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Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 
In gesprek met 

In Memoriam 
Verenigingsleven 

D,n Boogerd 
Donkzicht 

Welzijn 
Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 

 

Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor 

uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar: 

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
 De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:  

                 Januari – Maart – Mei – Juli – September – November. 
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Maarten Coolen.  

 Aanwezig: Maandag,dinsdag,  
              donderdag en vrijdag. 

Anneloes van Heel Roseboom.       

Aanwezig: Maandag en dinsdag.  

 

Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdag.  

Arjan van Herwaarden. van alle afdelingen in Sint Petrus.Aanwezig: 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

 
 

 
Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag en donderdag.  

Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 
                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 

 

 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 

Voorzitter: Harry Krüter 
 

Leden: 
Thom in ‘t Groen 

Theo van de Burgt 
Willem Weeren         

Marietje van Boerdonk     
Leo van Haandel    

Peter Biemans   

Miep Leenen 
José van Asseldonk 

Gidus Biemans 

 

Cor Biemans. 
cenabiemans@ziggo.nl                                                 

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 

 

 
 

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

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  

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

mailto:cenabiemans@ziggo.nl
mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Beste Loep lezers. 
 

Het einde van 2021 is inmiddels alweer een feit. Het was een jaar met veel 
mooie momenten, maar ook een jaar met mindere dagen, verdriet en 

tegenslag. Nog altijd zijn er beperkingen en maatregelen door corona. Ik 
zou zo graag, net als velen, samen het corona boek willen dichtslaan. Er 

wordt veel van een ieder gevraagd en het duurt al een hele poos. 
 

Wat vliegt de tijd, inmiddels hebben we de feestdagen alweer gevierd. Sint 

Petrus was weer mooi versierd! De aankleding met lichtjes, kerstbomen 
en allerlei leuke kerstspullen geeft toch altijd een bijzondere sfeer. Met 

elkaar, ondanks wat aanpassingen, hebben we van 
verschillende gelegenheden kunnen genieten zoals de kerstmis, het 

toneelstuk, de kerstmaaltijden, de oliebollen met oud op nieuw, het 
inloopontbijt etcetera. Mijn complimenten aan een ieder die ook van de 

maand december een hele warme en liefdevolle maand heeft weten te 
maken.  

 
En ja dan is het nu tijd voor 2022. Een jaar waarin wij met elkaar weer 

vele mooie herinneringen zullen gaan maken. Het is maar een klein stapje 
van 2021 naar 2022 maar wel met 365 dagen om te genieten van al het 

moois dat 2022 ons gaat brengen. En dat gaan we doen! 
 

 

Voor nu veel leesplezier met deze 
uitgave van de Loep. 

 
 

Hartelijke groet, 
Anneloes van Heel 

Teammanager Horeca & Facilitair 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus. 

 
In november 2021 zijn we de laatste keer als cliëntenraad bij elkaar 

geweest waarbij toch de corona weer de boventoon voerde. De 
boostervaccinaties werden gestart waarbij we mogen verwachten dat het  

helpt. Het is geen garantie om niet ziek te worden maar geeft voor zowel 
jezelf als je omgeving meer bescherming. Let op elkaar, we zitten allemaal 

in hetzelfde schuitje. 

 
In het overleg van november werd Marietje van Boerdonk 

in het zonnetje gezet. Niet alleen is Marietje al jarenlang 
lid van de raad, maar heeft al 60 jaar een verbintenis met 

Sint Petrus. Dit in allerlei functies, als medewerkende en 
de laatste jaren als client. Wat een loopbaan! 

Omdat Elly Janssen als coördinator welzijn Marietje ook al 
jarenlang kent, had zij een overzicht gemaakt van alle 

hoedanigheden waarin Marietje voor Sint Petrus een rol 
speelde. Een beeldje met symboliek en een bos bloemen 

waren haar deel. 
 

En…. Nu Elly Janssen toch aanwezig was, hebben we haar meteen bedankt 
voor haar jarenlange betrokkenheid bij de cliëntenraad. Door corona en 

de afwezigheid van Elly op vrijdag waren we niet eerder in de gelegenheid 

om haar daarvoor de bedanken. Voor Elly geen beeldje maar wel een 
mooie bos bloemen. 

 
Graag willen we jullie nog eens uitnodigen om op de eerste vrijdag van de 

maand gebruik te maken van het inloopontbijt, waar we meteen om 9.30 
uur overgaan voor “Op de koffie met de cliëntenraad”. Wij als cliëntenraad 

willen u dan bijpraten wat er zoal de maand van tevoren voor bijzonders 
is geweest.  

 
Verder sluit dan een van de managers aan en Renée Lange om de 

activiteiten van de komende maand toe te lichten. Daarvan krijgt u ook 
elke maand een papieren overzicht in uw postbus. 

 
We zijn allemaal buren van elkaar, dus wel fijn om samen deel te nemen. 

Gedeelde smart is halve smart, maar ook het delen van plezier geeft meer 

vertier. 
 

We wensen u en uw familie het allerbeste voor 2022, waarbij het fijn is 
om elkaar weer te ontmoeten. 

 
De groeten van uw cliëntenraad.  

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Verjaardagen bewoners. 
 

FEBRUARI 

20 Mw. A.J. Kuijpers van Lent    2.01 

21 Mw. G. van Wanrooij v.d. Burgt  1.11 
23 Mw. P.J.M. van de Ven  Jansen  2.10 

25 Dhr. G.W. Verwegen     1.17 
27 Dhr. G. Dijkstra     1.27 

 
MAART 

02 Dhr. M.H.J. van Asseldonk   2.08 
20 Mw. A.G.M.J. Snijders de Bruin  2.07 

27 Dhr. J.J.M. Jansen    0.04 
 

 

Nieuwe bewoners. 

 
Mw Somers Selten     app 2.22 

Mw van den Elzen van Dommelen  app 2.04 
Dhr. en mw. Bouw     app 1.18 

Dhr. en mw. Kluijtmans    app 2.09 
 

Intern verhuisd. 
Dhr en Mw Stevens Oerlemans      van 2.22 naar 2.29 

Dhr en Mw van Asseldonk Foolen  van  2.04 naar 2.08 

 
 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

Overleden bewoners. 
 

Mw Schulte                           21-11-2021 

Mw de Mol van Popel           07-12-2021 
Dhr van Eijk                         12-12-2021 

Mw van de Hoogen Linders   13-12-2021 

 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies. 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op de 
feestdagen. Omdat we een corona-vrij huis hadden, 

mochten bijna alle activiteiten doorgaan en wat hebben we 
genoten met elkaar.  

 
De Sinterklaasmiddagen op de huiskamers en in ‘t Trefpunt 

waren weer als vanouds. De Sint kwam bezoek en er waren 
cadeautjes voor de bewoners. Ook de Kerst-Inn was 

geweldig, mede door de  mooie gitaarmuziek van ”‘De 
vrolijke snaren”.  De bloemschik-vrijwilligers hadden samen 

met de bewoners wel 40 kerststukken gemaakt.  

 
Toen kwam het klapstuk van de kerstmis. Ons eigen 

kerstverhaal,  opgevoerd door  bewoners en vrijwilligers en  
met een echte baby als kerstkind. We kregen veel  

complimenten over het lekkere eten, bereid door onze eigen 
koks.  

 
De viering van oud en nieuw is ook rustig verlopen en nu 

kijken we uit naar het nieuwe jaar. De grote wens van ons 
allen is gezondheid. 

 

Of de carnaval doorgang kan vinden is nog de grote vraag. 
Misschien met de bewoners een kleine activiteit. We zullen 

het moeten afwachten.  
We maken er samen maar het beste van. 



 

 

 

 

De wensboom. 

  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we een toelichting gegeven over de 

Roze Loper. Ook dit jaar is het de bedoeling dat er activiteiten worden 

georganiseerd die daar betrekking op hebben. In Sint Petrus mag iedereen 
zijn zoals hij/zij is. Je mag er zijn zoals je bent. Dit vonden we een goede 

gedachten voor de wensboom. De bewoners hebben tijdens deze middag 
allemaal een regenboog hartje ontvangen met de tekst “Iedereen is 

welkom”. Middels dit thema kunnen de bewoners een wens op het hartje 
schrijven en deze in de wensboom hangen. Later zullen we deze wensen 

beoordelen en zien in hoeverre we deze kunnen realiseren.  
 

Thema middagen voor de Roze Loper  
 

Dit jaar gaan we weer verschillende activiteiten organiseren met 
betrekking tot de Roze Loper. In januari zijn we gestart met het uitdelen 

van de regenboog-hartjes voor in de wensboom. Tijdens elke Heilige mis 
op de eerste zaterdagmiddag van de maand wordt een gedicht, gedachten 

of verhaal voorgelezen omtrent de onderwerpen die behoren tot de Roze 

Loper.  
 

In februari organiseren we een middag waarbij een aantal vrijwilligers van 
buitenlandse afkomst ons komen vertellen over hun geloof en wat daar 

mee samenhangt zoals het dragen van de hoofddoek. Tevens wordt er een 
typische hapje gemaakt die we serveren bij de koffie/thee. Op het gebied 

van muziek komt de Roze Loper ook naar voren en daarom hebben we in 
de maand maart een muziekmiddag waarin de Roze Loper centraal staat. 

Misschien nog een Roze middag tijdens de carnavalsdagen als dit door 
mag gaan.  

 
Geestelijk verzorger, Iris van der Heul, heeft met bewoners 

gespreksbijeenkomsten en brengt dit thema daar ook onder de aandacht. 
Als het weer het dadelijk toelaat, willen we met de kinderen van Ministars 

bij de hoofdingang stoepkrijten in de regenboogkleuren. Een leuke 

activiteit waar jong en oud elkaar ontmoeten. We hopen dat we zo eind 
maart ons behaalde certificaat weer kunnen verlengen. 

 
Deelnemers voor de groot letter bibliotheek gezocht. 

 
Vanaf november 2021 staan Piet, Lenie, Annie 

en Marietje op de tweede woensdagochtend 
van de maand voor u klaar in het Vriendenhuis. 

Vanaf 10.00 uur kunnen ze uw gelezen boeken 
in ontvangst nemen en kunt u een nieuw boek 

uitzoeken. We hebben veel grootletterboeken 
en daar zit vast ook een boek voor u tussen. 

Kom in februari een kijkje nemen en de 
vrijwilligers helpen u graag. Bent u zelf 

geïnteresseerd of kent u iemand die graag 

leest, dan bent u van harte welkom.  
Graag tot dan. 



 

 

 

 
Carnaval. 

  

We zijn er toch al in geslaagd om een boerenbruiloft te organiseren. Het 
zal ongetwijfeld nog in een aangepaste vorm zijn, maar we kijken liever 

naar mogelijkheden als dat we maar afwachten. De datum van de 
trouwerij is donderdagmiddag 17 februari. We zullen begin februari 

bekend maken wie het boerenbruidspaar is en kijken of ze nog steeds 
verliefd zijn om ja te zeggen. Wat nog wel heel onzeker is of de 

carnavalsverenigingen iets voor ons kunnen en mogen betekenen. We 
hopen wel dat we enkele bewoners mogen huldigen als Knoergoeie 

bewoner. We gaan in februari zeker het huis wat versieren in 
carnavalssfeer. Alaaf. 
 

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

 

2022 
 
 

 

Vanuit de werkgroep “Aandacht voor elkaar” 
gaan we in 2022  aan een speciaal thema 

werken.  

 
Als thema hebben we “Iedereen is welkom” gekozen. 

 
Dit doen we in 2022 samen met bewoners, families, medewerkers, 

vrijwilligers en mantelzorgers.  
We hebben gekozen voor een roze hart wat in het teken staat van ons 

project “de roze loper “ en dat betekent iedereen is welkom in Sint Petrus 
ongeacht cultuur, geloof, of seksuele geaardheid. 

Een roze hart waarin iedereen zijn wens en behoefte kenbaar kan maken, 
met als doel nog beter voor elkaar zorgen.  

 
Elke dag zo fijn mogelijk voor bewoners.  

 
Iedereen kan meedoen, bewoners familie mantelzorgers  vrijwilligers en 

medewerkers. In de personeelskamer, ruimte vrijwilligers en in ‘t Trefpunt 

liggen roze hartjes waarop je een wens of behoefte kunt schrijven. De 
bewoners krijgen een hartje in het postvak. Het hartje mag je ophangen 

in de rechthoekige kerstboom in ‘t Trefpunt. Eind februari gaan we met de 
commissie de resultaten bekijken en bespreken wat we kunnen uitvoeren. 

Aandacht voor elkaar blijft erg  belangrijk, vooral in deze zware soms 
eenzame tijd. 

 
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2022. 

 
Werkgroep aandacht voor elkaar. 

AANDACHT VOOR ELKAAR. 



 

 

 

 
         
 

 
 

 
We hebben vandaag eens de tijd 

genomen om jou in het zonnetje te zetten. 
Marietje jouw hart ligt al van jongs af aan in 

Sint Petrus. Ik hoorde je laatst zeggen al meer dan 
65 jaar. Je bent begonnen in het oude klooster en in de jaren 70 verhuisd 

naar het nieuwe zorgcentrum. Jij was een van de eerste gediplomeerde 
bejaardenverzorgsters in Boekel en in 1975  heb je mij aangenomen als 

bejaardenverzorgende. 
 

Jij  was toen niet direct in de zorg werkzaam maar had wel als adjunct 
directrice de zorg over al het zorgpersoneel. Het mooie is dat wij in de 

jaren 70 al deden wat we nu als Brabantzorg uitstralen. “Elke dag zo fijn 

mogelijk”. Bij de ene bewoner was dat  een extra eitje bakken, bij de 
andere een borreltje drinken, boodschappen doen in het dorp, koper 

poetsen enz. En vooral waar het nu ooit aan schort, extra  tijd nemen voor 
de mensen. 

 
Maar de zorg was ook lang niet zo intensief als nu. 

In die tijd kwamen de bewoners met een eigen auto 
bij ons wonen of brachten de brommer mee.In die 

tijd hadden we  al activiteiten voor de bewoners en 
jij bent toen, als geregistreerde vrijwilliger 

begonnen met het kienen. Dit heb je 40 jaar met 
liefde en plezier gedaan. Op oudejaarsavond was 

het altijd volle bak. Kienen tot vijf voor twaalf en 
dan vuurwerk kijken. 

 

Tijden veranderen en zorg neemt  een actief lid van 
de cliëntenraad en laat je je stem wel horen. Altijd 

zorg jij er mede voor dat de mensen het hier goed 
hebben. 

 
Vandaag willen we je hiervoor bedanken en 

huldigen met jouw bijna 50 jaar vrijwilligerswerk in 
Sint Petrus. We hebben een sculptuur voor je laten 

maken met een onvergetelijke handdruk. Jij bent 
degene die de geschiedenis mee ingaat als het 

gezicht van Sint Petrus.  
 

Marietje, bedankt en hopelijk mag je nog een hele 
poos in ons midden blijven. 

 

Gefeliciteerd van ons allemaal. 

Marietje. 



 

 

 

 

Door mevrouw van Roosmalen. 
Voorgelezen tijdens de heilige mis. 
 
 

Gedicht Roze Loper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit is de eerste mis van dit jaar. 
Heel goed,  
Wij wensen voorspoed. 
Een geluk,  
Een hele ruk. 
 
 
Ook het jaar van de Roze loper, 
Het is geen loper maar hoper. 
Begint bij onszelf, 
Zonder gewelf. 
Ziet voor de gein, 
Iedereen mag er zijn. 
 
 
Heel apart, 
Blank en zwart. 
Iedere nationaliteit, 
Heeft zijn kwaliteit. 
Erg berouwd, 
Jong en oud. 
 
 
Homo of hetero, 
Hectisch of lesbisch. 
Arm of rijk, 
Wij zijn gelijk. 
Geen kloof, 
Wel of geen geloof. 
 
 
Laat ons dit vragen, 
Al onze levensdagen. 
Een goede gezondheid alledag, 
Die de heer ons schenken mag. 
Veel devotie. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
De Sint is weer terug naar Spanje En de kerstboom is ook weer opgeruimd. 
Maar we blikken terug op een fijne maand. We hadden met een paar creatieve 

bewoners een mooi  kerst plankje (cadeau) gemaakt, lekker kerst muziek aan, 
en een groepje was aan het knippen, de ander plakken en weer iemand anders 

pakte het netje mee in. En toen we de kienmiddag hadden zijn er twee pieten 
alle cadeautjes gaan uitdelen. Iedereen heeft een mooi plankje met een mooie 

spreuk gekregen. Dus dat wil zeggen dat iedereen lief is geweest. 
 

Toen kwam de sint in huis, wat een 

geweldige leuke man. Ik mocht hem die dag 
helpen dus kan het weten. Hij had zijn grote 

boek bij en zo heeft hij op elke afdeling een 
bezoek gebracht. In de huiskamers was het 

gezellig en lekker warm met heerlijke 
lekkernijen. De sint vertelde over zijn oude 

loods waarin allerlei oude spullen stonden 
waar de jeugd van tegenwoordig niet meer 

naar vraagt. Een tol, een ring met een stok, 
stelten van blikken. Maar de bewoners 

wisten precies waar de sint het over had. 
Ook vertelde hij een mooi verhaal over een 

kind wat niet in de sint geloofde. Bij zijn 
verhaal was het zo stil en iedereen 

luisterden aandachtig. En ook alle liedjes 

werden uit volle borst mee gezongen. Ik heb 
gevraagd of hij volgend jaar weer terug wil komen.  

Hij zei volmondig “HEEL GRAAG”. 
 

De Sint is weer naar Spanje en alle kerstbomen opgeruimd. Met dank aan de 
vele vrijwilligers, het hele huis was weer sfeervol versierd. Zo gezellig al die 

mooie bomen, kerststallen  en lichtjes en ook zo gezellig om al de oude 
kerstliedjes weer te horen. Ik heb een leuke kerstquiz gedaan en merk dat ik 

nog veel leer van de bewoners die op 
de antwoorden vaak ook  leuke 

herinneringen hebben. Ook mochten 
we in het trefpunt het kerstverhaal 

uitvoeren. Dit is een groot 
toneelstuk, zo mooi en leuk dat 

bewoners in het verhaal meespelen.  

 



 

 

 

 
De drie Herders met de rollator achter de os en 

ezel aan. Je zag dat ze moe waren van de verre 

reis ( Ze liepen allemaal een beetje krom). De 
Koningen, die mooi verkleed waren.  

 
En ons Elly met haar kleinkinderen zo mooi als 

verlichte engeltjes. Het verhaal werd ook zo mooi 
verteld door de dochter van mevrouw Kuijpers. En 

niet te vergeten dat de dochter van Andet haar 
kleine  baby in het kribbe had liggen die het hele 

stuk rustig toekeek. Ook dit is voor herhaling 
vatbaar. Het keukenpersoneel zorgde voor de 

lekkere hapjes en 
drankjes.  

 
En trouwens ook op nieuwjaarsdag hadden ze 

gezorgd dat er gezelligheid was. Er was een 

spandoek met Gelukkig Nieuwjaar er was een hapje 
en een drankje en ja hoor ze hebben een eigen 

keukenkoor gemaakt. Nu gaan we het nieuwe jaar in 
en hopen op weer veel gezelligheid. We zijn al weer 

bezig voor nieuwe activiteiten dus dat komt wel 
goed.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs Anita Penninx. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Hallo, ik ben Nolda van den Elzen van 

Dommelen. 

 
En vanaf 23 december woon ik in Sint Petrus op 

kamer 204. Ik ben geboren in Keldonk op 01-
01-1926 en ben al vroeg gaan werken bij een 

boer. 
 

We waren met 6 kinderen thuis, 2 jongens en 
4 meisjes, ik was de derde in het gezin. 1 zus 

van mij leeft nog en is 90 jaar geworden. 
 

Op 13 juli 1948 ben ik gehuwd met Antoon van den Elzen en ben in de 
Peelstraat gaan wonen, mijn schoonouders woonden bij ons in. Samen met 

mijn man runden we een boerenbedrijf en later zijn we overgestapt op varkens. 
We kregen 7 kinderen, 3 jongens en 4 meisjes. We hebben 9 kleinkinderen en 

24 achterkleinkinderen waarvan er 2 overleden zijn 

 
In 1997 zijn we in de Rutger van Herpenstraat gaan wonen en later in de 

Kloosterlaan. We gingen zo vaak mogelijk samen wandelen, bijna elke dag. 
In 2013 overleed mijn dochter Mia en drie maanden later in februari 2014 mijn 

man. Ook is mijn dochter Gemma overleed in 2016. In 2014 is een kleinzoon 
overleden bi de geboorte en in 2015 is mijn kleinzoon Jordy op 19 jarige leeftijd 

verongelukt. 
 

Als hobby heb ik veel gelezen en ging vaak kaarten in Boszicht. Ook ben ik nog 
op vakantie geweest in Canada bij mijn kleinzoon in Ronald in 2015. 

Samen met mijn man zijn we elk jaar op vakantie geweest, we hebben diverse 
landen bezocht en er erg van genoten 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toos Somers Selten. 
 
Ik ben op 17 augustus 1925 in Boekel geboren op 

“den Elzen”. Ik ben een dochter van Willem Selten 
en Mie Gerlag en zus van Antoon en Thé Selten. 

 

Vanaf den Elzen zijn we verhuisd naar de Vosdeel 
en nog wat later naar de Volkelseweg in het pand 

waar nu John van Gerwen met zijn meubelzaak zit. 
Dus bijna in Volkel. 

 
Om naar de lagere school te gaan moest er dus dagelijks een flinke wandeling 

worden gemaakt en als er in het weekend geen school was, dan werd de 
wandeling gemaakt voor het kerkbezoek. 

 
Na de lagere school ben ik naar de 

huishoudschool en naaischool geweest. Ik 
heb de oorlog meegemaakt en die oorlog 

heeft een grote indruk nagelaten. Na de 
oorlog heb ik verkering gekregen met Jan 

Somers, verpleger in Huize Padua, die in 

Volkel op Oosterens woonde.  
 

In 1952 zijn we op 23 september 
getrouwd en we hebben samen drie 

kinderen gekregen: Dora, die 
tegenwoordig Dorien heet. Willy, die zich 

tegenwoordig Will noemt en Hans 
 

Ik ben al in 1967 weduwe geworden, omdat Jan op zijn werk werd getroffen 
door een hartaanval. Ik ben daarna alleen door het leven gegaan en heb ik de 

3 kinderen groot gebracht. Thuis was er altijd werk in het huishoudhouden of 
in de tuin. Daarnaast was er tijd voor het Vrouwengilde en de leesclub. 

 
Ik ben / was een liefhebber van kaarten, borduren, voetbal kijken bij Boekel 

Sport en muziek luisteren bij het Jongerenkoor (nu Imémato) en harmonie 

EMM. Ook ben ik ruim 25 jaar vrijwilligster geweest in zorgcentrum Sint 
Petrus. 

 
Het geloof is altijd belangrijk voor mij geweest en ik ben meer dan 25 keer in 

Lourdes geweest. 
 

Vanuit de Julianastraat, waar ik met mijn Jan een huis heb gebouwd in 1956 / 
1957 ben ik allereerst verhuisd naar de Donkstraat in 1990 en sinds 2017 heb 

ik in de Kloosterlaan gewoond. Sinds 10 december woon ik op afdeling 
Bellefleur. 



 

 

 

 

Wim van den Heuvel. 

 

Hallo, ik ben Wim van den Heuvel, 59 jaar oud en 

woon sinds 18 oktober 2021 in Sint Petrus.  

 

Voorheen heb ik zelfstandig in Handel gewoond maar 

na een operatie (die niet het gewenste resultaat had) 

ben ik op dit moment helaas afhankelijk van een 

rolstoel, waardoor ik mijn zelfstandigheid op heb 

moeten geven.  

Daarom ben ik hier komen wonen, wat voor mij en mijn 

verzorgende in het begin wel even wennen was. 

 

Op 6 augustus 2020 heb ik mijn 40 jarig dienst-jubileum gevierd 

bij Senzer, (door corona anders dan we van plan waren) waar ik op 

diverse afdelingen gewerkt heb. Helaas is dat op dit moment niet 

meer mogelijk.  

 

In Sint Petrus ben ik vanaf het begin goed opgevangen en vind het 

hier prettig wonen. Ik doe aan verschillende activiteiten mee en heb 

al met diverse bewoners contact gemaakt en hoop hier nog lang 

een fijn verblijf te mogen beleven.  

Groeten van Wim van den Heuvel, kamer 2.16. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gerda Deeben Pardoel. 
 

Hallo, ik wil me even aan jullie voorstellen.  
 

Mijn naam is Gerda Deeben Pardoel en ik woon sinds 
september op de afdeling Bellefleur. 

 
Ik ben in 1935 geboren in Eindhoven en daar ook mijn 

hele leven gewoond. Ben getrouwd geweest met Jan 
Deeben. Helaas is mijn lieve man in 2012 gestorven aan kanker waartegen hij 

6 jaar lang gevochten heeft. Ik heb twee kinderen een zoon John en een 
dochter Wilfrie. Kleinkinderen zijn er helaas niet gekomen.   

 
Mijn man en ik hebben altijd bij Philips gewerkt. Ik op de huishoudelijke dienst 

en Jan was een goeroe in het inbouwen en ontstoren van autoradio’s. Zodra we 

vakantie hadden gingen we altijd met onze caravan op pad. Toen de kinderen 
nog meegingen was het altijd het Gardameer in ItaIië en vervolgens hebben 

we veel gekampeerd in Nederland en Frankrijk.  
 

Onze kinderen vonden een camping zo leuk dat ze in 2004 een camping gekocht 
hebben in Zuid Frankrijk. Wij waren dus de laatste jaren altijd in het voor- en 

najaar daar te vinden. Ik vond het heerlijk want ik kon de gehele dag lekker 
buiten zijn en kletsen met de kampeerders. Ik houd erg van gezelligheid en 

mensen om me heen.  
 

Na de dood van mijn man ben ik meer verzorgd gaan wonen in Eindhoven. 
Doordat ik afgelopen jaar ben gevallen en mijn bekken heb gebroken ben ik in 

het Sint Petrus terecht gekomen. Ik vind het hier erg fijn. De mensen zijn 
bijzonder aardig en er is veel te doen.  

 

Mijn deur staat altijd open indien je even gezellig wil kletsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hoi medebewoners. 

 

 

Mij is gevraagd om me in het kort even voor 
te stellen. 

 
Ik ben Joke Kastermans van Zal en geboren 

op 8 februari 1938 in Hilversum. In dezelfde 
straat woonde ook ene Co Kastermans waar 

ik in 1960 mee getrouwd ben. Eind jaren 60 
zijn we naar Brabant gekomen en werd er 

een boerderij met veel grond aan de 
Heideweg in Gemert gekocht. Eerst was dit 

Handel maar de gemeentegrens is een jaar of 
twintig geleden verlegd. 

 
We zijn wel altijd op Handel georiënteerd 

geweest. 

De bedoeling was om er een camping te beginnen maar door allerlei oorzaken 
is daar nooit iets van terecht gekomen. Mijn man kwam uit de scheepsbouw en 

kon goed lassen en is daar de kost mee gaan verdienen. 
We hebben 1 dochter, 2 zonen en 6 kleinkinderen. 

 
Tot afgelopen zomer heb ik nog op de Heideweg gewoond maar door het 

overlijden van Co in april 2021 was het voor mij niet meer mogelijk zelfstandig 
te wonen. De keuze voor Sint Petrus was daarom logisch en ik hoop hier nog 

een lange tijd met plezier te mogen verblijven. 
 

Ik ben graag onder de mensen en vind bloemschikken en kienen zeer leuk. De 
deur staat vaak open, een praatje komen maken is nooit geen probleem. 

 

Groetjes Joke. 

 

 

 

 

(Redactie) Haar wens om hier nog een lange tijd met plezier te mogen 
verblijven is helaas geen werkelijkheid geworden. 

Mevrouw is op 26 januari jl. overleden.  



 

 

 

 

 

 

 

Trees van den Hoogen Linders. 

 
 

Het was een hele stap voor Piet en Trees van den 

Hoogen Linders om in januari 2021 naar Sint 
Petrus te verhuizen. 25 jaar lang waren ze buren 

van dochter Sylvia en schoonzoon Mari in Uden 
waar ze “de fijnste jaren van hun leven”(zei Mam) 

mochten doorbrengen. 
 

Het appartement Sterappel 1.25 werd hun 
volgende verblijfplaats en zoals bleek, ook de 

laatste voor Mam, die op maandag 13 december 
2021 plotseling overleed. Ze had zich zo goed en 

zo kwaad als het ging in haar lot geschikt, met de 
wetenschap dat Papa nu echt de volledige verzorging kon krijgen omdat hij niet 

langer de kordate, “dat-doe-ik-wel-even” man was waar ze al bijna 70 jaar mee 
was getrouwd. 

 

Mam bleef fietsen op haar driewieler, ging nog een boodschapje doen als het 
kon, sloot zich aan bij de geheugentraining, ging kienen, gymmen, 

bloemschikken en genoot van de muziekdagen, circus en al het andere 
prachtige wat Sint Petrus te bieden had. De boterham en de maaltijden bleef 

ze graag thuis gebruiken, omdat ze dat al haar hele leven zo gedaan had. Dat 
waren dingen die ze nog wel voor haar Piet kon doen. 

 
Op maandag 20 december hebben we haar begeleid op haar laatste tocht – 

natuurlijk vooraan in de rij- dat was haar vaste 
plaats. We waren heel ontroerd dat het personeel 

dat haar zo mooi en geduldig heeft opgevangen in 
Sint Petrus een erehaag voor haar vormde bij het 

laatste vertrek uit de hoofduitgang en ook nog 
afscheid van haar nam. Wat fijn dat haar dat 

respect ook werd getoond. 

Het is voor ons een hele geruststelling dat er ook 
nu nog erg goed en liefdevol wordt gezorgd voor 

Piet, haar man. Trees wist dat ze hem met een 
gerust hart kon achterlaten. Het is een ding om 

een beroep te hebben, maar wij hebben ervaren 
dat iedereen in Sint Petrus een roeping heeft. 

Dank jullie wel, lieve mensen. 

 



 

 

Het is alweer januari 2022, en 

we hebben een bewogen 2021 achter ons gelaten met veel aanpassingen en 
veranderingen. Ondanks dat hebben we in november en december toch leuke 

activiteiten mogen doen. 

We hebben intussen afscheid genomen van onze muziektherapeute Laura. 
helaas is daar niemand voor teruggekomen, wat heel jammer is en zeker een 

gemiste kwaliteit. 
 

Ook mochten de ministars weer naar de Sterappel komen om samen met onze 
bewoners te knutselen of te bewegen. Heel fijn dat we daar toch even van 

hebben mogen genieten totdat de coronaregels weer strenger werden en we 
dit weer hebben moeten stoppen. Helaas. 

 
In december hebben we vele en gevarieerde activiteiten 

gehad. Op 4 december hadden we een hele leuke sinterklaas 

ochtend samen met bewoners en personeel. De schoen was 
op de avond er voor gezet en daar zat voor elke bewoner een 

leuke attentie in. Dhr. Dijkstra, bewoner van Sterappel, had 
vroeger vaak voor Sinterklaas gespeeld en vond het leuk om 

dat ook hier te doen. Geweldig, wat was dat leuk. Dhr. 
vervulde zijn rol met verve en met de nodige aandacht en 

humor voor alle bewoners. Voor iedere bewoner was een 
verhaaltje geschreven en dhr kreeg hierbij hulp van een 

hulppiet om dit te lezen. Het was een ochtend om nog lang 
te herinneren. 

 
Dan is de Sint weer weg en is de Kerst in aantocht. Ook daar hebben we een 

week voor Kerst een gezellige dag in Kerstthema gehad. We hadden alle 
bewoners uitgenodigd om een kerststukje te maken met een kopje koffie en 

iets lekkers erbij. Het was een drukke gezelligheid met vele mooie kerststukjes 
die gemaakt werden en waarmee bewoners trots naar hun appartement gingen. 

Ook de afdeling werd, mede door vrijwilligsters, weer sfeervol aangekleed met 

vele kerststukken en ook de kerstbomen werden weer mooi opgetuigd. Met 
zoveel inzet door een ieder hebben we er toch weer mooie feestdagen van 

kunnen maken. 
 

Hierbij nog een foto van een schilderij wat door de 
bewoners, met lichte hulp, is gemaakt en waar ze 

met recht trots op mogen zijn. 
Bij deze wensen we iedereen een goed en gezond 

nieuwjaar en vele lichtpuntjes in 2022 toe. 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet: Gerry van den Bosch.Afdeling Sterappel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De Sint kwam ook op D'n Boogerd aan 

Hij liet zijn paard even buiten staan. 
Hij bracht mee een mooi kado 

En dat krijg je niet zomaar zo 

 

De liedjes en gedichten stemden hem tevree, 
En ook de tekeningen, dat waren er twee. 
De sint was blij verrast, 
En had nog iets gevonden in zijn kast. 
 

Een mooi beertje,  
hij schonk hem graag, 
En de Sint vertelde, 
Dit is het beste cadeau van vandaag. 
 

Dit is Arthur,  
Hij kan zingen als de beste 

Ik ben helaas niet zo goed bij stem. 
knuffel hem, houdt van hem, 
 

 
Het is zo fijn, dat Arthur bij ons op D'n Boogerd mag zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

         
         Hallo Allemaal. 

 
 

 
 

Een tijdje was ik van de radar verdwenen, maar ik ben terug van 
weggeweest. Na bijna 5 maanden vakantie en verlof, ben ik op zaterdag 

8 januari weer begonnen. Ik ben werkzaam 

op Donkzicht, zowel in de thuiszorg, als op de 
dagbesteding. 

 
Ik kijk er weer enorm naar uit om te beginnen en 

alle lieve bewoners en collega´s weer te zien. 
 

En dan nog even terugkomen op dat verlof. Dat 
was natuurlijk niet voor niks. Op vrijdag 8 oktober 

is ons kleine wondertje “Guusje” geboren. Alles 
gaat goed met haar en ze groeit als kool! 

Guusje komt snel een keertje mee kijken op 
Donkzicht en in Sint Petrus, als de Corona 

maatregelen een beetje versoepelt worden. 
 

Veel liefs en graag tot snel: 

 
Suze Verstraten  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
Kerstmis hebben we weer achter de rug en het nieuwe 

jaar is gestart. We leven alweer in 2022, wat gaat de tijd 
toch snel. We hebben mogen  genieten van het mooie 

kerstspel wat uitgevoerd werd door cliënten en 
vrijwilligers. Met twee hoofdrolspelers van onze afdeling. 

Jan en Thom in de rol van hun leven.  
 

En vooral door die verdomde corona. Daar zitten we nu 
toch alweer bijna twee jaar aan vast en die bepaalt toch 

momenteel ons leven. Dan zijn de winkels weer open en 
dan gaan ze weer dicht en zo ook met de horeca. Mogen 

we sporten of toch weer niet. 

 
Maar toch vonden we op de Elstar dat we het nieuwe jaar 

goed moesten starten. En hoe kun je dat beter doen dan 
met een kleinschalige nieuwjaarsborrel. Er werden lekkere 

hapjes gemaakt zoals die vroeger ook op tafel stonden, 
een prikkertje met augurk, uitjes, kaas, knakworst, 

stukjes leverworst en andere lekkernijen. Hier werd van 
genoten en met een lekker advocaatje met slagroom werd 

er geproost op het nieuwe jaar.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

E l s t a r. 

Hopelijk met veel voorspoed en  

         een goede gezondheid voor ons allemaal. 



 

 

               
 

 

 

 

 

 
 

 

Januari is alweer bijna voorbij, maar we 
willen toch even kort terugkijken naar 

de laatste week van december.  
 

We hebben op de afdeling samen kerst 
gevierd en ook oudejaarsavond zijn we 

samengekomen met de bewoners om er 
een speciale avond van te maken. Op 

beide momenten konden de bewoners 
genieten van de mooie muziek van 

Anja.  
 

Op eerste kerstdag lag er voor alle 
bewoners een cadeautje onder de 

kerstboom met iets lekkers om samen 

met de familie van te genieten.  
 

Op oudejaarsavond werden we verrast 
door het personeel van de keuken die 

ons toe kwamen zingen. Nogmaals 
bedankt daarvoor. We hopen dat er nog 

veel van deze leuke middagen en 
avonden zullen zijn in 2022. 

 
 

Groetjes van afdeling Oogstappel. 
Helga van den Elzen van Egdom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De decembermaand.  

Om te beginnen allereerst voor iedereen een heel gelukkig en gezond 2022. 

Laten we er met z’n allen weer wat van maken. 

Op afdeling Bellefleur kijken we terug op een warme en gezellige 

decembermaand. Na een gezellige Sinterklaasmiddag hebben we samen de 

gangen en de huiskamer versierd met allerlei kerstspullen. Onze creatieve 

dames hebben ontzettend hun best gedaan om de bomen mooi te versieren 

om zo de afdeling onder te dompelen in kerstsferen. Tijdens de kerstdagen 

hebben we genoten van samenzijn met familie, samenzijn op de afdeling en 

lekker eten en drinken.  

Heel veel groetjes van afdeling Bellefleur!! 

 

 

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

Bijzonder optreden van ons keukenteam. 
 

Er ontstond een spontaan idee vanuit ons keukenteam om 

onze bewoners op oudejaarsavond te verrassen.  
 

We kregen allemaal een tekst toegestuurd van het nummer 
“Happy New Year” van Abba in een aangepaste 



 

 

 

Nederlandse versie. We zouden deze thuis oefenen. Wie zin had sloot aan op 

oudejaarsavond en uiteindelijk waren we met zijn twaalven.  
We zorgden voor drankjes, feestelijke versiering, er werden spandoeken 

gemaakt en Jos trok zijn wagen uit de schuur voor het transport. De 

champagne glazen werden opgepoetst en werd er geproost op het nieuwe jaar. 
 

 

 
 

De bewoners vonden het geweldig en zongen spontaan mee. Met hun blije 
gezichten, daar kunnen wij weer een jaar op vooruit. 

 
Alle goeds voor 2022. Liefs de keuken. 

 
Met vriendelijk groet: Marieke van Lieshout 

 
Bedankt voor alle lieve reacties die we nog steeds krijgen. 



 

 

Beste  allemaal. 
 

Ik zal me even voorstellen: Ik ben Ans Nooijen 
en werk al ruim 16 jaar in de thuiszorg. 

 
Maar naast mijn werk heb ik nog een andere 

passie. Zoals je misschien wel ooit gezien hebt, 
maak ik al een paar jaar Paas/Kerststukjes en 

verkoop ik deze voor een schappelijke prijs. Nu heb 
ik een klein winkeltje (kast net voor ‘t Trefpunt, 

tegenover de lift). Hier staan leuke spulletjes in die 

ik met veel liefde en plezier gemaakt heb. Zoals 
kleine tafelkleedjes, kletspotjes voor ouderen, 

vogelvoerhouder en nog veel meer. Ook maak ik 
op verzoek een herinneringsdoos voor mensen die 

beginnend dementeren, zodat ze zo lang mogelijk 
de belangrijke dingen blijven onthouden.   

 
Ben je benieuwd, dan kom eens kijken in mijn winkeltje “Tante Jans”. 

Dit winkeltje is open tijdens het winkeltje in huis, maar mocht je eerder iets 
willen hebben dat kan. Stuur mij dan een berichtje naar het volgende 

telefoonnummer 06 23 58 70 97  
 

Lieve groetjes en hopelijk tot snel, Ans. 
 

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

Ook dit jaar hebben we vanuit Sint Petrus ons weer 
aangemeld  voor de Nl doet dag vanuit het Oranje 

fonds. Voor vrijdag 11 maart gaan we een beauty 

middag organiseren voor iedereen hier in Sint Petrus. 
lekker genieten, haren kappen, massages,nagels 

lakken en ons lekker laten optutten. We willen daarna 
van iedereen een mooie portretfoto maken   zodat ze 

voor altijd een herinnering hebben aan deze middag. 
Bij NL doet  kun je deze activiteit aanmelden en er 350,00 subsidie op krijgen 

en dat is mooi meegenomen in deze tijd,nu maar hopen dat we de goedkeuring 
krijgen. 

 
Voor deze middag zoeken we ook hulp van familie en vrijwilligers. Wil je graag 

meedoen met de activiteit en bewoners mee transporten meld je aan bij 
Elly.Janssen@brabantzorg.eu  en ken je misschien mensen die mee willen doen 

op professioneel gebied m.b.t. kapper of schoonheidsspecialiste, laat het ons 
ook weten. Verder zoeken we hiervoor ook nog makkelijke kantelbare 

tuinstoelen, zodat de bewoner extra kan relaxen in een luie stoel  

  
 

  

  
 

Doe je mee? 

mailto:Elly.Janssen@brabantzorg.eu


 

 

Jaaroverzicht 2021.  
 

Ieder jaar weer, komt die oude heer. 

Niet om te lemen, maar om afscheid te nemen. 

Reken maar, van het oude jaar. 
Geen stuntjes, maar een paar puntjes. 

Niet gezeurd, wat er afgelopen jaar wel is gebeurd. 
Hij ging niet los, maar afscheid van burgemeester Bos, 

1e rang  bestuurde 12,5 jaar lang. 
Niet vermomd, werd Carolien van de Elzen als nieuwe burgemeester 

verwelkomd. 
 

Een ander Ode, verkoop van kleren in de laatste mode 
Een ander gelach, een feestmiddag met muziek van Elly en Ria  

Burendag terras opgeknapt en de struiken gekapt. 
Met pret de bloembakken gevuld en gezet 

De toertocht met de bus, een hele klus, 
Nieuw de peelroute, mochten we begroeten. 

Ook andere muzikale tijden, kwamen ze ons verblijden 

Piet en Riet en ook Ryan, die kunnen  er wat van. 
 

Niet voor niets, Vat Oe Fiets. 
Voor een ander gelach, en toerde voor de Vrienden van Sint Petrus  een mooi 

bedrag. 
Een hele klus, kwam het circus Alexander, zo goed als een ander. 

Heel stones, met clowns. 
Met poesjes, waren het geen snoesjes. 

Ze konden het niet laten, de acrobaten. 
 

Kwam op bezoek de Sint met het grote boek. 
Met Piet als assistentie, voor ieder een mooie attentie. 

Ook een mooi kerstspel, dat weten we allen wel. 
We horen het allemaal een mooi kerstverhaal. 

Met Jozef en Maria, dat is heel wa. 

Heel veel verder, met de herders. 
De grote Engel en kleine engeltjes, waren het geen bengeltjes? 

Geen gekwezel, ook de os en de ezel. 
 

 
Niet gekuld, speelde muziek ‘t Spult. 

Wim en Hein,  mochten er zijn. 
Toon, Chris en Jos, bezorgde ons een grote blos. 

We willen het kwijt, een mooi kerstontbijt. 
Geen grapje met een lekker hapje.  

Op oudejaarsdag een lekkere oliebol voor ons allen om het oude jaar uit te 
knallen. 

Maar als de klokken van de kerk om twaalf gaan slaan,  
is het oude vergaan en komt het nieuwe eraan. 

 

Ik wens iedereen een zalig Nieuwjaar. Door mevrouw van Roosmalen. 



 

 

In het afgelopen najaar konden we weer barakken  met bewoners van Sint 

Petrus. We hebben tien weken lang gespeeld en voor iedereen die meedeed 
was er een prijsje. 

We gaan in februari starten met een sjoelcompetitie en iedereen kan hieraan 

meedoen. De activiteit is op vrijdagmiddag van 14.30u tot 16.00u  
 

Hieronder de uitslag van de barak-competitie.  
 

Uitslag Barak-competitie  winter 2021 pnt  

 Mw Vogels  604   

Mw Kweens  533  

Mw Pluk  705  3e prijs  

Mw van de Broek  222  

Mw Schepers  683  

Mw v Kessel  411  

Mw Santegoeds  645  

Mw Wijdeven  622  

Mw v Roosmalen  673  

Mw Dijsselbloem  625  

Mw Marietje v Boerdonk  613  

Mw v Asseldonk  503  

Mw van de Bosch  706  2e prijs  

Dhr van der Cruijsen  617  

Dhr Wim vd Heuvel  800  1e prijs  

Dhr Manders  659  

Dhr Sanders  629  

Dhr Jan vd Elzen  683  

Dhr Theunisse 616  

Dhr Biemans  635  

Dhr  Jan Ketelaars  449  

Dhr Jan van de Ven  566  

Dhr Toon van de Elzen  637  



 

 

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

Vast weekschema met activiteiten  

in Sint Petrus 

 
Maandagochtend   

09.30 - 10.15 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining in het Vriendenhuis en op de afdeling 

10.30 - 11.30 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel 

  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Natuurvereniging in ’t Trefpunt (1e maandag van de maand)  

Dinsdagochtend  

09.00 - 10.30 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.00 - 11.00 uur Kaarten maken in het Vriendenhuis 

10.30 - 11.30 uur Geheugentraining op afdeling Sterappel 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

  

Woensdagochtend  

09.30 - 11.00 uur Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in ‘t Trefpunt 

(4e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.00 uur Groot letter bibliotheek (2e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.30 uur Mannenclub in het Vriendenhuis (1e en 3e woensdag van de maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Muziek in ‘t Trefpunt en wisselend op afdeling Sterappel of Bellefleur  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte  

10.45 - 11.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in 

de beweegruimte  

09.30 - 11.00 uur  Bloemschikken in ’t Trefpunt  

10.15 - 11.15 uur Bloemschikken op afdeling Sterappel en Bellefleur 

Donderdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur Handwerkclub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.00 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

Vrijdagochtend   

09.00 - 12.00 uur Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de 

fitnessruimte 

Vrijdagmiddag   

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.00 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


