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Vaste rubrieken. 

Onder de Loep 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 
In gesprek met 

In Memoriam 
D,n Boogerd 

Donkzicht 
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: Theo van der Burgt 

 
Leden:  

Thom in ‘t Groen 
Willem Weeren         

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. 
 

 
 

 
 

   
.. 

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:  

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

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

Het jaar is voorbij gevlogen.... 
 

Eerst een korte terugblik naar het meest besproken nieuws van het jaar 2022. 

Het jaar stond in het teken van de inval door Rusland in Oekraïne. De koningin 
van Engeland, Queen Elizabeth, is overleden. De 24ste Olympische 

Winterspelen werden gehouden in Peking en het wereldkampioenschap 
voetbal in Qatar. De boeren hebben flink geprotesteerd en ook de wolf liet 

zich vaker zien in Nederland. En alles werd duurder. Waarschijnlijk ben ik nog 
een aantal belangrijke zaken vergeten, maar het is ook te veel om op te 

noemen. 
 

Gelukkig was het ook het jaar waarin Corona steeds een beetje verder naar 
de achtergrond ging, maar verdwenen en vergeten is het nog niet. Samen, 

met elkaar en met de mensen die dicht bij ons staan, hebben we weer veel 
herinneringen mogen maken. We hebben de boerenbruiloft gevierd in 

februari. Er werd meegelopen met de avondwandelvierdaagse in Boekel. We 
hebben genoten van het zomerconcert, opgevoerd door de harmonie E.M.M. 

uit Boekel. Er was een extra kienmiddag met de Vliegenmeppers. En de 
minicamping ‘De Gladiolen”, in de binnentuin, trok veel bekijks. Waarschijnlijk 

vergeet ik weer een aantal belangrijke zaken, maar het is alweer te veel om 
op te noemen. 
 

Het jaar hebben we samen met elkaar afgesloten in een mooi versierd Sint 
Petrus met heerlijke kerstmaaltijden en oliebollen tijdens oud en nieuw.  

Terugkijkend naar 2022 wil ik iedereen ontzettend bedanken voor zijn of haar 
inzet. Samen hebben we er wederom een mooi jaar van gemaakt. 
 

Als u dit leest, is het inmiddels alweer 2023. Het volgende wil ik u allen voor 

dit jaar meegeven: 

Zoek mooie avonturen 

Volg je dromen en geniet 
Kus de maan weer verwonderd 

Over wat je in de sterren ziet 

Maak dansjes in de regen 

Verspreid geluk en lach 

Vang zonnestralen tussen wolken 

Vier een feestje elke dag 

Laat achter wat je kwijt wilt 

Bewaar wat je nooit had gedacht 

En vergeet niet dat plezier 

Ook dit jaar op je wacht 

 

Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze 

uitgave van de Loep. 

 

Hartelijke groet: Anneloes van Heel 

Teammanager Horeca & Facilitair 
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus, maar ook andere lezers 
van dit blad die op een of andere manier betrokken zijn bij ons 

zorgcentrum Sint Petrus. 
 

In de eerste plaats willen wij als cliëntenraad iedereen het beste toewensen 

in het jaar 2023. Een nieuw jaar om te weten en te horen hoe u het als cliënt 
vergaat. 

 
 

 
Wie er in de cliëntenraad zit, kunt u voor in dit blad 

vinden, waarbij u één naam zult missen: Marietje 
van Boerdonk. Jarenlang lid van deze raad en 

altijd intens betrokken bij het wel en wee van alles 
wat met Sint Petrus te maken had. Zoals u weet, 

hebben we onlangs van haar afscheid moeten 
nemen. Marietje, bedankt voor je jarenlange inzet. 

 
 

 

We hebben aan het eind van 2022 besloten om het 
maandelijks overleg terug te brengen naar een 2-maandelijks overleg. De 

praktijk heeft uitgewezen dat er niet altijd wezenlijke punten waren om te 
bespreken. 

 
We vinden wel belangrijk dat op elke eerste vrijdagochtend van de maand een 

inloopontbijt is en blijft, waarbij de cliëntenraad aansluit om actuele zaken 
met u te bespreken. Daarbij is ook altijd Renée Lange aanwezig om de 

geplande activiteiten met ons door te nemen en om de maand een van de 
teammanagers. 

 
Je zou zeggen dat het inloopontbijt druk bezocht wordt, maar het zijn meestal 

dezelfde bewoners die daarbij aanwezig zijn. Er zijn bewoners die op die 
vrijdagochtend gemist worden. Het kan zijn dat u geen interesse hebt, het is 

ook geen verplichting, maar mogelijk bent u zelf niet in staat om er gebruik 

van te maken. Dan zou u met uw verzorgende eens af kunnen spreken dat u 
op vrijdag 3 februari graag aanwezig wilt zijn bij het inloopontbijt. 

 
Wij als raad ontmoeten u daar graag. 

 
 

Met hartelijke groet: uw cliëntenraad. 
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Verjaardagen bewoners. 

 
Februari 

09 Mw. G.G. Verbakel Bijvelds 
14 Dhr. A.W. van den Boogaard 

23 Mw. P.J.M. van de Ven Jansen 
25 Dhr. G.W. Verwegen 

27 Dhr. G. Dijkstra 
 

Maart 

02 Dhr M.H.J. van Asseldonk 
08 Mw J.S.M.W. Vissers Weigergangs 

11 MW H.J.M.L. van Dongen van den Braak 
18 Mw. M.L.J. Timmers Nooijen 

20 Mw. A.G.M.J. Snijders de Bruin 
31 Dhr. J.C.J. Tielemans  

 
 

 

 

Overleden. 
Dhr. J.M. van den Elsen    29-11-2022 

Mw. Louws      22-12-2022 
Mw. van Alebeek     23-12-2022 

 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

Nieuwe bewoners. 

 
Dhr. M.G. van Schijndel       app. 1.06 

Mw. Litjens   app. 1.01 

 
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
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Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. We hebben tijdens de 

nieuwjaar ontmoeting teruggekeken op 2022 en een blik 
geworpen op 2023. Wat fijn dat we sinds drie jaar weer een 

‘normale’ decembermaand hebben kunnen organiseren. Daar 
hebben we met z’n allen erg naar uit gekeken. Het is prettig 

verlopen en velen hebben genoten van de leuke activiteiten 
die georganiseerd zijn. Samen zijn met elkaar stond deze 

maand dan ook centraal. Wat fijn dat vele families samen met 

de bewoners hebben genoten van het kerstdiner wat door de 
keuken verzorgd werd. Onze dank was dan ook groot aan de 

families en vrijwilligers die mee 
hebben geholpen om het huis in 

kerstsfeer aan te kleden. Het 
kerstgevoel was hierdoor 

meteen zichtbaar. In deze Loep 
is dan ook te zien en te lezen 

hoe gezellig we het hebben 
gehad. Vol goede moed gaan 

we het nieuwe jaar in en staan 
we open voor al het moois wat 

ons te wachten staat.  
 

Sinterklaasfeest voor de bewoners.  

 
Sinterklaas heeft ons een bezoek gebracht op de huiskamers 

van afdeling Sterappel, Bellefleur en d’n Boogerd. Op deze 
manier krijgen de bewoners meer individuele aandacht. Voor 

elke bewoner was er een persoonlijk woordje van de Sint. De 
bewoners kregen allemaal een mooi plateau met kerstballetjes 

en kerstverlichting waarvan ze de gehele feestdagen konden 
genieten. 

 
Mysterieuze gast tijdens de Sinterklaas bingo. 

  
De dag daarna weer een middag in het teken van Sinterklaas 

waarbij de bewoners van de Kloosterlaan ook welkom waren. 
Twee pietjes en Anita hadden deze middag in elkaar gezet. Het 

zag er allemaal gezellig uit. Na de Sint bingo kwam er een 

mysterieuze gast. Die hadden we vorig jaar na de corona ook 
weer voor het eerst gehad. Nu leek het een vrouw te zijn, 

prachtig verkleed in mooie prinsessen kleren én met een 
dierenhoofd. Het was Beauty en de Beast. Wat heel sneu was, 

was dat er ook kinderen van Ministars bij waren die mooi op 
het podium zaten te wachten. Tot het moment dat de persoon 

in de zaal rondliep was er niks aan de hand, maar richting het 
podium ontstonden er gillende kinderen die hard begonnen te 

rennen. Wat waren ze geschrokken van dat dierenhoofd.  
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Tijdens het raden van de mysterieuze gast mochten de mensen vragen stellen 

die met ja of nee te beantwoorden waren in de vorm van knikken, niet praten 
en dat was lastig voor deze mysterieuze gast want die praat altijd. Na een 

vragenronde van een kwartiertje hoorde ik de naam al vaker roepen. 
Uiteindelijk kwam de vraag: ‘Heet jouw man Hans?’. En toen onthulde ze zich 

…… Elly Janssen. Na 42 jaar is ze eindelijk een keer de mysterieuze gast 
geweest. Dit ook omdat Elly per 1 mei Sint Petrus gaat verlaten en gaat 

genieten van haar welverdiende pensioen samen met haar man. 
 

Kerst-inn.  
 

Op zaterdag 17 december hadden we wederom een gezellige middag. Voor ‘t 

Trefpunt bij het biljart konden alle bewoners en mensen uit de Kloosterlaan 
samen met onze bloemschikkers een mooi kerststuk maken met verse 

hyacintbollen. Er werd hard gewerkt door iedereen en we hadden aan het 
einde van de middag 50 kerststukjes gemaakt. De dames hadden het zweet 

op het voorhoofd staan, maar het 
resultaat mocht er dan ook zeker 

zijn. In ‘t Trefpunt was er gezellige 
instrumentale kerstmuziek van het 

orkest muziek Mozaïek en er was 
allerlei lekkers zoals, glühwein, 

warme chocolademelk en wafels met 
warme kersen. De vrijwilligers die 

mee hadden geholpen hadden ook 
aardig wat stappen gemaakt. Het 

was er gezellig druk en sfeervol. 

 
Kerstontbijt met Ministars. 

  
Op vrijdag 23 december hadden we sinds een hele lange tijd weer een ontbijt 

samen met de kinderen van Ministars. Wat hadden we hier naar uitgekeken. 
Het is altijd gezellig als de kinderen bij de bewoners aan tafel zitten en ze 

samen kunnen genieten van een heerlijk ontbijt dat door de keuken werd 
verzorgd. Deze keer, omdat het bijna Kerst was, had iedereen genoeg keuze 

en zat er veel lekkers tussen. Een gebakken ei mag dan natuurlijk niet 
ontbreken, maar ook een snee kerstbrood werd niet overgeslagen. Altijd 

lekker om ‘uit te gaan eten’ en aan te kunnen schuiven. Iedereen geniet er 
elke keer weer van en leuk dat we dat iedere eerste vrijdagochtend van de 

maand kunnen aanbieden. Iedereen ging met een volle buik weer naar boven 
en waren vol lof over het heerlijke ontbijt. 

 

Kerstverhaal.  
 

Dit jaar een kerstverhaal zonder 
mondkapjes en dat ziet er toch veel mooier 

uit. We hadden onze eigen bewoners weer 
gevraagd om mee te doen en het verhaal uit 

te beelden. Ze waren weer enthousiast en 
zo hadden we ook een nieuwe herder 

genaamd Antonio Romano.  
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Verder waren onze andere herders weer van de partij 
namelijk, Thom in ‘t Groen, Jan van de Ven en Joke van 

Rijbroek. De koningen Annie Kandelaars, Miet Vogels en 
José van Asseldonk schitterden tijdens het spel met hun 

nieuwe kroontjes. Dit jaar hadden we ook een echte baby 
tijdens het kerstspel en  Joke van den Elsen vervulde de 

rol van moeder Maria. Pieta van de Velden was dit jaar 
omgetoverd tot Josef en als ezel hadden we de kersverse 

nieuwe vrijwilliger Kees van Ginneke samen met Bep 
Ceelen. Annemieke Ketelaars vertelde het verhaal en dat 

doet ze elk jaar fantastisch. Wat ook fantastisch was, was 

ons eigen Sint Petrus koor die de mooie kerstliedjes 
verzorgde. Mooi om te zien dat er dan zoveel bewoners 

meezingen  zonder tekstboekjes. We hadden dit jaar ook 
een mooie engel met twee kleine verlichte engeltjes, namelijk de 

kleinkinderen van Elly Janssen. Het was een mooie middag met volop 
kerstsfeer. 

 
Nieuwjaarsontmoeting. 

 
Op donderdag 5 januari hebben we samen met de aanwezige bewoners, 

vrijwilligers en medewerkers geproost op het nieuwe jaar. Arjan had namens 
het huis een woordje gedaan en aansluitend hebben we met z’n alle het glas 

geheven. Daarna hadden we een terugblik op 2022 wat door mw. van 
Roosmalen in dichtvorm geschreven was. Tevens 

was er nog uitleg gegeven over de hartjes die de 

bewoners al eerder in de brievenbus hadden 
gekregen. Het thema voor 2023 is ‘Wat kan ik 

voor je doen?’. Iedereen mag op het hartje een 
wens schrijven en hopelijk kunnen we deze in 

2023 in vervulling laten gaan. Een lekker hapje 
mocht ook niet ontbreken en zo hebben samen 

stil gestaan bij het oude jaar en kijken we vol 
goede moed naar het nieuwe jaar.  

 
 

 
 

Voortgang kabouter pad. 
 

Met het kabouter pad zijn we druk in de weer. Al vele kabouters zijn opgeknapt 

en opnieuw geschilderd. Nu zijn de bewoners van Sint Petrus bezig met het 
breien van dekentjes en kleertjes voor de 

kabouters. Een werkgroep heeft al kabouterhuisjes 
gemaakt, dus het wordt een mooi pad. En wat ook 

heel mooi is dat we van de organisatie NL Doet 
(Oranje Fonds) een subsidie hebben ontvangen van 

€350,- . Op vrijdagmiddag 10 maart is de officiële 
opening van het kabouter pad. U krijgt ter zijner tijd 

hiervoor nog een uitnodiging. Graag tot dan. 
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Vooruitblik op de carnavalsactiviteiten. 

 
In 2023 is het weer volop carnaval voor iedereen en ook in Sint Petrus kunnen 

we weer iets plannen. We willen er niet meer zo’n massale happening van  
maken met heel veel leden van de carnavalsclub en de grote muziekkapel. De 

Vliegenmeppers willen een amusements middag aanbieden. We willen daarbij 
ook de Knoergoeie bewoners van Sint Petrus huldigen en dat zijn bewoners 

die we extra in het zonnetje willen zetten. We geven ze een stimulans om de 
persoon die ze zijn hier in Sint Petrus.  

 
Op zaterdagmiddag 11 februari is er een carnavalsmiddag van CV de 

Vliegenmepper en op vrijdagmiddag 17 februari hebben we in ’t Trefpunt een 

carnavalsmiddag samen met de kinderen van Ministars. 
 

Waar we zeker ook aandacht aan willen besteden is de boerenbruiloft van Sint 
Petrus. Jullie hebben ongetwijfeld gehoord dat onze ambtenaar van de 

burgerlijke stand, vrijwilliger Hein van den Elzen, al sinds augustus uit de 
running is door ziekte. We missen Hein ontzettend in Sint Petrus en vooral bij 

de boerenbruiloft. Uit respect hebben we besloten om dit jaar geen 
boerenbruiloft te organiseren. Hoe verder dat zien we dan wel weer in 2024.  

We gaan in maart wel een bruidsmodeshow organiseren. Een show met 
trouwjurken uit allerlei jaren en een beetje als compensatie voor de 

boerenbruiloft. 
 

Oproep bruidsmodeshow. 
 

Bruidsmodeshow bij Sint Petrus door bewoners, personeel en vrijwilligers. 

Themamiddag : Trouwen van vroeger en nu! 
 

Het is alweer even geleden dat we een bruidsmodeshow in Sint Petrus hebben 
georganiseerd. Het was altijd een leuke middag die veel herinneringen opriep 

en waar we allemaal van konden genieten.  
 

De modeshow vindt plaats op donderdagmiddag 2 maart van 14.30-16.00 
uur. We hebben nog enkele vragen: 

 
- Wie wil en kan mee doen. 

- Wie heeft er een trouwjurk die geshowd mag worden.  
   Maakt niet uit uit welk jaar.  

- Kun je zelf niet meer in de jurk, mag dan iemand anders deze showen.  
- Wie wil er mee doen, maar heeft zelf geen trouwjurk. 

- Bewoners mogen ook meedoen 

 
Krijg je zin om mee te doen?  

Meld je aan bij Elly.Janssen@brabantzorg.eu of bel naar 06 23 79 11 56  
Geef duidelijk door wat je kunt en wilt doen op deze middag, je naam, je 

mailadres en eventueel telefoonnummer. Wil je meedoen, maar heb je geen 
bruidsjurk geef dan je confectiemaat door. Wij zorgen voor een knappe 

bruidegom die je naar het podium begeleidt en er wordt uiteraard van deze 
middag een mooie foto gemaakt. 

  

mailto:Elly.Janssen@brabantzorg.eu
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Dansers gezocht voor de jukebox middag. 

 
Eén keer in de maand organiseren we een leuke en gezellige dansmiddag. We 

bouwen ‘t Trefpunt om tot dansvloer en iedereen die wil kan daar een dansje 
wagen. Vele bewoners vinden het erg leuk om te kijken naar alle dansen en 

vooral de dansen van vroeger. Het is telkens weer een leuke middag met een 
drankje en muziek. We zoeken alleen nog mensen die van dansen houden en 

het leuk vinden om één keer in de maand aan te sluiten bij de jukebox middag. 
Ben jij diegene of ken je iemand die graag voor de bewoners wil dansen, dan 

horen we het graag.   
 

Verandering activiteit bloemschikken.   

 
Elke donderdagochtend kunnen de 

bewoners in ‘t Trefpunt een 
bloemstukje komen maken dat ze na 

afloop mee kunnen nemen. Dat deze 
activiteit een succes is blijkt wel uit 

het grote aantal van 50 deelnemers. 
Dat zijn er dus wel heel veel. Deze 

activiteit is indertijd opgezet met het 
idee dat de vrijwilligers ook tijd 

konden nemen voor de bewoners en 
ook tijd konden nemen om hen te 

ondersteunen. Echter met zo,n groot 
aantal deelnemers is dat gewoon niet mogelijk. Het werd meer productiewerk 

dan een fijn momentje tussen bewoners en vrijwilligers.  

 
Daarom hebben we besloten om de activiteit anders in te gaan richten, zodat 

de deelnemers weer meer persoonlijke aandacht kunnen krijgen.  
 

Vanaf donderdag 19 januari gaan we de groep splitsen en dat ziet er dan als 
volgt uit :  

 

- Oneven week : Afdeling D’n Boogerd, Elstar en Sterappel. 

- Even week : Afdeling Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan. 

 
De oneven week begint op donderdag 19 januari. Zo heeft iedereen om de 

week iets leuks op tafel staan en wordt de activiteit weer zoals deze in het 
begin bedoeld was. We zorgen dat we sterkere bloemen halen die ook langer 

mee kunnen.  
 

Groet: Team Welzijn 
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Oudjaarsdag. 
 
We zitten nu in het nieuwe jaar 2023.  
 

Maar we hebben op zaterdag 31 december 2022 leuk afgesloten. We zijn naar 
,t Trefpunt gegaan om samen een quiz te doen. We hadden acht groepen 

gemaakt en zo kreeg ieder groepje tijd om de antwoorden te zoeken die op 
het blaadje stonden. Er stonden allemaal oude bekende mensen op een foto 

waar ze de naam van moesten raden en ook oude spellen van vroeger die ze 
zeker allemaal wel kennen. 

 
In de pauze hadden we lekker wat te drinken en op oudjaar hoort daar 

natuurlijk een oliebol bij. Een gezellige sfeer. En ook valt me op dat iedereen 
zo fanatiek is (ze willen winnen.) Na de quiz hebben we de prijsjes uitgereikt 

en nog gezellig wat zitten kletsen. 

 
Iedereen ging naar huis eten en kwam een paar uurtjes later weer naar 

beneden om samen te proosten op het Nieuwe jaar. Ook hoort daar vuurwerk 
bij, dus dat hebben we dan ook afgestoken. 

 
En nu gaan we weer een nieuw jaar tegemoet en kijken wat ons dat brengt. 

Ik wens iedereen het beste in een fijn nieuw jaar. 
 

Veel liefs Anita Penninx 
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AANDACHT VOOR ELKAAR in 2023 

 

 
Wat kan ik voor je doen? 
 
Vanuit Welzijn gaan we aan een thema werken. We starten 

hiermee in januari.  

 
We hebben voor het thema “Wat kan ik voor je doen“ gekozen. 

 
Iedereen mag een wens opschrijven. Geen wensen die veel geld kosten, maar 

wensen over het sociale leven in de vorm van aandacht, een uitje, 
gezelligheid, minder eenzaamheid, erbij horen enz.  

Heb je een leuk idee, zet het op het hartje, vermeld ook je naam en eventueel 
appartement nummer erbij. We hebben gekozen voor een rood hart  waarop 

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

 
Elke dag zo fijn mogelijk voor bewoners medewerkers en vrijwilligers.   

 
Iedereen kan meedoen. In de personeelskamer, ruimte bij vrijwilligers en in 

,t Trefpunt liggen rode hartjes waarop je een wens of verzoek  kunt schrijven. 

Bewoners krijgen een hartje met dit schrijven  in hun postvak. 
Het hartje mag je ophangen in de rechthoekige kerstboom in ,t Trefpunt. Eind 

februari gaan we de resultaten bekijken en bespreken we welke wensen we 
kunnen uitvoeren.  

 
Aandacht voor elkaar in 2023  blijft erg belangrijk. 

 
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2023. 

 
Team Welzijn in Sint Petrus.   

Renée Lange / Elly Janssen. 
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We kaarten van 19:00 uur tot 21:00 uur. Diversen bewoners sluiten hierbij 

aan en dat zijn ongeveer 25 personen. We hebben veel plezier en er wordt 
volop gelachen. De bewoners rikken, jokeren en ze spelen soms ook 

rummikub en voor mensen die daar niet aan meedoen spelen we een ander 

spel.  

Je hoeft niet persé mee te doen, een kopje koffie of thee kun je altijd nuttigen. 
Samen zijn in deze donkere avonden is het meest belangrijk voor de mensen. 

Als jullie interesse hebben of mee willen doen kom gerust eens kijken in het 
’t Trefpunt. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19:00 uur. Al was het maar om 

elkaar te ontmoeten en wat bij te praten. Niets moet maar alles mag. We 

hopen jullie een keer op donderdagavond te verwelkomen. 

 Groetjes Ria, Willie, Anne, Pantea en John. 

 

 

 

 

Sinds oktober 2022 organiseren wij ( Ria en Willie ) 

elke donderdagavond een gezellige kaart- en andere 

spellenavond. 
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Jaaroverzicht 2022. 

 
Ieder jaar weer, komt die oude heer. 

reken maar, vertellen over afgelopen jaar. 
Niet gezeurd, wat er zoal is gebeurd. 

 
Een hele klus, toeren met de bus. 

om te groeten, de dorpenroute. 
geen relletjes, de rit van de kapelletjes. 

 
In de hete zomer gingen we eens iets anders organiseren  

de gladiolen camping  gingen we in de tuin parkeren  

bewoners konden op de koffie komen  
een mooie camping met gasten om van te dromen  

 
Dit jaar wandelen met bewoners naar de kermis toe  

Daarvan worden we echt niet moe  
genieten van jong en oud op ,t plein  

Dat vinden we allen heel fijn. 
 

 Heilige mis met nieuwe pastor van Moorsel  hier in huis  
 En voelt zich met de maandelijkse mis helemaal thuis. 

 Een gebedsdienst  samen met jo en Toos  
 we zijn erg blij mee ,t is  een schot in de roos  

  
We hadden om te vertieren, weer iets te vieren. 

Echt waar, Martina Tielemans werd 100 jaar. 

Heel bedeesd met een groot feest, 
niet om te wikken, doen we bloemschikken. 

Heel kwiek, elke  woensdag skôn muziek. 
 

je kunt het merken, donderdag handwerken, 
Om te dissen, ons geheugen opfrissen  

Een hele ris, elke maand een kwis ik weet ,t bitter  
daarvan blijft ons geheugen fitter  

heel secuur, Ton Vogels komt vertellen over de natuur 
 

we weten het allemaal wel, een prachtig kerstspel. 
Met oudjaar een lekkere oliebol 

daarmee krijgen we ons jaar wel vol 
We wensen jullie allen goeie gezondheid en geluk  

Dan kan het nieuwe jaar niet meer stuk  
 

 
Door Mevrouw van Roosmalen. 
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     Mijn naam is Cor van Lankveld. 
 

Ruim 88 jaar geleden ben ik geboren op de 
Bovenstehuis. Omdat ik veel behoefte heb aan 

gezelschap en aan buurten groeide mijn wens om ”noar 
de stroat noar ut growt haus” te gaan. 

 

Op 12 december 2022 van de Bovenstehuis naar Sint 
Petrus is een hele verandering. Ik hoop hier een 

gezellige tijd te hebben met veel aanspraak. Iedereen is heel erg welkom op 
Oogstappel 205 voor un bekske koffie en un kuukske. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ik wil me graag even voorstellen: 
 

Mijn naam is Miet Beekmans Egelmeers. Ik ben geboren op 
03 april 1923 op de Bovenste Hei. Die straat heet nu de 

Waterdelweg en daar woont nog steeds Familie Egelmeers. 
Mijn moeder was Jacoba van der Heijden en mijn vader Piet 

Egelmeers. Ik ben de oudste dochter uit een gezin van 6 
kinderen, 3 broers en 2 zussen. 

 

Toen ik 8 jaar oud was stierf mijn moeder en vanaf die tijd ben ik mee gaan 
helpen in het gezin. Op mijn 18e jaar ben ik nog 5 jaar gaan werken in het 

Sint Joseph ziekenhuis in Eindhoven. Op 9 januari 1952 ben ik getrouwd met 
Adrianus Beekmans uit Boekel. Samen verhuisden wij naar Veghel waar 

Adrianus als tuinman van de Zusters Franciscanessen is gaan werken.  
We kregen 5 kinderen, 4 zonen en 1 dochter. We hebben daar jaren fijn 

gewoond. 
Nu woon ik sinds kort weer in Boekel in Sint Petrus waar mijn vader Piet 

Egelmeers ook jaren heeft gewoond en dat gaf een vertrouwd gevoel. 
Ik vind het hier heel fijn, een goede verzorging en ik kan overal heen en geniet 

van de activiteiten. Bloemschikken, Kienen, Muziek, lekker eten in ,t Trefpunt 
of naar de mis. 

Ik doe graag aan alles mee behalve sporten daar geef ik niets om. Ik hoop dit 
jaar in April mijn 100e verjaardag samen met jullie hier te kunnen vieren en 

nog een mooie tijd te kunnen beleven. 

 
Het is fijn om mensen te ontmoeten daar geniet ik van. Leuk te merken dat 

ik, na een lange tijd uit Boekel te zijn geweest, hier toch nog zoveel mensen 
ken. 
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Mijn naam is Martien van Schijndel.  

 
Ik ben 87 jaar en woon sinds 16 december 2022 in 

Sint Petrus op afdeling Elstar, kamer 1.06.  
Ik ben geboren en opgegroeid in Uden. In een gezin 

van 10 kinderen, 6 jongens en 4 meisjes. Mijn 
oudste zus en broer zijn overleden. Met de andere 

heb ik nog steeds een goed en fijn contact. In 1966 
ben ik getrouwd met mijn vrouw, Fien van Schijndel 

– van der Aa. Vanaf die tijd ben ik in Boekel komen 
wonen. Samen kregen we 4 dochters. Ik heb dus 

een hele tijd met 5 vrouwen in huis mogen leven. 
Niet altijd even makkelijk, maar ben er wel dankbaar 

voor. Mijn vrouw is helaas na een ziekbed in 2012 

overleden. Een gemis, maar door mijn actieve instelling heb ik de draad weer 
op kunnen pakken.  

 
Onze dochters zijn getrouwd/wonen samen en in totaal zijn er ondertussen 7 

kleinkinderen, 4 jongens en 3 meisjes. De oudste kleinzoon is 23 en de jongste 
kleindochter is 16 jaar. Op elk kleinkind ben ik even trots!  

 
Al die jaren heb ik gewerkt als buschauffeur bij de Zuid-Ooster, veelal op 

lijndienst 21 van Eindhoven naar Nijmegen. Ik heb met plezier mijn werk uit 
mogen voeren en heb er mooie herinneringen aan. Lang heb ik ook de kok 

van Sint Petrus (Jos) naar zijn school in Eindhoven mogen brengen met de 
bus. Dit komt nu nog regelmatig tussen ons ter sprake. Naast mijn werk deed 

ik ook allerlei andere dingen graag zoals schilderen en in de tuin werken. 
Thuis, maar ook bij andere mensen. Ik ben altijd een actief persoon geweest 

die op zijn tijd van een praatje hield.  

 
Tot mijn 85-ste jaar ben ik heel vitaal geweest. Ik reed auto, heb veel gefietst, 

deed jaren vrijwilligers werk hier bij Sint Petrus in de tuin, ging biljarten, 
dansen, was een zelfstandig persoon en voerde mijn eigen huishouden.  Na 

mijn 85-ste kwam hier verandering in. Zeker nog wel vitaal, maar zoals ik zelf 
altijd zeg, kwam er vanaf toen “stof in mijn computer”. Last van dingen 

vergeten wat impact heeft op al mijn activiteiten en waardoor het zelfstandig 
leven/wonen moeilijker werd. Het laatste jaar ben ik voor ondersteuning deel 

gaan nemen aan dagbeleving “de Heijhoeve” in Odiliapeel. Een fijn adres die 
er zeker toe bijgedragen hebben om toch zolang mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen.    
 

En nu woon ik dan in Sint Petrus. Een leuk weetje is dat dit mijn vierde adres 
in de Burgtstraat is. Drie maal heb ik samen met mijn vrouw in de Burgtstraat 

een huis mogen bouwen. Nu op mijn vierde adres hoeft dat bouwen niet meer. 
Ik moet wennen, maar maak het goed. Het is fijn dat ik de mogelijkheid had 

om in Sint Petrus te mogen gaan wonen. Fijn om in Boekel te kunnen blijven 

en dan ook nog eens in mijn vertrouwde Burgtstraat. Samen met de mensen 
om me heen en de zorg, probeer ik hier mijn “draai” te vinden en er een fijn  

thuis van te maken.  
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 Kerst-Inn 2022 
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Jan van de Elsen.  

 
 

Samen vanaf het prille begin  

samen ravotten en stoeien  

in de Handelse Bergen  

zoals dat vroeger ging 

 

Samen naar de motorcross  

samen genietend van het bier  

op elkaar mopperen en steuken 

naast het samen werken en samen plezier 

Samen zijn we nu voor het laatst met jou 
in ons midden Jan 

en hopelijk is een afscheid hier  

een weerzien daar 

met diegenen die je al voor zijn gegaan 

 
een troostende gedachte 

van weer samen komen achter de horizon  

waar ooit het leven samen begon 

 

Wij willen graag iedereen in Sint Petrus en met name afdeling Elstar 

bedanken voor de goede zorgen voor Jan van de Elsen.  

Marga van de Elsen. 

 

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden 
van 

                                            

                                Marietje van Boerdonk 
 

Marietje was vanaf 1962 erg betrokken bij Sint Petrus; eerst als  
bejaardenverzorgende, later als adjunct directrice en vanaf 1992 als 

vrijwilligster. Haar leven stond voor een heel groot gedeelte in het teken van 
Sint Petrus.  

Marietje had een warme band met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 
Marietje we herinneren jou als een warm mens die betrokken was bij 

iedereen in je omgeving. We zullen je missen in Sint Petrus en zeker bij de 
thuiszorg. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 

 
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus 

  

 

 

Samen 
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Marietje van Boerdonk. 
 

Marietje, met heel veel liefde en respect kijken we 
terug op jouw leven in Sint Petrus. Jouw hart lag al van 

jongs af aan in Sint Petrus en ik hoorde je laatst nog  
zeggen”al meer dan 60 jaar”. 

 
Je begon in het oude klooster bij de zusters en in de 

jaren 70 vond de verhuizing plaats naar het nieuwe 
zorgcentrum in de Rutger van Herpenstraat. Jij was 

een van de eerste gediplomeerde 

bejaardenverzorgsters in Boekel.  
In 1975 heb je mij aangenomen als 

bejaardenverzorgende. Je was toen niet direct in de 
zorg werkzaam maar had wel als adjunct directrice de zorg over al het 

personeel. Het mooie is, dat wat we nu als Brabantzorg uitstralen, wij dat al 
deden in de jaren 70 en vooral jij Marietje. Elke dag zo fijn mogelijk en bij de 

ene bewoner was dat een extra eitje bakken, bij de andere bewoner een 
borreltje drinken, in het dorp boodschappen doen voor de mensen, koper 

poetsen enz. Jij ging ook op bezoek als  
bewoners in het ziekenhuis lagen. En vooral, 

waar het nu vaak aan schort, extra  tijd 
nemen voor de mensen. 

 
De zorg was niet zo intensief als nu, in die tijd 

kwamen de bewoners met een eigen auto bij 

ons wonen of brachten de brommer mee. Ook 
hadden we  al activiteiten voor de bewoners 

en jij bent, als niet geregistreerde vrijwilliger, 
begonnen met het kienen voor de  bewoners. Dit heb je 40 jaar lang met liefde 

en plezier gedaan. Zelfs op oudejaarsavond was het altijd volle bak in huis 
met bewoners. Kienen tot vijf voor twaalf en dan vuurwerk kijken. Ook de 

jaarlijks fancy fair was een van je favorieten. Eerst in het oude huis en later 
in het nieuwe huis heb je nog jaren mee gedaan Toen je niet meer zo actief 

mee kon doen kocht je boekjes met loten. 
 

Tot de dag van je overlijden was je een actief lid van de cliëntenraad en liet 
je je stem wel horen. Soms ook met kritiek als er weer iets ging veranderen 

waar je niet zo blij mee was. Maar meestal had je veel lof voor de ander en 
waardeerde  je het dat er zoveel activiteiten voor de bewoners waren. Ook de 

keuken kreeg vaak een compliment van je. 

 
Na al die jaren heb je eigenlijk een standbeeld verdiend voor de betrokkenheid 

en inzet voor Sint Petrus. Gelukkig hebben we onze mozaïekbank voor het 
huis die we dankzij jou met vele vrijwilligers met veel lol en zorg hebben 

gemaakt en waar we  nog eens lekker kunnen uitrusten. 
 

Marietje dank je wel namens iedereen die jou gekend heeft in Sint Petrus. 
Rust nu maar uit en we zullen je nooit vergeten. 
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Door een drukke tijd is het een hele tijd stil geweest vanuit onze afdeling.  
We hebben dan ook niet veel tijd gehad om leuke activiteiten te doen met 

onze bewoners, wat we heel erg jammer vinden. 
 

Maar het voetballen konden we toch niet zomaar voorbij laten gaan en we 
hebben er met enkele voetbalfans van genoten, helemaal toen ze ook nog 

de wedstrijd wonnen. De lekker hapjes zullen er ook wel aan bij hebben 

gedragen        

 

We hopen snel weer meer van zulke foto’s te kunnen delen met jullie. 

 
Groetjes afdeling Oogstappel.  
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Vanuit de dagbesteding “Donkzicht” weer gezellige en feestelijke foto’s 

en berichten. We begonnen in de maand December met Sinterklaas, die 
voor alle bewoners en cliënten een klein kadootje kwam brengen. Met 

daarbij een mooi gedicht dat maakte het nog leuker. Samen gezellig bij 

elkaar in de huiskamer met alle bewoners, met een hapje en een drankje 
en wat bleek er waren steeds meer sinterklazen die wel kadootjes wilden 

uitdelen. Kortom het was erg gezellig.  
 

Na sinterklaas gingen de cliënten aan de slag om de huiskamer gezellig te 
maken voor Kerstmis. De kerstboom werd versierd en overal kwamen leuke 

versieringen te hangen, die door de cliënten zelf waren gemaakt.  En met de 
kerstlampjes aan, maakte dit een gezellige en warme huiskamer.  

 
We mochten ook genieten van het Sint Petruskoor, dat een prachtig optreden 

verzorgde in onze huiskamer. Zowel de cliënten van de dagbesteding en de 
bewoners van Donkzicht hebben hier enorm van genoten. Dank je wel 

nogmaals voor het mooie optreden, zo kwamen we nog meer in de kerstsfeer. 
We sloten de middag af met een borreltje, hapje en gezelligheid.  

 

De bewoners van Donkzicht houden op vrijdag een “vrijdagmiddagborrel”. Zij 
spelen dan samen een spel en buurten gezellig met elkaar. Een mooi initiatief. 

En na de Kerst komt dan oudejaarsdag. Daar maken we een gezellige dag 
van. Na het middag rustuurtje, ruiken we de geur al van oliebollen. Een fijne 

beleving. Ja, wat waren ze lekker, iedereen genoot ervan. Daarbij werd 
geproost met een lekker glas alcoholvrije champagne. Samen op weg naar 

het nieuwe jaar, samen genieten, elkaar geluk wensen. Een gezellige middag 
weer. Elke dag weer , zo fijn mogelijk. Elkaar laten genieten, samen genieten.  

 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun super fijne inzet. Zij zorgen er 

altijd maar weer voor dat het elke dag zo fijn mogelijk is voor de cliënten. 
Dank je wel allemaal. Kortom, het is goed vertoeven op dagbesteding 

Donkzicht. 
  

Vrolijke groeten van team dagbesteding Donkzicht: Suze, Antonie, 

Will en Monique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo lieve mensen. 
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Wat een feestelijkheden en gezelligheid in de afgelopen 
decembermaand. De Sint is op bezoek geweest en we hebben 

fijne kerstdagen gehad met elkaar. We hadden zelf lekkere hapjes 
gemaakt en gezellig samen gegeten. Het spreekwoord: “Zien eten, doet 

eten!”, klopte dan ook precies. Wanneer er rust is aan tafel komt dit de 

maaltijd ten goede.  
 

Ook de dagelijkse beslommeringen gingen gewoon door 
en we kunnen altijd rekenen op hulp van de bewoners. 

Een afwasje of even mee een boodschap doen…daar 
wordt de hand niet voor omgedraaid. 

 
Zo is het dressoir in de Goei Kamer mooi opgeknapt en 

heeft een nieuw kleurtje gekregen. De dochter van één 
van onze medewerkers mocht vrijwilligerswerk komen 

doen vanuit het bedrijf waar zij werkt. Zo gezegd, zo 
gedaan met een mooi resultaat. 

 
In december is er door D’n Boogerd een familieavond 

georganiseerd omtrent het zorgdossier “Puur 

van jou”. Er is een goed begin gemaakt door 
zorg en families om elkaar op de hoogte te 

houden via het zorgdossier. De intentie is dat 
familie zich meer betrokken voelt en anderzijds 

neemt het mail- en belverkeer voor de zorg af. 
Samen kunnen we op deze manier ervoor 

zorgen dat we zo veel mogelijk tijd over 
houden voor de bewoner.  

 
Namens team D’n Boogerd de beste wensen.  

Groetjes, Angeline en Diana 
 

Samen gaan we proberen weer elke dag zo fijn mogelijk te maken!  
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We zijn alweer een paar weken in 2023  en op de Bellefleur hebben we net 

zoals vorig jaar elke ochtend rond 10.00u de gezamenlijke pauze voor koffie 
thee en een stukje fruit. Het personeel dat al vroeg begonnen is, is er dan ook 

echt  even aan toe. Samen met de bewoners en vrijwilligers is het een moment 
om elkaar te zien en te spreken. Meestal komt iedereen wel even, als ze 

kunnen, want er is vaak van alles te doen in huis.  

 
Toen ik vroeg wat we van De Bellefleur konden vermelden in de nieuwe Loep, 

werd er voorgesteld om over dit koffiemoment te vertellen. En over de kleine 
activiteiten die we doen, zoals rummikuppen, de krant voorlezen, cake 

bakken, of een lekkere ijstaart met het recept van mw. van de Wiel. We 
mochten het recept delen. 

  
Benodigdheden: 

2 pakken schuimkoekjes - springvorm  (doorsnee 
22 cm) - ½ liter slagroom. - 2 zakjes klop-klop 

nougatine strooisel/chocolade 
 

Bedek de bodem met bakpapier -Doe de koekjes 
in een zak en maak deze tot grove kruimels 

(geen poeder) - Klop de slagroom + klop-klop stijf 

(zonder suiker) - Schep de koekkruimels er 
doorheen, doe het in de springvorm en zet 

vervolgens in de diepvries. - Strooi de nougatine 
chocolade kruimels erover. - Versier het met 

chocolaatjes. -Bewaar tot gebruik in de diepvries.                                                                              
Smakelijk! 

 
 

Met een vragenspel over hoe het vroeger ging en 
hoe het nu is, kan iedereen meedoen.  

Bijvoorbeeld met vragen als, ‘wat verzamelde 
men vroeger van sigaren’? ‘komen er allerlei 

verhalen naar boven;  
Wie spaarde 

sigarenbandjes en wie 

postzegels of speldjes. 
Hadden jullie vroeger 

een badkamer? We 
hopen dit jaar nog vele 

gezellige momenten 
met waardevolle en  leuke gesprekken te hebben. 

Tot slot nog een foto van het gezamenlijke 
kerstdiner. 

 
Groeten van De Bellefleur. 
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Samen met alle bewoners, personeel en 
vrijwilligers kijken we vol enthousiasme terug op 

de mooie decembermaand. De maand begon 
met een bezoekje van de goedheiligman. De sint 

en zijn pieten zorgden voor mooie momenten, 
veel lekkernij en mooie cadeaus. 

                                              
Op het moment dat de beste Sint weer terug 

naar Spanje ging werd de afdeling door de 
vrijwilligers omgetoverd in een prachtige 

kerstsfeer. Echt een genot om elke dag naar te 
kijken. 

 

 
De bewoners genoten op eerste en tweede 

kerstdag op de afdeling van een heerlijk diner 
bereid door de keuken. Op deze manier werd er 

extra aandacht gegeven aan het kerstgevoel en 
het gezellig samenzijn.  

                                             
Maar aan al het moois komt een eind, alle 

kerstversieringen zijn opgeruimd en nu is het tijd 
voor wat nieuws. We beginnen nu weer met een 

nieuw fris jaar. Een jaar waar alles mogelijk is. 
 

 
 

 

Namens alle bewoners, personeel en vrijwilligers wensen wij iedereen een 
heel goed 2023. 

                                

 Maak er iets moois van! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feestdagen Afdeling Sterappel 
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Zondag 20 november begon het WK-voetbal in Qatar. De 

finale vond plaats op zondag 18 december met de 
uiteindelijke winnaar Argentinië, na een spannende finale 

tegen Frankrijk, die beslist werd door strafschoppen. 
 

 
 

 

Ook op afdeling Elstar was het lang spannend wie de voetbalpoule 
zou winnen, want het ging na de voorrondes lang gelijk op. 
 
Uiteindelijk kwamen er drie winnaars uit de bus : 
Franka  op 1 
Christa  op 2 
Stijn  op 3 
 

Jammer dat er geen cliënten in de top 3 eindigden, dus misschien 
een mooie taak voor de mantelzorgers om hun naasten bij het 
volgende toernooi bij te staan met het invullen van de poule. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l s t a r. 
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De rugzak. 
 

Ieder mens draagt in zijn leven 
een onzichtbare rugzak mee 

Bergt daarin zijn vreugde en zorgen 
een verzameling van wel en wee 

 
Vaak is de rugzak haast niet te dragen 

maar ook soms weer vederlicht 
Dan blijft er wat ruimte over 

maar dikwijls kan hij haast niet dicht 
 

Kijk je in een verloren uurtje 

heel de inhoud nog eens door 
Kan er heel vaak iets verdwijnen 

wat zijn waarde reeds verloor 
 

En zo ga je door de jaren 
je pakt iets op en gooit iets weg 

Soms gebeurt dit vanzelfsprekend 
maar ook vaak na veel overleg 

 
Langzaam wordt de rugzak leger 

de levensmiddag gaat voorbij 
En bij het vallen van de avond 

werpt men het meest der last opzij 
 

Maar blijft nog wat van waarde 

wat je koestert en behoudt 
Al schijnen het soms kleinigheden 

het zijn herinneringen maar dan van goud 
 

Ieder draagt zijn rugzak 
niemand die hem overneemt 

En je hoeft ook niet te vrezen 
dat een dief hem ooit ontvreemdt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Mevrouw van Roosmalen. 
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Uitslag Sjoelen op de vrijdagmiddag.  
 

Dames:  
 

Mw v Kessel                 8x             544 
Mw van de Bosch         6x              277 

Mw Bouw                    10x            563 
Mw Kweens                 10x            662         3e prijs  

Mw v Boerdonk            10 x           574 
Mw Pluk                       8x             474        

Mw vd Broek                10x            474 
Mw Schepers               10x            672 

Mw v Roosmalen          8x             411 

Mw Santevoets            10x            504 
Mw Dijsselbloem          10x           660 

Mw Wijdeven                10x           646 
Mw Thijssen                 10x            681      2e prijs  

Mw Annie Peters          7x              389 
Mw Timmers                 5x              265 

 
 

Heren: 
Dhr van de Heuvel       10x            465 

Dhr van de Ven             10x            513 
Dhr Manders                 10 x           700     1e prijs  

Dhr Theunissen             8x              488 
Dhr J vd Elzen              6x               334 

Dhr v Haandel               10 x            640  

 
 

 
 

Na deze gezellige spelmiddagen zijn 
we nu begonnen met een barak 

competitie op de vrijdagmiddag. 
Kom eens een kijkje nemen of liever 

kom met ons meedoen! 
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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 bij de Leestafel 

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 (podiumkant)  

(1e maandag van de maand)  

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

Dinsdagochtend  

10.00 - 11.30 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.00 - 11.00 uur Kaarten maken in ‘t Trefpunt 

10.30 - 11.30 uur Geheugentraining op afdeling Sterappel 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Kienen in ‘t Trefpunt 

Woensdagochtend  

09.30 - 11.00 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

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 in het Vriendenhuis deel 2 

(2e woensdag van de maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Muziek in ‘t Trefpunt 

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  

Oneven week : d’n Boogerd, Elstar en Sterappel 

Even week : Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan 

Donderdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur Handwerkclub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 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 Spel competitie in ‘t Trefpunt  
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Handwerkwinkel Wol en Garen 

Webshop: www.wolengaren.com 

 
Voor al uw haakgaren en breigaren, haaknaalden, breinaalden en alles wat u 

nodig heeft voor uw hobby. 

De garens in de winkel en webshop zijn van de merken  

Scheepjes en Durable. 

 

Heeft u vragen of advies nodig neem dan contact op. 
 
Telefoon:  06 519 67 650 

Email: info@wolengaren.com 

Instagram:  handwerkhoek_monique 

Facebook:  naaiatelierenhandwerkhoekmonique 

 
In het Naaiatelier kunt u terecht voor alle verstel- en herstelwerkzaamheden 

aan uw kleding. 

 

Fysieke winkel/atelier:   

Arendnest 10.  5427LB  Boekel 
 

Openingstijden: 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur  

Zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur 

 

Graag tot ziens. 
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