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2021… Het jaar van hoop en versoepeling.
Nou zit ik te peinzen over welk onderwerp ik zal schrijven. Eigenlijk wil ik
het niet over Corona hebben, want we kunnen stellen dat iedereen toe is
aan verlichting en een knuffel. Toch kan ik er binnen Sint Petrus niet om
heen dat Corona aan het eind van 2020 weer centraal is komen te staan.
We hebben het dankzij alle medewerkers en vrijwilligers lang buiten Sint
Petrus kunnen houden, maar helaas hebben we toch weer bewoners,
vrijwilligers en medewerkers die besmet zijn. Ook in deze tijd geef ik een
groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers voor hun flexibiliteit
en doorzettingsvermogen. Ik weet dat er op tijden meer gevraagd wordt
dan eigenlijk gevraagd kan worden. Om dan toch die extra inzet te tonen
vind ik echt noemenswaardig. Samen komen we door deze periode heen.
Ondanks Corona is het toch gelukt om tijdens de feestdagen er het
allerbeste van te maken. Het huis was mooi versierd. Ondanks het gemis
van familie bij het kerstdiner hebben we er een mooie middag en avond van
kunnen maken. Op kerstavond hadden we een aangepaste kerstmis
gebedsdienst en ook een koffiemoment.
Het is mooi te zien dat er ondanks de strenge regels er toch creatieve
oplossingen worden bedacht. De oliebollen met oud en nieuw waren ook
heerlijk!
2021 is met positief nieuws begonnen! Medewerkers krijgen de
mogelijkheid om gevaccineerd te worden en ook een aantal bewoners van
Sint Petrus worden op 19 januari gevaccineerd. Laat dit een voorbode zijn
voor de rest van het jaar.
Samen met elkaar slaan we uiteindelijk het corona-boek dicht.
Groeten:
Arjan van Herwaarden
Teammanager Zorg & Welzijn Sint Petrus
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Werkgroep: “ Aandacht voor Elkaar”
Aandacht aan de wensboom in 2021

“Daar heb ik zin in”
We hebben een roerig en zwaar jaar achter de rug met
het Corona virus en we zijn er in het nieuwe jaar nog niet
van verlost. Afgelopen jaar was het activiteitenaanbod
minimaal. We probeerde samen met de afdelingen om de dag
een beetje aangenaam te laten verlopen met kleine activiteitjes,
samen koffie drinken, muziekactiviteiten buiten en soms binnen. Zo ook
kienen in kleine groepjes, meer was er niet mogelijk, helaas.
Ook het contact met medebewoners en bewoners op het zorgpark was er
niet of minimaal. Dit zijn we niet gewend en we wennen er ook nooit aan.
We willen graag mensen blijven ontmoeten en een praatje maken. Het
contact met uw familie ziet er anders uit. Knuffelen, een kus, je klein- of
achterkleinkinderen zien zit er niet in. Ook bezoekjes buiten de deur
minimaal of niet.
Deze dingen hopen we als eerste weer te mogen doen in 2021 als we
allemaal gevaccineerd zijn. Daar kijken we naar uit.
We gaan positief naar 2021 kijken en vragen aan je om een wens in onze
wensenboom te hangen met als thema: “Daar heb ik zin in.”
De werkgroep “‘Aandacht voor Elkaar” gaat bekijken of deze wensen
vervuld kunnen worden. Iets waar je echt zin in hebt mag je dus al wens
opschrijven. Medewerkers en vrijwilligers mogen ook meedoen. Iedereen
heeft veel gemist in het afgelopen jaar.
Bij de wensboom in het ‘t Trefpunt liggen rode hartjes. Schrijf op de
achterkant je wens, je naam en zo mogelijk je emailadres en tel. nummer.
De wensboom blijft staan tot begin februari, dus wees er snel bij om je wens
kenbaar te maken. Bewoners ontvangen bij deze brief het hartje en
vrijwilligers
en
medewerkers
kunnen
hartjes
ophalen
in
de
personeelskamer, vrijwilligers kantoor of bij de wensboom.
We wensen jullie veel zin in 2021 en een goede gezondheid toe.
Werkgroep: “ Aandacht voor Elkaar.”
Jo Gerrits, Anita van der Aa, Erna Penninx, Ingrid Logtens, Dorian van
der Maarel, Marieke van Lieshout, Esther Raijmakers, Angeline
Verhoeven, Alice Bremmer, Arjan van Herwaarden,
Renée Lange en Elly Janssen
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Overleden.
De heer H. Hanenberg
18-11-2020
De heer A. van Lankveld
24-11-2020
Mevrouw H.M. Rooijendijk-van den Elzen 30-11-2020
Mevrouw E.J. van den Brink
02-12-2020
Mevrouw Dankers
15-01-2021
Mevrouw. van Moorsel
18-01-2021

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe bewoners.
Dhr J.W.F. van de Ven
Dhr van Sleuwen
Dhr. Jacobs

app 2.15
app 0.06
app. 0.05

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.

FEBRUARI
11
20
21
23
27
27
28

dhr H.W.G. Heynen
mw A.J. Kuijpers van Lent
mw G. van Wanrooij v.d. Burgt
mw W.L. Meijer Rovers
mw A. Schulte Dapperen
dhr G. Dijkstra 1.27
mw C.J. Loermans van Rossum

1.24
2.01
1.11
1.17
2.29
2.02

MAART
05 mw A.M.J. Timmers van Gaal
20 mw A.G.M.J. Snijders de Bruin
27 dhr J.J.M. Jansen

2.20
2.07
0.04
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We zijn ondertussen weer in het nieuwe jaar beland en we
hopen dat dit jaar meer mogelijkheden biedt voor iedereen.
Dat we weer langzaam terug mogen komen naar het
normale en corona ons niet meer in de ban heeft. We weten
natuurlijk niet hoe het gaat lopen, maar weten wel dat
iedereen snakt naar het oude bekende. Gelukkig hebben
we met de feestdagen wel wat kunnen organiseren op
kleinschalig niveau, zodat iedereen kon aansluiten.
Terugblik van de feestdagen
De feestdagen zijn weer achter de
rug en gelukkig hebben we deze
activiteiten wel mogen organiseren
voor de bewoners. Niet zoals de
bewoners gewend zijn, maar zeker
niet minder leuk. Op 26, 27 en 30
november hebben we hoog bezoek
gehad van Sinterklaas en zwarte
Piet. Sinterklaas wist over vele
bewoners wel wat te vertellen en
zwarte Piet heeft iedereen een mooi
cadeautje overhandigd. Er was
voor lekkers gezorgd en de
pepernoten konden natuurlijk niet
ontbreken. De bewoners hadden allemaal een mooi
versierde fles met lampjes erin gekregen die men op het
appartement kon zetten. Er moesten natuurlijk vele flessen
gemaakt worden en samen met medewerkers, vrijwilligers
én bewoners is dit zeer goed gelukt. De bewoners waren
erg blij met hun cadeau en hebben er veel plezier aan
gehad.
Op 18, 21 en 24 december hebben we samen met de
bewoners het kerstgevoel beleefd. In de ochtend op
kerstavond hebben we twee gebedsdiensten op de afdeling
gehad die verzorgd werden door diaken Henk van Tiel. De
bewoners hebben dit erg fijn gevonden, vooral omdat we
al een tijdje geen heilige mis hebben kunnen organiseren.
Normaal gesproken beelden we het kerstverhaal uit met
behulp van vrijwilligers en bewoners, maar dit jaar zat het
er helaas niet in. Er was voor wat lekkers gezorgd en de
middag kon beginnen. Ondanks dat het kerstverhaal niet
uitgebeeld kon worden hebben we het kerstverhaal wel
verteld. Het Sint Petrus koor kon geen liederen zingen,
maar er was zeker kerstmuziek te horen onder het verhaal.
Daarnaast waren er ook nog verschillende gedichten ten
gehore gebracht.
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Wat natuurlijk niet mocht ontbreken waren de
engeltjes. We hebben verschillende engeltjes
mogen ontvangen in Sint Petrus en dat maakte de
middag echt geslaagd. Ze hebben worstenbroodjes
uitgedeeld en vele complimenten van de bewoners
in ontvangst mogen nemen.
Op1 en 2 kerstdag waren er kerstkoffie uurtjes
georganiseerd waar de bewoners bij konden
aansluiten. Wat lekkers bij de koffie, een hapje en
drankje en wat kerstmuziek zorgde voor de
gezelligheid.
e

e

Uitslag van de statiegeldactie van de SuperCoop.
Drie maanden lang was Sint Petrus het goede doel voor de statiegeldactie
bij de SuperCoop. We hadden aan iedereen de oproep gedaan om zoveel
mogelijk te drinken, zodat we een mooi geldbedrag zouden ophalen. De
SuperCoop zou het eindbedrag verdubbelen, dus dat zou een mooi centje
op kunnen leveren. We willen iedereen bedanken die daar zijn steentje aan
heeft bijgedragen. We hopen hiermee in het nieuwe jaar leuke activiteiten
voor de bewoners te mogen organiseren. De opbrengst van de
statiegeldactie horen we half februari, dus dat is nog even afwachten.
Kleinschalige activiteiten.
Doordat het corona virus weer heerst kunnen we alleen kleinschalige
activiteiten organiseren op afdelingen en daar willen we creatief in zijn.
Kienen, spelletjesmiddag, een film draaien, een themamiddag enz. kunnen
we kleinschalig organiseren. We proberen ook voor de leden in de
buitenwijk iets te organiseren, omdat die nu buiten de boot vallen. Hopelijk
kunnen we in de zomer weer meer.
Carnaval 2021.
Vorig jaar hebben we in ‘t Trefpunt nog groots carnaval gevierd samen met
de Vliegenmeppers en de Knöllekes. En niet te vergeten de Boerenbruiloft.
Dit jaar gaat de carnaval niet door, maar we gaan er zeker aandacht aan
besteden. Elk jaar hebben we een aantal knoergoeie bewoners die tijdens
de carnavalsmiddag in het zonnetje worden gezet. Ook dit jaar kiezen we
een aantal knoergoeie bewoners.
Op zaterdagmiddag 6 februari komen de Vliegenmeppers bij ons langs en
zullen afdeling Elstar en Oogstappel bezoeken. Samen met hen een hapje,
drankje en praatje maken met gezellige carnavalsmuziek op de
achtergrond. De middag zal van 14.00-15.30 uur zijn. Hopelijk kunnen we
deze middag organiseren en hebben we toch de carnaval in huis gehad.
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Jubilarissen verrast op oudejaarsdag.
Donderdag 31 december was de laatste dag van het jaar 2020. Normaal
gesproken organiseren we in november het vrijwilligersdiner waarbij de
jubilarissen gehuldigd worden. Het diner is dit jaar niet doorgegaan, maar
we wilden de jubilarissen natuurlijk niet vergeten. Op oudejaarsdag zijn de
jubilarissen die 5, 10, 20 en 30 jaar in Sint Petrus zijn verrast met een
bloemetje. En verrast dat waren ze zeker, want ze hadden hier natuurlijk
niet op gerekend.
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Wij zijn als cliëntenraad niet meer bij elkaar geweest omdat corona ons in
de weg stond en nog steeds staat.
Nu, eind december 2020, ligt de hele gemeenschap stil. Dit alles om de
tweede golf van corona er onder te krijgen.
Er is nu vooruitzicht dat de vaccinaties daadwerkelijk worden toegediend en
dat we de tijd krijgen om ons te wapenen tegen dit virus.
In de gemeenschap van zorgcentrum Sint Petrus worden alle activiteiten zo
verantwoord mogelijk voortgezet. Niet alleen op je kamer, maar ook elkaar
ontmoeten, al is het op afstand. We zullen elkaar tot steun moeten zijn om
te zorgen dat 2021 zo snel mogelijk normaal wordt.
We wensen iedereen geloof in elkaar, maar zeker ook in jezelf en hoop voor
de toekomst. Dit alles met een sausje van liefde wat over is van het
kerstmenu, dan moet het zeker goed komen.
Graag tot ziens ergens in 2021.
UW CLIENTENRAAD.
************
************

Geef de moed niet op.
Alweer een week voorbij
Hebben we iets gewonnen?
Of zijn er enkel verliezers bij?
Gloort er een sprankje hoop
Aan de verre horizon?
Ik zou willen
dat ik dat geloven kon
Niemand die het zeker weet
Niemand die het virus kent
Dus houd moed
Omdat je anders verloren bent

Het geloof in elkaar
Geeft me vertrouwen
Zowaar
Morgen wordt het licht
Het gordijn trekt op
De zon gaat weer
schijnen
Ik vertrouw
En geef de moed niet op
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December is altijd een donkere maand.
Maar natuurlijk hebben we in huis weer
gezorgd voor veel licht. Op alle afdelingen
stonden een kerstboom, een kerststal en
mooie lichtjes.

Op 16 December kwamen kinderen van de
school de regenboog buiten zingen. Dus de
bewoners konden vanaf het balkon luisteren
naar hun gezang. En van de school de octopus
kreeg
elke
bewoner
persoonlijk
een
kerstkaart, die ze zelf gemaakt hadden.

Op 17 December zijn er vrijwilligers gekomen
om samen met de bewoners kerststukje te
maken. Ze konden hun creativiteit kwijt in ‘t
Trefpunt. En het hele huis werd gezellig.
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Op 17-18 en 21 December hebben we een kerstviering gedaan. Omdat
we niet met zoveel personen in ‘t Trefpunt mochten komen, hebben
we het op de afdelingen zelf gedaan. Met muziek, een kerstverhaal,
lekkere chocolademelk, worstenbroodjes en zo voort. We hebben er
een gezellige en knusse middag van gemaakt.

Op 24 December werden op twee
afdelingen gebedsdiensten gehouden door
Diaken Henk van Tiel. En op de eerste en
tweede kerstdag hebben we, ondanks de
corona, toch geprobeerd er te zijn voor de
bewoners. In ‘t Trefpunt kon men koffie
komen drinken met iets lekkers erbij. En
zo had je ook tijd om met iedereen een
gezellig praatje te maken.

Zo hebben we in de maand December samen de kerstsfeer gemaakt.
Groetjes Anita Penninx.
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Wat onze dag fijn maakt zijn de twee cadeaus
die we gekregen hebben van de stichting
“Vrienden van Sint Petrus”.

De “Vrienden van Sint Petrus” zorgen er elk jaar dat we iets extra`s krijgen
voor de ouderen in Sint Petrus. Onder normale omstandigheden, dus zonder
corona, zouden we allerlei activiteiten georganiseerd hebben, die een extra
centje opgebracht zouden hebben ten behoeve van onze bewoners. Nu was
dat enkel de statiegeldactie bij de Coop in Boekel.
In december heeft de Dagbesteding op
Donkzicht een zogenaamde tovertafel
gekregen. Dit is een soort tv /computer
in een tafel waar bewoners op een
gezellige manier de dag mee door
kunnen komen. Op het apparaat is
muziek te beluisteren en er staan
spelletjes op, van alles is er op te
beleven. Men heeft er dagelijks heel veel
plezier van, nu zeker omdat men zo veel
binnen moeten blijven.

De afdeling Bellefleur heeft een
Led- smart tv gekregen. Deze biedt
bewoners de mogelijkheid om
meer naar persoonlijke behoefte en
interesse tv te kijken, zoals
programma’s terugkijken of iets
zoeken op you tube.

Vanwege de strenge corona-regels hebben we in deze moeilijke periode
nauwelijks artiesten, muziekoptredens of spelmiddagen in huis gehad.

We willen de stichting heel hartelijk bedanken.
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Hallo Allemaal.
Ik ben Jan van de Ven, 76 jaar oud en een echte
Boekelnaar. Ik ben vader van twee dochters en
heb gewoond in de Peelstraat en De Wilgen.
De afgelopen 12 jaar heb ik op de Kloosterlaan
gewoond.
Omdat dit door gezondheidsredenen niet meer mogelijk was, woon ik per
10 December 2020 in Sint Petrus op afdeling Oogstappel, kamer 215.
Graag ga ik naar de activiteiten die georganiseerd worden, maar door het
coronavirus gaan die helaas vaak niet door.
S, Middags ga ik altijd eten in het restaurant en op zijn tijd ook een bakje
koffie drinken en een praatje maken.
Groetjes en tot ziens.
*************
*************

Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Annie van Gennip – Osterlitz.
Als deze kennismaking mondeling zou zijn, zouden jullie
snel horen dat ik een Limburgse ben. Ik ben in 1942 in
Heerlen geboren, het vierde kind van Otto en Fien en de
jongste van het gezin waar in huis Duits en Limburgs
gesproken werd. Mijn vader was in 1926 vanuit
Dortmund in de Limburgse mijnen gaan werken, ondergronds, zo’n 700
meter diep. In het Ruhrgebied was hij eerder al als jonge “koempel” aan
het werk, maar daar kwam een einde aan. Als ik je dat moet vertellen wordt
het een verhaaltje met een lach, want …….Dat dus een andere keer.
Ik ging naar de meisjesschool die tegenover ons huis lag, dus lekker
dichtbij. Later ging ik naar de huishoudschool en daarna ging ik werken bij
het Heerlense Ziekenfonds AZM waar ik mijn man Jan ontmoette en we een
verliefd stel werden. Maar dat mocht niet van de directeur dus nam ik
ontslag, want mijn vader zei: “als je van die jongen houdt, dan doe je dat”,
goed he!

14

In 1964 trouwden we en later kregen we op 30 mei onze dochter Taja en
zoon Dagmar, ze zijn geen tweeling, maar Taja kreeg toen ze 1 jaar werd
een broertje cadeau. Ik ben toen altijd huisvrouw geweest. We zijn altijd
een heel creatief gezin geweest, ik naaide veel zelf, zat lekker samen met
Taja te breien op de bank en ik heb een cursus gevolgd bij een kapper
waarna ik van de halve buurt en familie de haren kon knippen. Mijn man is
nog nooit naar de kapper geweest, dat heb ik altijd zelf gedaan. Dat gaat
nu wat moeilijker door mijn reumavingers en omdat ik moeilijk lang kan
staan.
Met mijn man ben ik in 2005 naar Brabant verhuisd om dichter bij onze
kleinzoon te zijn. Jan was sowieso geen Limburger en bij hem thuis werd
Brabants gesproken, want veel van zijn familie woont in Noord Brabant, zijn
opa’s kwamen uit Stratum. Onze Dagmar woont in Sittard en onze Taja
woont al heel lang hier in Boekel en kreeg hier samen met de Boekelnaar
Gaston Thonies onze kleinzoon Kaylian die nu al 16 jaar is.
Ik vind het fijn dat ik nu nog meer bij hun in de buurt woon. Taja woont al
lang niet meer samen maar Gaston was zo lief om mijn spullen hier naar
Sint Petrus te verhuizen samen met Kaylian en zijn stiefbroer.
Als hobby maak ik graag geborduurde kaarten, dat vind ik heerlijk om te
doen. Mijn man, die zelf schildert, vindt mijn borduurwerkjes kunst op de
vierkante millimeter. Ik heb genoeg spullen in mijn appartement om
voorlopig vooruit te kunnen. Als je zin hebt kom je maar een keer kijken.
Ik woon op Sterappel appartement 121.
Ik vind het heel erg fijn om hier in Sint Petrus te wonen en hoop samen met
jullie hier nog lang gezond en gelukkig te zijn.
Annie.
**************
**************
Niet Alleen
Een virus overal
Onzichtbaar
Maar zo tastbaar
Om ons heen
Het raakt ons bestaan
We voelen ons
met elkaar
Alleen
Het virus grijpt
Nietsontziend
In een noodvaart
om zich heen
We zijn bang
Niemand die het ziet

We voelen ons
Met elkaar
Alleen
Maar weet
en dat is zeker
We doen dit samen
Met elkaar
Met iedereen
We laten niemand
Echt niemand
Ook niet aan het eind
helemaal
Alleen
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Andries van Lankveld.
Andries is geboren op 25 januari 1931 op de
Molenstraat 12 in Boekel. Hij heeft zijn vrouw
ontmoet in een danstent en na drie jaar verkering zijn
ze in 1958 getrouwd.
Andries en Drika kregen acht kinderen, waarvan zes
zoons en twee dochters. Ze hebben het boerenbedrijf
overgenomen van zijn vader. Samen hadden ze een
gemengd bedrijf. In 1983 kwam zijn zoon mee in het
boerenbedrijf. Vanaf toen gingen Andries en Drika
samen op vakantie naar het buitenland. Daar genoten ze zeer van.
In 1991 verhuisden ze naar de Hoeve, daarna hebben ze nog op de
Hazelaars gewoond. Toen Drika ziek werd heeft hij veel voor haar gezorgd,
wat hij met liefde deed. Zijn vrouw stierf in 2001.
Nadat hij problemen kreeg met het trap lopen verhuisde hij naar de
Burgtstraat bij de kapel in een huisje. Daar heeft hij tot drie jaar geleden
gewoond, waarna hij naar Sint Petrus ging. Daar had hij
meteen het gevoel dat hij thuis kwam. Hij kwam bij de
mannenclub en ging naar de stoelengym. Totdat zijn
gezondheid dat niet meer toe liet.
Andries is op 24 november overleden. Andries had acht
kinderen, twintig kleinkinderen en een achterkleinkind, waar
hij super trots op was.

*****************
*****************
Ons Moeder.
Anna van Dommelen van den Elzen.
Moeder. Weet iemand waar ons moeder is?
Bij ons thuis waren dat vroeger de meest
gesproken woorden.
Moeder, je bent opgegroeid op de
Bovenstehuis en je was de middelste uit een
gezin van negen kinderen. Toen je nog een
kleuter was, is jouw vader overleden, een gebeurtenis die grote indruk op
je heeft gemaakt. Je moeder, Opoe, stond er alleen voor. Als 14-jarig meisje
kwam je van school en je wilde dolgraag net als je zusje Door, juffrouw
worden. En wij denken moeder dat jij een fantastische juffrouw zou zijn
geweest. Je hebt een groot talent om met kinderen om te gaan, je
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specialiteit is voorlezen, verhalen schrijven en vertellen. Helaas, je was
thuis nodig, om te helpen op de boerderij. In je jonge jaren heb je je talent
voor schrijven wel goed benut. Heel veel brieven heb je verstuurd naar de
jongens die uitgezonden waren naar Indië. Een van die jongens was Frans,
waar je in 1955 mee bent getrouwd.
Jullie leven samen begon op de Bovenstehuis, in jouw ouderlijk huis. Na
een klein jaar werd Francien geboren en binnen tien jaar volgden nog zeven
kinderen, Maria, Henrie, Cor, Lia, Peter, Anja, en Frans. Je gezin was,
samen met je geloof, het allerbelangrijkste in je leven.
In 1968 zijn we verhuisd naar de Scheidingsweg, waar jullie samen een
mooi bedrijf hebben opgebouwd. Het was hard werken maar jij deed dat
graag. ‘s-Ochtends was jij de eerste die opstond en de koeien al in de
melkstal had staan als vader wakker werd. Vervolgens iedereen uit bed
roepen. Als we beneden kwamen, stond de Saroma pudding al klaar met
slagroom die je van verse melk had geklopt. Je was trots op ons, je
kinderen, en trots op het mooie bedrijf dat jullie samen hebben opgebouwd.
Toen Henrie in 1985 de boerderij van jullie overnam zijn jullie verhuisd naar
de Broeder Hogardstraat, waar jullie meer tijd kregen voor elkaar, samen
naar dansavonden, kaarten met vrienden, en op vakantie met de dansclub.
Elke dag met Pukkie wandelen in het bos en elke zondag alle kinderen op
bezoek. Natuurlijk ook de kleinkinderen, jouw grote trots. Wat heb je daar
van genoten moeder. De kleinkinderen genoten ook van jou. Je verhalen,
samen spelletjes doen, en natuurlijk de volle bakken chips die nooit leeg
raakten. Helaas werd de gezondheid van vader minder en in 2003 was de
verhuizing naar het WitGeleKruispad onvermijdelijk. Moeilijk was het toen
je op 8 november 2004 afscheid moest nemen van vader. Het duurde even
maar je pakte daarna de draad weer op. In je huis was iedereen welkom.
Langzaam aan bleef je steeds meer thuis, maar iedereen bleef je trouw
bezoeken zodat je nooit alleen was.
In 2018 ging het langzaam aan minder en ben je verhuisd naar Sint Petrus.
Je had het prima naar je zin op de afdeling Bellefleur. Wat vond je het fijn
als je bezoek kreeg van de kinderen en kleinkinderen vooral om samen te
rummikuppen. En je dagelijkse wandeling met Maria en Martien, daar keek
je echt naar uit. Als we dan weer naar huis gingen waren je vaste woorden,
“bedankt en ik bid nog wel wat voor jullie” en “wanneer kom je weer”?
De laatste tijd ging je steeds vaker naar de huiskamer of liep je het
kantoortje van de zorg binnen. Ik zou graag even rummien, zei je dan. En
er was dan altijd wel iemand die daar de tijd voor nam, wat vond je dat
gezellig. “De zorg, zorgt heel erg goed voor mij”, zei je dan als we bij je op
bezoek waren.
Op zaterdag 31 oktober ben je rustig ingeslapen.
Ons moeder is voor de laatste keer verhuisd en is nu thuis.
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E l s t a r.

Op 9 december heb ik voor een opdracht van mijn opleiding een
activiteit georganiseerd en deze samen met vijf bewoners uitgevoerd.
Omdat we net voor kerst zaten, was het idee om een kerststukje te maken.
Nu wilde ik geen standaard kerststuk maken, dus is het een bol geworden,
bekleed met mos en versierd met kerstdecoratie.

De bewoners hadden er gelukkig veel zin in en waren enthousiast aan de
slag gegaan. Het begin was een beetje lastig, maar uiteindelijk gingen ze
allemaal met een mooi, origineel kerststuk naar huis.

Wendy Ooms.
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Wat was 2020 toch een ráár jaar. En
nu in 2021 blijft het nog afwachten
wanneer alles weer een beetje
“gewoon” wordt.
Maar ook op de Bellefleur proberen we er samen de moed in te houden.
En gelukkig maakten we ook nog heel veel leuke en gezellige dingen mee
die we dan ook graag met jullie willen delen:
In november hebben we een huisdier gekregen, namelijk een robothondje. Als ie met z’n koppie draait en je aankijkt ga je er vanzelf tegen
praten. Hij heeft dan ook al vele harten gestolen.
Mimakker “Kiek” bezocht ons een paar keer met (echte)
hond Pip en zorgden met hun vrolijke kunstjes voor
bijzondere reacties en veel plezier.
Jammer was het toen de schilders in het voorjaar op de
Bellefleur begonnen maar al snel hun werkzaamheden
moesten staken.
In het najaar werd het personeel betrokken bij het
uitzoeken van nieuw meubilair, bewoners bij het
uitproberen en nét voor de kerst werden we verblijd met
mooie nieuwe tafels en stoelen. Dit was wel erg leuk. De
stoelen zitten heel comfortabel en het geheel doet goed
aan. Een verfrissend interieur. We hopen de schilders binnenkort weer te
mogen verwelkomen.
In december was de sinterklaasmiddag weer een succes. Eenieder genoot
van de leuke anekdotes, een kadootje en wat lekkers. En zo stond de kerst
ook weer voor de deur. De gang en de huiskamer werden van versieringen
voorzien en enkele creatieve bewoners knutselden er ijverig op los om op
1e kerstdag iedereen te verrassen met een kaarslichtje. Families zorgen
voor
een
gezellige
aankleding
op
de
appartementen.
Op 1e kerstdag hebben bewoners en personeel samen kunnen genieten van
een feestelijk gedekte tafel en een
heerlijke kerstbrunch. Het was dit jaar wat
passen en meten maar het is toch gelukt
om samen het kerstgevoel te beleven.
We zijn begonnen aan 2021. We hopen
dat het voor iedereen een FIJN jaar mag
worden. Dat is onze wens.
Heel veel groeten van:
Bewoners en team Bellefleur.
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Hallo Allemaal.

Het is weer tijd om een stukje te schrijven voor de Loep van al weer
het nieuwe jaar. Want als we nog even terugkijken, wat hebben we
dan toch een bijzonder jaar achter de rug. We hadden dit met z’n allen
niet kunnen bedenken en waarschijnlijk zal het in ons geheugen gegrift
blijven.
Even dachten we dat het goed ging maar al snel kwam de tweede lockdown.
Helaas werden we beperkt in ons sociale leven en voor vele mensen viel de
economische kant stil. Gelukkig mochten we nu bij de dagbesteding
iedereen welkom heten, maar zijn we erg alert. We werken met mondkapjes
op en de handhygiëne staat voorop. We proberen zo goed mogelijk afstand
te houden van elkaar en proberen het bovenal gezellig te houden.
We zien dan ook dat onze bezoekers graag komen zodat ze weer contact
hebben met anderen, gezellig koffie of thee kunnen drinken en we ze een
luisterend oor kunnen bieden. We zijn ook zeker actief doorgegaan met
knutselen, zingen, gym enzovoort. Sint kwam coronaproof langs met voor
ieder een leuk presentje. Gelukkig hebben we de kerstboom kunnen zetten
en de boel mooi kunnen versieren. Het voelde als een mooie warme kerst
met lekkere hapjes die onze cliënten zelf maakten, bakten of kookten.
We kregen een Golden Retriever die de naam
FLORIS kreeg. Hij reageert door middel van
beweging en geluid als je hem aanraakt. Het
grote voordeel is dat we hem niet hoeven uit
te laten!
Ook zijn we druk geweest met onze nieuwe
aanwinst, de belevenistafel. Wat een
geweldige uitvinding! De belevenistafel
activeert de mensen doordat je samen
spellen kan doen, muziek kunt luisteren en
mee kunt zingen. Je kunt ermee schilderen, puzzelen en kletsen over foto’s
van vroeger. Het scherm reageert op aanraking. De cliënten zitten daarom
niet ingedut op hun stoel maar doen vrolijk
mee.
We zitten niet stil zoals je al hebt kunnen
lezen. En hopelijk krijgen we in 2021 weer
meer ruimte om nog meer te kunnen doen.
Het vaccineren is immers begonnen.
We zien vol goede moed 2021 tegemoet.
Team Dagzorg Donkzicht.
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Door Corona was het dit jaar klote
Covid 19 hield ons in de ban
Slechts carnaval werd ons gegund
Maar het was al aan de gang
Covid 19 hield ons in de tang

Door Corona bracht de goedheiligman, alias de Sint, geen bezoek aan D’n
Boogerd. Gelukkig had hij wel twee Pietjes gestuurd. Die bezorgden een
mooi cadeau.
Dezelfde corona perikelen zorgden ervoor dat de bewoners het tijdens de
Kerstdagen zonder bezoek moesten stellen. Door het lekkere eten, de
snoeperij, maar ook door het beeldbellen kan toch terug gekeken worden
op een leuke Kersttijd.
Tja, en ook tijdens Oud- en Nieuwjaarsdag was de afdeling gesloten. De
beste wensen werden met videobellen aan familie overgebracht. En
heerlijke oliebollen konden ook wat pijn verzachten.
Helaas moest afscheid genomen worden van twee bewoonsters. Mevrouw
van de Brink en mevrouw van Royen. Veel sterkte gewenst voor de familie!
Van het personeel is de grote wens dat 2021 voor de bewoners van D’n
Boogerd weer snel normaal mag worden. Zodat familie weer gewoon,
normaal op bezoek kan komen.

Met ‘n goed vaccin is het te stoppen
‘t Kan voor ons niet snel genoeg gaan
Thuiswerken en mondkapjes op
Blijf daar maar gerust mee doorgaan
maar dat vaccin, dat komt, dat komt er aan!

De bovenste vijf regels vormen het refrein van het corona lied dat op de
eind januari uit te brengen CD staat van DE HOFZANGERS. De onderste
vijf regels is de tekst van het laatste couplet.
Belangstelling voor de CD? Ik hoor het graag!
Vrijwilliger Hein van den Elzen.

23

Vandaag was het weer zo ver.
We hadden welzijnsuren op de afdeling. Omdat de winter erg op zich laat
wachten hebben we maar binnen sneeuwpoppen gemaakt. Helaas kan het
niet met alle bewoners omdat we ons aan de regels moeten houden, die nu
vanwege corona gelden, dus gingen we met een klein groepje aan de slag.

Toen we later onze bewoners
gingen halen voor de film
lieten ze vol trots zien waar de
sneeuwpoppen een plekje
hadden gekregen. Al met al
weer een geslaagde dag.

Groetjes Helga en Anjo.
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Een jaar geleden……….

Op de valreep werd mij gevraagd om een
stukje in “De Loep” te schrijven. Nu kan ik
kiezen uit twee dingen. Of ik schrijf het
zoveelste verhaal over “Corona” of ik schrijf
iets leuks. Over de Coronacrisis wil ik alleen
even het volgende kwijt: dat ik supertrots
ben op team STERAPPEL. Wat hebben we met
z’n allen hard gewerkt, iedereen stond voor elkaar klaar, binnen no time
werden openstaande diensten opgelost en we deden “alles voor onze
mensen”. Complimenten dames, ik ben trots op jullie.
Maar nu dus iets leuks:
Een jaar geleden, op 2 maart 2020, stapten mijn man Tiny en ik op het
vliegtuig naar Addis Abeba, Ethiopië, waar onze dochter nu al bijna drie jaar
woont, samen met haar Franse vriend. We kwamen s ‘ochtends om 06:30
uur aan op Bole Airport, waar onze dochter ons op stond te wachten. Een
heerlijk zonnetje verwelkomde ons, we stapten van de winter hier in het
prachtige lenteweer van Afrika.
Ons Ilse woont in de “rijkere” buurt van Addis, in een ruime villa, samen
met haar vriend en vijf andere mensen, die als expat in Ethiopië
werken. Romain werkt hier voor een project van het Franse Decathlon,
een fabriek die alles op het gebied van sport, in
de ruimste zin van het woord maken. Romain is
verantwoordelijk voor de productie van
sportbroekjes, en shirts.
Na het ontbijt bracht Ilse ons naar ons hotel,
vlak naast hun huis, want Ilse moest nog gaan
werken. Zij werkt voor de organisatie “Run
Afrika” , die atleten begeleidt om naast hun
sport ook inkomsten te genereren uit het geven
van hardloopstages aan buitenlanders. Zoals U
misschien wel weet zijn Ethiopiërs uitblinkers in
marathon lopen.
Die middag werden we opgehaald door onze
gids Beki, welke Ilse voor ons had geregeld en
hij en zijn chauffeur lieten ons die middag de
stad Addis Abeba zien. Wat ons het meeste
opviel was, dat er zò veel gebouwen maar half
afgebouwd waren en dat alle steigers waren
gemaakt van eucalyptusbomen. En de grote
armoede in die stad.
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Op “Toto Hill”, aan de rand van de stad,
hadden we een mooi uitzicht over de stad,
maar het meest werd ik geraakt door de
oude vrouwtjes, die met bossen hout op
hun rug uit de bergen kwamen, om hun
vuurtje voor het avondeten te kunnen
stoken.
De volgende dag stapten we al weer in het
vliegtuig, ditmaal voor een binnenlandse
vlucht naar Lalibela, een stad in het
noorden van Ethiopië, in de bergen. Deze stad is bekend vanwege de elf
ondergrondse kerken. In een tijdsbestek van enkele eeuwen werden deze
kerken uitgehakt, verscholen in de bergen, zodat ze niet door de vijand
werden gezien. Het was in de periode van “Koning Lalibela” , waaraan dit
stadje dus zijn naam heeft te danken. Tijdens dit drie-daagse bezoek aan
Lalibela hadden we onze eigen gids, Themeshgen, die ook weer vooraf door
Ilse voor ons was geregeld. Nadat we alle elf kerken hadden bekeken,
begonnen we samen met Themeshgen aan onze beklimming van een berg.
We zouden die nacht overnachten boven op de berg, in een heuse “tukul” .
Tukul is het Afrikaanse woord voor de typische Afrikaanse lemen hutjes, die
we allemaal kennen van de televisie.
Boven op de berg werden we beloond met het allermooiste uitzicht dat je
je maar kan bedenken. Ik had het gevoel dat ik in de film “The Lion King”
terecht was gekomen. Dat gedeelte waar Koning Leeuw samen met zijn
zoontje boven op de berg staat en uitkijkt over het uitgestrekte rijk dat aan
zijn voeten ligt. Het werd helemaal magisch toen we de volgende dag om
06:00 uur s ‘morgens op een bankje zaten en de zon in rap tempo op zagen
komen boven de bergkam uit. Een moment wat we nooit meer zullen
vergeten.
Na deze drie dagen zijn we nog voor een
tweede
binnenlandse
vlucht
gegaan.
Samen met Ilse en Romain vlogen we toen
voor zes dagen naar het zuiden van
Ethiopië. We landden in Arba Minch, waar
het veeeel heter was dan in Addis Abeba.
Eerst gingen we twee dagen naar Dorze,
waar we sliepen in een lodge die mede werd
gerund door een man uit Beek en Donk. Hij
had deze lodge gebouwd, samen met een
Ethiopiër.
Hier hebben we door kleine dorpjes en over
heuvels gewandeld, op weg naar een mooie
waterval. In deze streek waren de mensen
niet gewend aan blanken, dus we waren
hier dè attractie van de dag.
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Een vrouw wilde aan mijn huid voelen en zei
“ Wat ben je wit!!” ( Ilse verstaat de taal) En
s‘middags naar de lokale kroeg, waar rijkelijk
de honingwijn vloeide, en volop werd
gedanst.
De volgende dag naar Arba Minch, wat
betekent 40 bronnen. Dit ligt in de jungle.
Met een heuse ranger gingen we de jungle in,
in zo’n safaribusje. De ranger had een geweer
bij zich: niet om òns te beschermen tegen de
dieren, maar om de dieren en de natuur te
beschermen tegen de toeristen. We zagen
overal vele apen, soms hele families, en
araboes. Later, toen we met een boot op het
meer gingen, zagen we vooral veel
zeearenden en krokodillen.
Daarna twee dagen naar Konso, 90 km ten
zuiden van Arba Minch. We reden met het
busje over hobbelige wegen en zagen vooral
heel veel geiten en schapen op de weg.
Verkeer was er nauwelijks, vaak alleen de
bekende blauwe taxi busjes, die je overal in
Ethiopié ziet rijden, volgepakt met bagage en soms helemaal volgestouwd
met mensen, zodat de deur niet eens meer dicht kan. Konso is geen stad,
maar een verzameling van dorpjes, waar de mensen van de Konso stammen
wonen. Zij leven nog op de traditionele, Afrikaanse manier, waar het
stamhoofd veel te zeggen heeft.
En met dat stamhoofd mochten wij twee uur lang praten. Ilse en Romain
dan, wij zaten alleen maar te luisteren en onze ogen te verbazen aan wat
we daar zagen.
Ik zal wat foto’s toe voegen, want “plaatjes zeggen meer dan praatjes”.
Dan hoeft U niet zo veel te lezen.
Op 16 maart 2020 keerden wij weer terug in
Nederland. Dit was de dag dat minister-president
Mark Rutte zijn eerste persconferentie gaf. Wat
zijn wij blij met deze mooie herinneringen aan dat
verre land in Afrika.
Ook daar heerst nu Corona, maar het is voor
velen niet mèèr dan de zoveelste ziekte, naast
malaria, aids, en hongersnood. Gelukkig komen
Ilse en Romain in juni weer terug naar Europa.

27

HOFZANGERSNIEUWS.
Hallo allemaal, hallo bewoners, hallo
personeel, hallo familie.
Al vele jaren mochten de Hofzangers bij
jullie op het podium staan. Op de avond
dat
de
Knöllekes
een
leuke
carnavalsmiddag of avond met jullie
wilden vieren, dan waren wij ook even
van de partij. Met veel plezier zongen wij
dan een haffel liedjes uit de Pronkzitting
van het voorbije jaar.
Jammer genoeg werd die middag de laatste jaren net gehouden als de
Pronkzittingen nog niet voorbij waren. Dat konden wij niet combineren.
Een van de laatste keren dat we van de partij waren hebben we nog een
liedje gezongen dat praktisch geheel gewijd was aan toenmalig bewoner
Pietje Gijsbers. We schrijven 2017. Iets later in datzelfde jaar gaf Pietje op
96 jarige leeftijd de pijp aan Maarten. De kinderen Gijsbers hebben De
Hofzangers toen bij de afscheidsdienst van Pietje uitgenodigd om dat lied
nog een keer te zingen. Dat hebben we toen zeer vereerd en ontzettend
graag gedaan.
Alweer twee jaar geleden organiseerde Boekel Sport een tweetal middagen
voor jullie. Op de tweede middag mochten wij nog een keer bij jullie op het
podium. Ook daar kijken we met veel genoegen op terug.
Door Corona, valt er komend jaar weinig of niets te carnavallen. Ook geen
Pronkzittingen dus. Voor De Hofzangers geen reden om stil te zitten . Wij
hebben een muzikale greep gedaan uit onze nummers van de laatste 21
jaar. Ja, want a.s. pronkzittingen zouden wij voor de 22 e keer met deze 5
mans formatie optreden. Die 22e keer gaat dus even niet door.
Maar wel onze CD. Wij hebben voor de liefhebbers 10 oude nummers op de
CD gezet en nog twee nieuwe. Bij de oude nummers zit dat liedje over
Pietje Gijsbers ook bij. Bij de twee nieuwe is er een lied gewijd aan het a.s.
afscheid van onze burgemeester Pierre Bos. En, hoe kan het ook anders,
een liedje over Corona. Een stukje van dat lied bent u elders in deze Loep
al tegengekomen.
Als u nu denkt, die CD die wil ik ook hebben, dan denkt u precies wat wij
hopen. Als u ondergetekende erover aanspreekt dan zal hij zorgen dat u in
het bezit komt van die unieke CD. Voor €7.50 bent u de man/vrouw. Wilt u
er nog een stickie bij, dan komt de prijs op €12,50. Over stickies gesproken!
Ook het lied “als je nergens een sjekkie mag roken”, staat er op. Om een
lang verhaal kort te maken.
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Als u in het bezit wilt komen van de CD dan moet u dat melden bij Hein van
den Elzen. Hein vormt samen met Frans de Wit, Peter Smits, John School
en Ad van den Tillaart al bijna 22 jaar lang het huidige Hofzangerskwintet.
Carnavalsgroeten, namens de Hofzangers, Hein van den Elzen.
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Aankomend jaar (2021) worden de drankprijzen
verhoogd. Dit in verband met de jaarlijkse indexering
(1,7%) en de prijzen in de regio worden dichter bij
elkaar gebracht. Zie hieronder de prijzen voor 2021.

Dranken
Flesjes Fris
Glas Wijn r/w/r
Glas PSV
Fles Bier
Fles Radler + 0,0%
Fles speciaalbier
Gedistilleerd
Advocaat
Slagroom

2021 Sint Petrus
€ 1,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,50
€ 2,30
€ 0,50

Koffie
Thee
Speciale koffies
Warme chocomel

€
€
€
€

Glas melk /
karnemelk

€ 1,60

1,65
1,65
1,90
1,90

munt 1 = 1,65
munt 2 = 1,95
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avond is het restaurant
Vast
weekschema
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. Alleen in Mariamaanden.
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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