘t Trefpunt. Einde van de maand  februari gaan we met de 

commissie de resultaten bekijken en bespreken wat we kunnen uitvoeren.  

 

Aandacht voor elkaar in 2020  blijft erg  belangrijk! 

 
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2020. 

 

 

Werkgroep aandacht voor elkaar:  
 

Alice Bremmer, Jo Gerrits, Jose Habraken, Ingrid Logtens, Erna Pennings, 

Esther Raymakers, Ria Thoonen, Elly Janssen, Renee Lange, Dorian van 

Maarel, Angeline Verhoeven en Marieke van Lieshout. 
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Nieuwe bewoners. 
 

Dhr. L.N.L. van de Laer    app 2.17 

Dhr. T.J.F. Snijders      app 1.07 

Dhr A.A. van der Burgt     app 1.15 

Mevrouw J.M. van der Burgt Weijts   app 1.15 
Dhr J.J.M. Jansen      app 0.03 

Mevr. M.N.B.D. Jansen van der Looij   app 0.04 

Mevr. J.H.J. van den Heuvel Verhoevem  app 0.08 

 
Verhuisd: Mevrouw Nelissen naar D,n Boogerd 

 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Overleden. 
 

Mevrouw E.B.E Vlamings    02-11-2019 

Mevrouw van Eck Jongejan   18-11-2019 

Mevrouw Ketelaars Manders   22-11-2019 
Mevrouw Arts van Lankveld  02-12-2019 

Mevrouw Sanders van Duijnhoven  07-01-2020 

Mevrouw P.M. Kleuskens Willems  13-01-2020 

 
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies. 
 

 

 
 
 

Verjaardagen bewoners. 
 
FEBRUARI  

13 mw de Louw     1.12  

15 mw Verbrugge v.d. Biggelaar  1.13  

18 mw Rijken Pijnenburg    1.20  

20 mw Kuipers van Lent    2.01 
21 mw van Wanrooij v.d. Burgt  1.11  

22 dhr van Berlo     1.17  

27 mw Schulte Dapperen    2.29  
 

MAART  

05 dhr J.J.M. van den Elsen   2.14  

05 mw A.M.J. Timmers van Gaal  2.20  
18 mw E.J. van den Brink    1.27  

20 mw A. Snijders de Bruin   2.07  

27 mw van Dommelen v.d. Elzen  2.22 
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De herberg op slot en dat in de mooiste maand van 

het jaar. Dat het Noro-virus je zo in de greep kan 

krijgen dat we ruim 3 weken geïsoleerd zijn geweest 

van de buitenwereld is wel heel bijzonder. 
Door alle activiteiten een dikke streep niets kon en 

mocht doorgaan, geen bezoek van buitenaf, het 

restaurant op slot. Alleen de zorg mocht hier 

werken. 
 

Toch heeft het ook wel iets positiefs gebracht. 

Medewerkers en bewoners hebben elkaar goed leren 

kennen en ze hebben super voor elkaar gezorgd. 
Welzijn in top voor de bewoners door de 

medewerkers! 

 

Waar we ook van stonden te kijken is dat de 

afdelingen door de medewerkers zo mooi waren 
versierd voor Kerstmis. Met spulletje van thuis en 

veel knip en plakwerk zag het er al heel mooi uit. 

We hebben helaas bijna geen activiteiten gehad in 

kerstsfeer alleen muziek Mozaïek is op zaterdag 28 
december een middagje komen verzorgen in de 

kerstsfeer en daar waren we superblij mee.  

 

Ook het kerstverhaal hebben we moeten missen en 
het kerstkindje Duuk van Maartje van der Velden is 

hier volgend jaar te groot voor, allemaal heel 

jammer.  

 
Maar in 2020 gaan we er volop tegen aan om er een 

mooi jaar van te maken met vele mooie activiteiten. 

En heeft u wensen voor het welzijn of andere ideeën 

hang ze in de wensboom in ‘t Trefpunt dan gaan wij 

hiervoor proberen te zorgen. De wensboom blijft 
staan tot eind januari. 

  

Terugblik van de activiteiten. 

 
Kerstconcert op zaterdag 28 december. 

 

Gelukkig hebben we op zaterdag 28 december 

kunnen genieten van kerstmuziek wat verzorgd 
werd door orkest muziek Mozaïek. Op deze middag 

waren vele mensen naar ‘t Trefpunt gekomen om 

samen nog een beetje de kerstsfeer te beleven. 
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Kienen op Oudejaarsdag. 

 

Sinds vele jaren hadden we een kienmiddag op oudjaar en wel in de 

middag. We hadden ook de gehele maand nog geen kienmiddag gehad 
vanwege het Noro-virus en hadden nog zoveel kerst kien prijzen. 

Zoveel dat de middag te kort was om ze allemaal te vergeven. Tijdens het 

kienen werden alle bewoners en vrijwilligers getrakteerd op een oliebol. 

In de avonds om 18.30 uur heeft Hendrik van Schijndel ervoor gezorgd 

dat we met vuurwerk bij de hoofdingang het jaar mooi af konden sluiten 
en positief kijken naar 2020. 

 

Nieuwjaarsreceptie en bekendmaking van het boerenbruidspaar. 

 
 

Deze middag hebben we 

weer kunnen genieten van 

ons eigen Sint Petrus koor 
en daar wordt iedereen 

vrolijk van. Vlotte, leuke 

en zeer kenbare muziek 

tijdens de 

nieuwjaarsreceptie in ‘t 
Trefpunt. Samen toasten 

op een mooi jaar en 

regiomanager Maarten 

Coolen blikte nog even 
terug op de vervelende Noro tijd, maar had alle lof voor de medewerkers 

en bewoners hoe ze het samen gedaan hebben in de gesloten periode. 

 

Later in de middag zat ons boerenbruidspaar in 
spanning en afwachting voor de bekendmaking. 

Na enkele zinsspelingen en raden rondje werd 

bekend gemaakt dat Jan van Osch en Doortje 

van de Camp ons nieuwe boerenbruidspaar is 
van 2020 en dat we daar op donderdag 13 

februari een mooi feestje voor gaan maken. 
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Nu op naar een fris 2020 en ook in Sint Petrus komt het er heel fris uit te 

zien omdat alle gangen en grote ruimtes worden geschilderd en sommige 
plekken worden met behang bekleed. We hebben samen gekozen voor de 

uitstraling natuur in een modern jasje. 

 

Zondag 19 januari was er een Nieuwjaarsdiner in Sint Petrus, omdat het 
kerstdiner op zaterdag 21 december voor de bewoners niet door kon gaan 

vanwege het Noro-virus. Hopelijk hebben ze samen kunnen genieten van 

lekker eten en een gezellig samen zijn.  

 

Barbershop : Een scheerbeleving voor de mannen. 
 

Wat nieuw is in Sint Petrus is extra aandacht voor de mannen. Één keer in 

de maand op woensdagochtend is er een scheerbeleving en daar mogen 

alle mannen aan deelnemen. Het is heel ontspannend en er wordt gezorgd 
dat U er picobello uitziet, dus laat uw baard en snor maar staan. Deze 

activiteit wordt ook vermeld op de maandinformatie.  

 

Audit Roze Loper maandag 27 en dinsdag 28 januari. 
 

Bij het uitkomen van deze Loep is het bekend of we het certificaat ‘Roze 

Loper’ hebben behaald binnen de regio Meierijstad. 

We hebben met alle huizen binnen de regio een jaar lang de Roze Loper 

met uitleg en mooie activiteiten onder de aandacht gebracht. Bij 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Denkt U nog maar eens terug 

aan de middag met alle lekkere hapjes die onze buitenlandse vrijwilligers 

hadden gemaakt, onze Roze carnaval en in de zomer buiten stoepkrijten 

met kindjes van Ministars. Dat waren allemaal hele leuke activiteiten. 
Waar staat de Roze Loper voor? Iedereen is welkom in Sint Petrus 

ongeacht geloof, cultuur, seksuele geaardheid. We zijn tolerant naar 

elkaar en begripvol voor iedereen. Dat willen we uitstralen in Sint Petrus. 

Laten we hopen dat we het certificaat mogen behalen. Maar, nog zeker zo 
belangrijk is dat we in de praktijk samen hiernaar leven en dan kunnen we 

van elke dag een fijne dag maken. 

 

Tot slot gaan we ons nu voorbereiden op een mooi carnaval en elders in 
de Loep vindt U de carnavalsactiviteiten in Sint Petrus, Alaaf! 

 

Mooie afsluiting van 2019. 
  

Dankzij de stichting Vrienden van Sint Petrus is er in 

Sint Petrus voor de bewoners een fiets labyrint 
geplaatst. We hopen dat vele bewoners hier heel veel 

fietsplezier aan mogen beleven. 

Het bijzondere is dat bewoners vanuit de rolstoel 

kunnen fietsen en daarbij het gevoel hebben dat ze 
d.m.v een groot scherm zelf door de omgeving fietsen. 

Wij bedanken hiervoor de Vrienden van Sint Petrus!  

Het fiets labyrint is geplaatst op afdeling Elstar in de 

hoek bij appartement 116.  

Ga er zeker eens een kijkje nemen. 
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Graag willen wij, leden van de 

CR,  iedereen een heel 

gelukkig, gezond en gezellig 2020 toe wensen. 

Op 22 november was de laatste CR-vergadering. Helaas ging vanwege het 

NORO-virus, het inloopontbijt niet door, waarbij ook het koffie uurtje 
kwam te vervallen. Alle activiteiten in de grote zaal kwamen te vervallen 

en de verzorging zorgde op de afdelingen voor extra gezelligheid. 

Waarvoor hulde! 

 

Pas in het nieuwe jaar 2020 en wel op 3 januari was er weer een 
inloopontbijt met het koffie uurtje. Een moment om het jaar 2019 

definitief af te sluiten en 2020 welkom te heten. 

 

Zoals gebruikelijk werd stilgestaan bij de overleden bewoners van de 
maanden november en december en de nieuwe bewoners werden welkom 

geheten. De activiteiten en overige bijzonderheden werden door Elly 

doorgenomen, waarbij er weer een goed gevuld programma is voor 

januari 2020. 
 

Vanuit het laatste overleg van de cliëntenraad van november zijn nog 

enkele zaken het vermelden waard: 

* De overlast van kraaien. In januari/februari zullen alle erkers kraai-dicht 

worden gemaakt,    
   zodat ze een ander onderkomen moeten geen zoeken. 

* De geluidsapparatuur. Deze is nog steeds in onderhoud, maar de 

ervaringen van de laatste 

   tijd zijn hoopgevend. 
* De dienst “comfort wonen”. Deze dienst zal meer aandacht en 

duidelijkheid krijgen, o.a.  

   wat je kunt verwachten van de dienstverlening. 

* De ziekenzalving zal in 2020 gepland worden en u zult daar nog een 
uitnodiging voor krijgen. 

 

Onze huidige teammanager Horeca&Faclitair Joep van Gijzel heeft 

geregeld dat de kraaien straks geen overlast meer gaan bezorgen en weet 
te vertellen dat ook de schilders in 2020 hun werk gaan voortzetten. Ook 

dat werk heeft i.v.m. het NORO-virus stilgelegen. 

Joep heeft per 1 februari 2020 een ander dienstverband aangegaan en 

intussen is er een nieuwe manager aangenomen, t.w. Anneloes van Heel. 

Zij wordt nog ingewerkt door Joep en we hopen op een prettige 
samenwerking. 

Mogelijk zien we elkaar 9 januari bij de nieuwjaarsreceptie en Elly vertelt 

nog dat we het kerstdiner nog tegoed hebben. U hoort ervan! 

 
Allen een goede voortzetting van 2020 en graag tot ziens. 

 

De cliëntenraad  Sint Petrus. 

OP DE KOFFIE BIJ:  



 

11 

 

 

Vrijwilligersrubriek. 
 
 

Geheugentraining. 

 

Een van de activiteiten in Sint Petrus op 
maandagmorgen is de geheugentraining. Een groep 

o.l.v. Hein van den Elzen, Pierre op de Laak en Willie 

Sünnen in de leeshoek van het Trefcentrum en een 

groep in het Vriendenhuis o.l.v. Nelly van Bakel, Marjo 
van der Burgt en Miep Leenen. Dit alles onder 

supervisie van Renée Lange die voor de opdrachten zorgt. 

 

Waarom geheugentraining? 

 
Om zo gezond mogelijk ouder te worden moeten we bewegen en zo onze 

spieren trainen, daarom gaan we naar de gymnastiek. Maar ons brein 

moet ook in beweging blijven om goed te functioneren, daarom gaan we 

naar de geheugentraining. 
 

Wat doen we daar? 

 

Terwijl we een kopje koffie of thee drinken en gezellig bij elkaar zitten 
gaan we over een bepaald onderwerp praten bijv. over het voorjaar of 

oefeningen doen. Op welke datum begint het voorjaar, wat hoort er 

allemaal bij het voorjaar, wat deden we vroeger in het voorjaar. Maar we 

doen ook concentratieoefeningen, soms rekenen we en maken sommetjes 

en maken spreekwoorden en gezegdes af. Het is altijd heel gezellig 
samen, vooral als we het over vroeger hebben en er versteld van staan 

wat we allemaal nog weten 

 

Wie kan naar de geheugentraining komen? 
 

Alle bewoners van Sint Petrus en alle ouderen uit het dorp. Renée Lange 

en Elly Janssen kunnen U alle informatie geven. Bel gerust 0492 328328. 

U bent van harte welkom. 
 

Namens de vrijwilligers: Miep Leenen. 
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Kerst in zicht en we hebben wel wat gemist 
Het zijn  extra donkere dagen , 

Waarmee ze ons met Noro  kwamen plagen 
De herberg is op slot, dat is niet fijn 

Ja…………….Zo krijgen ze ons wel klein. 
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We laten deze lampjes nu voor jullie stralen 
en wensen jullie hele fijne dagen 

Super trots wat jullie allemaal hebben gedaan 
Met heel veel  engelen geduld  er tegenaan 
Op naar een gezond nieuw jaar en Noro Vrij 

Dan zijn we allemaal weer blij. 
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Mien Manders werd op 3-4-1933 geboren te Volkel. Ze 

was op een na de jongste uit een gezin van acht 

kinderen. Haar moeder overleed in 1943 en Mien nam 
samen met haar zus de zorg voor het gezin op zich. 

 

In mei 1957 trouwde ze met Theo Ketelaars en kwam zo 

op de Berkhoek in Boekel te wonen. Ze kregen drie 

kinderen n.l. Tonnie, Frans en Monic.  
 

 

Ons “mam”’ is denk ik bij vele van jullie bekend. Na 

het overlijden van ons pap in 1995 is ze begonnen met 
vrijwilligerswerk binnen Sint Petrus.  Ze was hier graag 

en veel in huis te vinden. Ze kende iedereen en 

iedereen kende haar. Het was haar werk en had 

eigenlijk geen tijd meer voor andere dingen. Als ze 
maar kon zorgen en onder de mensen kon zijn, dan 

was het goed. 

 

In 2012 kon ze in het huis komen wonen. Ze kwam 

thuis! Haar geheugen liet haar echter steeds vaker in 
de steek. Ze werd onrustiger en kon in 2016 verhuizen 

naar D’n Boogerd. Zoals vele van jullie gehoord en 

gezien hebben, was ze vaak onrustig.  

 
Op 22 november heeft ze haar welverdiende rust gekregen en zullen we 

haar herinneren als een sterke vrouw die nooit klaagde en altijd voor 

anderen klaar stond. 

 
 

 

We willen iedereen bedanken voor het 

begrip, medeleven, mooie kaarten en lieve 
woorden. Vooral dank aan Sint Petrus, 

René Burghoorn en team D’n Boogerd. Het 

was niet altijd gemakkelijk. 

 

Dank je wel. 
 

                                                                                                            

 

Familie Ketelaars. 
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 WARDA VLAMINGS. 

  

Warda woonde sinds 1 augustus 2019 op de afdeling 
Bellefleur van zorgcentrum Sint Petrus. Zij overleed vrij 

plotseling op 2 november jl. Zij heeft maar 3 maanden 

mogen genieten van de liefdevolle verzorging op de 

Bellefleur. Zij had het daar goed naar haar zin en 
genoot van de activiteiten die in Sint. Petrus 

georganiseerd werden.  

 

 
Mede namens mijn familie een woord van dank aan 

de verzorging en alle vrijwilligers. Zij voelde zich thuis 

bij jullie. Iedereen bedankt. 

 

Kees van Ginneke. 

 

 

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

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

 

 

Mevr. Arts van Lankveld.  
09-02-1924    02-12-2019. 

 

Moeder is in januari 2012 in het zorgcentrum 

komen wonen. De eerste tijd was dit niet 
gemakkelijk voor haar, maar met verstrijken der 

jaren was ze toch helemaal op haar plek. 

 

Ondanks haar steeds toenemende dementie, 
hebben wij dit als kinderen ervaren als een 

gelukkige tijd voor haar. Daarom zijn we dan ook 

dankbaar dat ze omringd werd met de goede 

zorgen van afdeling ELSTAR. Voor hen was niets 

teveel. 
 

Daarom bedanken wij iedereen, van vrijwilligers 

tot verzorgende, voor deze tijd. Moeder overleed op 02-12-2019. 

 
Bedankt voor al die jaren.   

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
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    Jeanne Bexkens van de Elsen. 

 
Afgelopen 29 december 2019 is Jeanne op 79 jarige 

leeftijd plotseling en onverwachts overleden. Gelukkig 

in het bijzijn van haar kinderen want Jeanne was niet 

graag alleen. Zij zijn tot het allerlaatst bij haar 
gebleven. 

 

Levensverhaal: Amper twee maanden na het begin 

van de tweede wereldoorlog, op 5 juli 1940, werd 
Jeanne geboren in de Botterhammesteeg op Handel. 

Jeanne was het middelste kind in het gezin van vader  

Harrie en moeder Mieke. Er waren maar liefst 11 

kinderen.  
 

Jeanne ging na de huishoudschool aan de slag bij sigarenfabriek Willem ll. 

Later ging ze in de wasserij werken. Na gedane arbeid was er tijd voor 

ontspanning. Ze ging graag dansen en hield van lekker rock en rollen. 
Jeanne was ook bij een zangkoor. Bovendien was ze ook sportief en hield 

van korfballen. Het voetbalveld en het korfbalveld lagen bij elkaar. Op een 

dag nam Martien Bexkens daar eens een kijkje. Hij zag Jeanne spelen en 

was meteen verkocht. Vanaf die dag was hij haar trouwste supporter. De 

liefde was gelukkig geheel wederzijds. Ze hebben elkaar dan ook niet 
meer losgelaten. Op 21 augustus 1964 trouwde het verliefde stel. Ze 

gingen wonen in een door hun zelfgebouwd huis in de Rector 

Luytenstraat. Het werd een warm thuis voor hun drie kinderen.  

 
Tien werkte als timmerman en Jeanne zorgde voor de kinderen en het 

huishouden. De kinderen herinneren haar vooral als een hele lieve 

moeder.  Het liefst genoten ze gewoon lekker thuis van de kleine dingen, 

samen een tas koffie drinken, een sigaretje roken. Jeanne was het liefst 
met haar handen bezig en knutselde graag. Zo maakte ze mooie 

schilderijtjes, bouwde vogelhuisjes, breide sjaals en kiende graag. 

Negenentwintig jaar geleden werden Jeanne en Tien voor het eerst opa en 

oma, wat vonden ze dit geweldig en er kwamen 7 kleinkinderen.  

 
In 2014 vierden ze met de hele familie hun 50-jarige bruiloft, een gouden 

dag. Slechts twee maanden later overleed Tien helaas. Wat een groot 

gemis. Na de dood van haar man is Jeanne verhuisd naar Sint Petrus aan 

de Burgtstraat in Boekel. Een fijne plek met prima verzorging. 
 

Ze was niet graag alleen en dus kreeg ze veel bezoek van haar kinderen 

en kleinkinderen. Jeanne zei niet veel maar genoot in stilte van de 

mensen om haar heen. 
 

Toen werd het zondag 29 december en ging het met haar gezondheid 

plotseling snel achteruit.  Jeanne, zei nog heel zacht “Het is goed” en is 

heel rustig aan haar laatste reis begonnen om weer samen met haar lieve 
man Martien herenigd te worden. 
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Afscheid nemen kun je niet alleen, daar heb je liefde en warmte van 

familie, vrienden en verzorgende voor nodig. Het is goed te weten dat er 

mensen om je heen staan als je ze nodig hebt. Een speciaal woord van 

dank voor de medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus voor al hun 
geweldig goede zorgen. 

 

Namens de kinderen en kleinkinderen bedankt voor uw steun en 

medeleven. Het deed ons goed. 

 
 
 

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

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Afgelopen maanden hebben we op afdeling Bellefleur fijne, gezellige maar 

ook roerige tijden meegemaakt. Ondanks het Noro virus hebben we het 

jaar 2019 goed afgesloten... 

 
               

Samen genieten van het kerstontbijt!! 

 

Heel veel groetjes... 
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Ja, het leek hier wel of we met de gehele afdeling op vakantie waren naar 

een of ander wintersport gebied in de periode dat het vervelende NORO-

virus uitbrak in ons zorgcentrum op afdeling Elstar. 
 

 

Terwijl de eerste “slachtoffers” vielen op de 

afdeling werd alles in het werk gesteld om de 
mensen hier goed te vermaken en te kunnen 

voorzien van hun natje en droogje. Gaandeweg 

raakten de mensen gewend dat het even anders 

moest. Sommigen hadden er meer moeite mee 
dan een ander. Het personeel kreeg er extra taken 

bij, wat uiteen liep van het brengen en halen van 

de was, boodschappen regelen, post bezorgen, 

heel veel bellen naar de verschillende afdelingen, 

receptie en keuken omdat alles via bepaalde 
routes gelopen moest worden daarbij rekening 

houdend met de protocollen die er dan gelden. 

 

Eten werd verzorgd door de keuken en moest door 
de afdelingen zelf opgeschept worden, de afwas 

weer opruimen. De voorzorgsmaatregelen zoals 

schorten, handschoenen, schoonmaakgerei etc 

moesten er voldoende aanwezig zijn, en ga zo 
maar door. 

 

Gelukkig werd er ook veel gelachen en plezier 

gemaakt. Je leert elkaar nog beter kennen en er werd veel over vroeger 

gesproken. Maar er werd ook gehuild. Want “ons Mietje” (mw Arts) heeft 
ons op 2 december verlaten. Ook hier werden de mensen bij betrokken, 

zoals het in een soort van grote familie ook gebeurt. 

 

Tijdens het schrijven van dit stuk kunnen 
we zeggen dat het lijkt dat het Noro virus 

op zijn retour is. We danken alle collega’s 

en medewerkers van Sint Petrus voor hun 

inzet. Ook de families bedankt voor het 
begrip dat jullie toonden omdat jullie je 

ouders niet konden bezoeken. Het doet 

ons dan ook deugd jullie weer vaak te 

mogen begroeten. 
 

Vanuit afdeling Elstar wensen wij iedereen 

een gezond en gelukkig noro-vrij 2020. 

Vakantieoord Elstar. 



 

19 

 

 

 

 

Beste lezer. 
 

Het jaar 2020 is alweer begonnen en met plezier kijken we terug 

naar 2019. Maar met een zijwaartse stap denken we aan degene 

die ons zijn ontvallen. We bewaren de mooie herinneringen van 
hun bezoeken aan onze dagzorg “Donkzicht”. 

 

Wat is er weer veel ondernomen het afgelopen jaar. Er is een mooie 

groentetuin gerealiseerd waar onze bezoekers van genieten om de 
gewassen te zien groeien. En ze geven tips over hoe ver de aardappels uit 

elkaar gepoot moeten worden. Vele knutselwerkjes hebben de revue 

gepasseerd, het zag er altijd weer leuk uit. Dan was er nog het uitstapje 

naar de camping met de polder-express.  

 
Op maandag spel en beweging om de week soepel te beginne. De 

linedancers  kwamen op bezoek. We kregen een mooi optreden te zien, en 

zelfs enkele van onze bezoekers van de dag dagzorg gingen mee de 

dansvloer op. We hebben er erg van genoten. 
 

Dan onze Sint dit jaar, wie kent hem niet. Ik denk dat de foto genoeg 

zegt. En gelukkig hebben we ondanks het noro-virus toch de kerstboom 

met kerststal neer kunnen zetten. Dat hoort toch echt bij de december 
maand. 

 

Wij wensen jullie allemaal een heel mooi en goed 2020. 

 
Helmie van de Elsen. Team dagzorg “Donkzicht” 
’ 
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Nieuwe manier van werken. 
 

Sinds 1 oktober hebben we op de huiskamer 

van Sterappel een betere bezetting 

gekregen.  
 

 

Hoe was het voorheen: Voorheen stond de activiteitenbegeleider van 

10.15u tot 16.45 u alleen.  Tijdens de middagmaaltijd kregen we hulp van 

onze collega’s. De huiskamer wordt bezocht door circa 13 bewoners. Geen 
van allen kan geheel zelfstandig op het appartement blijven. De 

huiskamer is waar zij een groot deel van de dag verblijven en waar men 

elkaar ontmoet. Veel bewoners hebben hulp nodig met het eten en het 

invullen van de dag. Zowel van Elstar, als van Sterappel. En ik moet 
zeggen het was alles uit de kast halen en de ballen omhooghouden. 

Vanzelfsprekend heeft ieder individu een ander benadering en een andere 

behoefte aan dagbeleving, waardoor je vaak 

handen tekortkwam en jezelf tekortgeschoten 
voelde in je werk. 

 

De visie van Brabant Zorg “Elke dag zo fijn 

mogelijk” was niet altijd te realiseren. Als 

activiteitenbegeleider had je weinig tijd om 
activiteiten te organiseren, zowel individueel 

als in groepsverband. Ook kon je niet adequaat 

inspelen op de behoefte van de bewoner.  

 
 

Wat is er veranderd: Per 1 juni zijn er twee 

nieuwe activiteitenbegeleiders, een op 

Sterappel en een op Bellefleur aangenomen. 
Per 1 oktober hebben we een pilot van een half 

jaar. Het gaf ons direct al meer lucht! Als 

activiteitenbegeleider staan we niet meer 

alleen. De huiskamerdienst werkt van 8.00u tot 
13.00 u en ander van 14.00u tot 19.00 u. De 

activiteitenbegeleider werkt van 10.00u tot 

17.00 u.  

 

Door op deze wijze samen te werken is er meer mogelijkheid om op de 
behoefte/wensen van de bewoners in te spelen. Bewoners die niet 

aansluiten bij een activiteit, krijgen individuele aandacht. Hierdoor krijgt 

iedereen waar hij recht op heeft.  

 
In samenwerking en overleggen met alle activiteitenbegeleiders bekijken 

we samen naar wat gaat goed of wat zou beter/anders kunnen. Hierdoor 

hebben we het gezamenlijke ontbijt in het Trefpunt aangepast. We zijn 

gaan samenwerken met Bellefleur en hebben nu 3x per maand een 
gezamenlijk muziekactiviteit, waarbij we een zangeres uitnodigen. 

Sinterklaas is op de afdeling gekomen, waarbij we een gezellig en 

persoonlijke sfeer creëerden, met voor elke bewoner een eigen gedicht.   
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Ook willen we de familie meer gaan betrekken met 
onze activiteiten.  Zoals samen met de familie 

kerststukje gaan maken, maar helaas is dit door het 

NORO virus niet door gegaan. Ook hebben we 

gekeken naar de randvoorwaarden. Inventarisatie 
gemaakt wat is allemaal aanwezig. Wat hebben we 

nodig. Er is zelfs een prachtige folder uitgebracht 

voor nieuwe bewoners. Daar staat in vermeld waar 

wij voor staan en wat ze van ons als afdeling mogen 

verwachten.  
 

In uw leefomgeving streven wij naar elke dag zo fijn 

mogelijk. Daarbij staat uw welzijn bij ons hoog in 

het vaandel. Welzijn betekent voor ons gezelligheid, 
persoonlijke aandacht en benadering. Dit naast de 

vele activiteiten die in het wooncentrum en 

huiskamer aangeboden worden, onder professionele 

begeleiding en met hulp van vrijwilligers. Heeft u 
ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van 

de gezamenlijke huiskamer op Sterappel. Uw bezoek 

mag, wanneer het niet te druk is, wat komen 

drinken op de huiskamer. Hier vragen wij een 

vrijblijvende eigen bijdrage voor. Dit geld komt 
indirect weer terug bij de bewoner. Wij kopen daar 

weer spullen voor de huiskamer voor. 

 

Zoals u kan lezen is er al veel veranderd nu we op 
deze manier zijn gaan werken. We hebben meer 

ideeën die we neer willen gaan zetten. 

Er komt nog een vervolg.  

 
 

 

Ans van Aar. Activiteitenbegeleider. 

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

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

 

Sluit je ogen EEN seconde 

Zet een lach op je gezicht 
Zeg bedankt tegen het leven 

Voor de liefde en het licht 

Geef een glimlach aan een vreemde 

Knuffel iemand, elke dag 
En wees dankbaar voor de dingen 

Die je vandaag beleven mag 

Vier het leven om je heen 

Hang de slingers op en dans met iedereen 
Het leven is al veel te kort 

En alleen is maar alleen 

Dus droom, durf, doe en deel met iedereen 
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Het was druk, het was vervelend voor de zieke, het was eenzaam voor de 

bewoners omdat ze hun familie niet konden zien.  

 

Maar het was ook gezellig samen. We hebben het er als afdeling het beste 
van gemaakt. Iedere dag was er wel een groep bewoners die op de koffie 

kwam in onze zelfgemaakte huiskamer op de gang. De koffie en thee werd 

vers gezet en voor iets lekkers werd ook gezorgd. Bedankt aan het 

keuken/zaal-personeel die hiervoor hebben gezorgd al die tijd. 
 

Ook werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Kerststukjes werden 

gemaakt en kerstkaarten die we verstuurde vanuit (zoals een bewoonster 

als grapje schreef) de gevangenis.  Voor sinter/kerst hebben we een 
kienmiddag gehouden waarbij alle bewoners een leuke mok wonnen, ook 

die niet mee deden. Maar ook gewoon lekker buurten onder het genot van 

een advocaatje vonden de mensen gezellig.  

 

Voor de familie viel het ook niet altijd mee en verschillende hebben we 
door middel van beeldbellen dan ook kunnen laten zien hoe het hier in 

huis was. Onzen bewoners genoten van dit bezoekje over de telefoon. 

De receptie willen we ook bedanken voor al het werk dat ze verzet 

hebben, zij waren ons doorgeefluik naar de familie.  
 

 

 

De boodschappen en schone 
was naar binnen en de vuile 

was weer meegeven. Maar 

ook zeker de praatjes die 

jullie gemaakt hebben met 
de familieleden waren 

bijzonder, dit hebben we van 

de familie terug gehoord. 

Ook aan alle andere die 

hebben gezorgd dat we deze 
tijd goed zijn doorgekomen, 

bedankt. 

 
 

Afdeling 

Oogstappel 
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Al sinds mensenheugenis gaat de Advent vooraf aan het prachtige 

Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. Gregorius van Tours schreef 

14 eeuwen geleden al, dat een van zijn voorgangers, Sint Perpetuus, een 

soort Advent had ingesteld. Wij hebben er in onze tijd de adventskrans bij 
bedacht. Elke week 1 kaarsje op de krans erbij. Tot ze alle vier mogen 

branden. De Advent duurt ongeveer van 1 december tot aan 24 

december. Om vervolgens een zalig en vrolijk Kerstfeest te kunnen vieren.  

 
 

Helaas ging het in huize Sint Petrus, en 

daardoor uiteraard ook in D’n Boogerd, 

dit jaar allemaal net even iets anders. 
Precies in de Adventstijd waarde het 

Noro-spook hier rond. Het virus hield “de 

tent” helemaal in haar ban en het huis 

gesloten voor familieleden en bezoekers 

en vrijwilligers. Op D’n Boogerd werden 
toch vier kaarsjes aangestoken.  

 

 

Jammer genoeg niet vanwege de Advent maar vanwege vier sterfgevallen. 
Mevrouw Ketelaars, mevrouw van Deursen, mijnheer van Berlo en 

mijnheer van de Velden ruilden het tijdige voor het eeuwige leven. Kerst 

en het spiksplinternieuwe jaar mochten zij niet meer meemaken. Afscheid 

moeten nemen is altijd verdrietig, in zo’n feestelijke maand tikt zo’n 
verlies dubbel aan. Heel veel sterkte toegewenst aan de achterblijvende 

familieleden. 

 

Uitgerekend op 24 december kon definitief afscheid genomen worden van 
het noro-virus en konden de deuren weer open. Gelukkig net op tijd om 

Kerst 2019 toch met familie te kunnen vieren. Op Oudjaarsdag, toen de 

ene helft van Boekel mooi en lelijk vuurwerk de lucht in knalde en de 

andere helft van Boekel dacht, dat ze dat geknal maar moesten 

verbieden, op dat moment zaten de bewoners van D’n Boogerd 
prinsheerlijk te genieten  van een smakelijke en gezellige lunch bij La 

Compagnie. Tja, verschil moet er zijn! 

 

Voor alle lezers van De Loep: een 
gezond en gelukkig 2020 toegewenst. 

 

Namens D’n Boogerd: Vrijwilliger 

Hein van den Elzen. 
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Aan: Medewerkers Sint Petrus 

Van: Maarten Coolen 

Datum: 9 januari 2020 

Betreft: Nieuwe teammanager H&F 

 

Beste collega’s. 
 

Vanwege het vertrek van Joep van Gijzel hebben we een nieuwe 

teammanager H&F voor de locatie Sint Petrus Boekel aangenomen. 

Anneloes van Heel- Roseboom komt vanaf maandag 13 januari voor 

gemiddeld 24 uur per week voor ons werken. De bedoeling is dat 
Anneloes gemiddeld 18 uur per week in Boekel aan het werk zal zijn en de 

resterende 6 uur voor projecten binnen de regio of organisatie. Fijn dat 

Anneloes zo snel kan starten want dat geeft Joep twee weken de 

mogelijkheid haar in te werken. 
 

 

Hieronder stelt Anneloes zich kort aan ons voor. 



 

25 

 

Hoi Allemaal. 

 

Jose, bedankt voor het doorgeven van de pen! Dit 

geeft me gelijk de kans om me voor te stellen aan de 
bewoners en medewerkers van Sint Petrus. 

 

Ik ben Sandra van de Ven, 37 jaar, geboren en 

getogen in Erp en woon nu bijna 14 jaar in Boekel. Ik 
ben 11 jaar getrouwd met Jeroen, waarmee ik 3 

dochters heb (10, 9 en 6 jaar), een hond en een kat. 

 

Na ongeveer 13 jaar als verzorgende IG werkzaam te zijn geweest in het 

zorgcentrum in Erp, ben ik in 2016 gestart met de verpleegkundige 
opleiding en heb ik in 2018 mijn diploma behaald. Vervolgens heb ik ruim 

één jaar op Corte Foort in Oss gewerkt en heb ik afgelopen zomer de 

keuze gemaakt om dichter bij huis te gaan werken. Zo ben ik in oktober 

2019 op de Bellefleur terecht gekomen, waar ik in een leuk team terecht 
ben gekomen en met veel plezier werk aan de zorg en het welzijn van de 

bewoners aldaar. 

 

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn gezin en naast het 
gezinsleven heb ik nog vele hobby’s. Zo zit ik wekelijks bij de harmonie 

OBK in Erp, waar ik dwarsfluit en piccolo speel. Ik zit erg graag achter de 

naaimachine, borduur en wil ik nog wel eens een muts & sjaal haken of 

breien. Daarnaast knutsel ik ”vanalles en nog wat” met de meiden.  
Tot slot ga ik wekelijks sporten; jumpen (= dansen op een trampoline).  

 

Dat is zo’n beetje mijn leven in een notendop. 

 

Fijn om al eens kennis te maken nu ik 
nog zo kort werkzaam ben in Sint 

Petrus. Hopelijk krijg ik de kans om 

eenieder te ontmoeten en kunnen we 

nader kennis maken. 
 

De pen geef ik door aan… 

Tja, dat is moeilijk als je nog maar net 

ergens werkt. Gelukkig was het 
antwoord snel gevonden: Want 

ondanks dat iedereen haar kent, je 

haar regelmatig ziet zitten aan de 

receptie en ze de redactrice van de 

Loep is, heeft zelf nog nooit de pen 
mogen ontvangen. Graag geef ik haar 

een klein erepodium middels de pen: 

Annette Verwijst. 

 

Tot Ziens!      Sandra van de Ven 
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Gedicht Nieuwjaar 
 

Ieder jaar weer, 
Komt die oude heer. 
Het is echt waar, 
Hij is geweest om afscheid te nemen van het oude jaar. 
Verteld een paar puntjes, 
Van de voorbije stuntjes. 
Het was geen koper, 
Werd uitgelegd de Roze Loper. 
Heel navenant, 
Zijn we heel tolerant. 
We gingen niet aan de wandel, 
Maar naar Handel. 
Naar het lieve vrouwke om te bidden voor elkaar, 
Voor een voorspoedig nieuwjaar 
Het was een fijne klus, 
Toeren met de bus. 

Samen met elkaar, 
Voor herhaling vatbaar. 
Niet sussen, 
Met de kermissen. 
Veel lol, 
Met de attracties en de oliebol. 
Hij was geen ober, 
Die kwam zingen: Ronnie Tober. 
Met een loterij, 
En mooie en leuke prijzen erbij. 
We hadden geen migraine, 
Maar moesten in quarantaine, 
Voor het virus Noro, 
Oh zo. 
 

Door Mevrouw van Roosmalen. 
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Norovirus slaat toe in Boekels 
zorgcentrum: handenwassen en 
deuren dicht 
NOROVIRUSBOEKEL -  Twintig bewoners en tien 
personeelsleden van zorgcentrum Sint Petrus in Boekel 
hebben het gehad, acht bewoners hadden het dinsdag 
nog: het gevreesde Noro-buikgriepvirus dat vooral 
zwakkeren en ouderen een flinke knauw kan geven. Zo 
min mogelijk volk over de vloer in het zorgcentrum,  
nul activiteiten, extra personeel dat ook nog eens goed 
ingepakt en met veel ontsmettingsregeltjes het werk 
moet doen. 

 

 

Volgens teammanager Arjan van Herwaarden bleek 
ongeveer anderhalve week geleden, op 29 november 
dat het virus had toegeslagen in het 
zorgcentrum. Buikgriep, braken, de symptomen waren 
duidelijk. Bij oudere mensen, zoals onze bewoners 
duurt het één tot vier dagen voordat ze het weer een 
beetje te boven zijn. Ons, over het algemeen jonger 
personeel, heeft er gemiddeld twee dagen last van.  
Zieke personeelsleden bleven thuis, van de afdelingen 
waar de zieken wonen gingen de deuren dicht.  

 

Het norovirus is een heel besmettelijk virus dat een ontsteking 

in de darmen kan veroorzaken. Het wordt ook wel buikgriep 

genoemd. Per jaar worden ca. 500.000 mensen besmet met het 

norovirus, ongeveer de helft daarvan zijn mensen die in een 

zorginstelling verblijven. Er is geen geneesmiddel tegen het 

norovirus. Het norovirus komt het hele jaar voor, maar de piek 

ligt voornamelijk in de wintermaanden. 
 

 

https://bd.nl/article/~a95f738e
https://bd.nl/article/~a95f738e


Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 

met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.  

 avond is het restaurant 

geopend. 17.00 -19.00 

uur. 
 

 Maandagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 

10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness 

10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur Natuurvereniging (1e en 3e maandag) 

Dinsdagochtend  

10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness 

10.00 - 11.30 uur Kaarten maken 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur  Kienen  

16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open 

18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden. 

Woensdagochtend   

10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness  

10.00 - 11.30 uur Mannenclub (1e en 3e woensdag) 

10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek (2e woensdag) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek  

  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1  

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2  

10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn 

Donderdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur  Handwerk club  

Vrijdag ochtend   

10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness  

Vrijdagmiddag   

14.30 – 16.30 uur Biljarten  

14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 

 

 

Vast weekschema 
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Samen toasten op een mooi jaar. 
Regiomanager Maarten Coolen blikte nog 
even terug op de vervelende Noro-tijd. Hij 
had alle lof voor de medewerkers en 
bewoners hoe ze het samen gedaan hebben 
in de gesloten periode. 

Samen toasten op een mooi jaar. Regiomanager 
Maarten Coolen blikte nog even terug op de 
vervelende Noro-tijd. Hij had alle lof voor de 
medewerkers en bewoners hoe ze het samen 
gedaan hebben in deze gesloten periode. 


