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REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:

Maarten Coolen.
Aanwezig: dinsdag en donderdag
Joep van Gijzel
Aanwezig: dinsdag, Vrijdag

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:

José Habraken. Sint-Petrus Intern
Aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag
Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.
Aanwezig maandag, dinsdag woensdagochtend,
donderdag
Arjan van Herwaarden. D’n Boogerd, oogstappel
Aanwezig dinsdag en donderdag

TEAMMANAGERS:

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN
Elly Janssen.
Renée Lange

Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag
Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag
dinsdag- en vrijdagochtend

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:
Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293
CLIËNTENRAAD:

Voorzitter: Harry Krüter

Leden: Jan van de Ven
Theo van der Burgt
Marietje van Boerdonk
Pieta Arts
Peter Biemans

Willem Weeren
Leo van Haandel
Lia Loermans

Cor Biemans.
tel: 06 30 66 02 22
Theo Snijders. tel: 06- 30 42 45 89

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:
KAPELAAN:

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)

DIVERSE DIENSTEN:

Kapsalon: “Voor jou” Tel. 06 – 15 54 29 37
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:
DORPSTEAM

tel: 0412 – 62 26 78

Maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 12.00 uur

Tel: 0492-328383

Adresgegevens:
Sint Petrus:
Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL
Tel: 0492 32 83 28

Email:
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu
Avdspank@Gmail.com
www.vriendenvansintpetrus.nl
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Onder de Loep
door Arjan van Herwaarden.

De Zomer

In de zomer lijkt alles beter, maar de zomer brengt ook minder leuke
kanten met zich mee:




Zoemende, stekende en prikkende beesten.
Hoe kan het toch dat we altijd vergeten hoe irritant die muggen,
wespen en vliegen zijn?
De zon is altijd krachtiger dan je denkt.
Ben je wéér een kreeft of de zon lijkt jouw lijf compleet te negeren.
Er is he-le-maal NIETS op tv.

Zo…. de minder leuke kanten van de zomer hebben we gehad. We
eindigen natuurlijk positief!








Het geluid van de ijscoman. Heerlijk zo’n ijsje eten…
De meeste mensen gaan op vakantie of genieten thuis van de rust.
Een periode om weer bij te tanken en het werk even helemaal te
vergeten (ja, dat is gezond).
Zweten is niet altijd fijn, maar heel gezond voor het lichaam.
Afvalstoffen verlaten het lichaam snel.
Heerlijk fruit is overal verkrijgbaar!
En natuurlijk het zwemmen… lukt dat niet dan even lekker met de
voetjes in een teiltje met koud water.
De natuur staat volop in Bloei!

Wat je mening over de zomer ook is, we wensen iedereen een fijne tijd.
We hopen dat jullie mooie indrukken en ervaringen opdoen, zodat je met
veel energie weer aan de slag kunt. Bedankt allemaal voor jullie
bevlogenheid en harde werken!
Fijne vakantie: Arjan van Herwaarden
Teammanager Zorg en Welzijn Sint Petrus.
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Een sterke gouden kracht.
Lieve Maria.
Tijd is heel belangrijk en vandaag nemen we de
tijd speciaal voor jou Maria. Vandaag willen we
vieren hoe een krachtig persoon je bent en 50
jaren je hart en ziel hebt gegeven in Sint Petrus.
Wij noemden het wel eens je levenswerk, altijd creatief
in de weer. We hebben je 40 jarig jubileum gevierd met
een heel mooi woord van burgemeester Bos in 2009 en
in 2014 je 45 jarig jubileum. En nu je 50 jarig jubileum
en wat zijn we trots dat je deze mijlpaal hebt gehaald
Altijd met veel liefde en toewijding voor de mensen
waarmee je mocht samen werken en zeker ook voor de
bewoners.
We hebben al zo vaak benoemd wat je allemaal voor ze
deed
op
maandagmiddag,
altijd
je
hulp
en
ondersteuning, de duizenden kaarten die je hebt
gemaakt. Je hulp bij de quiz “wie wit ’t bitter” en jij wist
het dan ook vaak bitter dan de rest.
Wij kunnen allemaal een voorbeeld aan je nemen omdat
je geschiedenis schrijft voor Sint Petrus. Wie zal dit ooit
evenaren 50 jaar vrijwilligerswerk?
Wij maken ons tegenwoordig druk om het feit als je 40
jaar hebt gewerkt dat je met pensioen mag gaan en
Maria werkt 50 jaar vrijwillig zonder pensioen en een
woord gemopper. Maria het was je hobby en je
levenswerk.
Vandaag gaan we je hiervoor bedanken. We moesten
even zoeken wat past bij zulk een grote mijlpaal.
Allereerst heel veel dank en respect en we hebben een
sculptuur gevonden dat jou typeert. Het draagt de titel:
Een sterke gouden kracht. Een beeld met een gouden
rand is voor jou uitgezocht. Maria we hopen dat je er nog
lang van kan genieten. Wij en vooral ik heb 50 jaar van
jou genoten.
Maria, jij bent een voorbeeld voor ons allen. Dank je wel
dat je zo lang bij ons wilde zijn in Sint Petrus
Liefs van ons allemaal.
Maria Weusten is op 3 juli overleden.
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Overleden.
Mevrouw A.C. van Geffen Donkers
Dhr H.M. Jans Beeke

21-06-2019
13-07-2019

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
Dhr en mw van Dijk van de Donk
Mw van Royen Jongeneel
Mw A.M.J. Timmers van Gaal

app 2.17
app 0.05
app 2.20

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
AUGUSTUS

10 Mw Ceelen van den Bosch
27 mw Noijen Vissers
31 mw v Roosmalen v Duijnhoven
SEPTEMBER

02 dhr A.J.M. Snijders
13 mw T.M. van Lieshout Verstappen
24 mw J.M. Vogels Verhoeven

2.20
2.18
2.21
2.07
2.27
2.11

6

De zomerperiode is aangebroken en we hebben
vele leuke dingen mogen doen met het mooie
weer. We blikken terug op de verschillende
activiteiten en kijken vooruit naar wat deze zomer
ons nog meer gaat brengen. Met z’n allen maken
we er een gezellige zomer van.
Terugblik op de activiteiten.
Roze muziekmiddag met Tjerry en Mariska.
Op donderdag 16 mei kwam het Amsterdamse duo
Tjerry en Mariska op bezoek. Zij kwamen deze
middag een optreden verzorgen in het kader van
de “‘Roze Loper”. Het duo was al in meerdere
huizen van BrabantZorg geweest en die dag
kwamen ze bij ons. We hadden al vernomen dat
het een gezellige middag zou worden en vele
artiesten voorbij zouden komen. En dat was dus
ook zo. Tjerry en Mariska hadden verschillende
foto’s van artiesten, die homoseksueel of lesbienne
zijn, opgehangen bij het podium en verwezen hier
naar tijdens de verschillende liedjes. Onder het
genot van een kopje koffie/thee en een drankje
kon iedereen genieten van de middag. Iedereen
was welkom, dus ook bezoekers buiten Sint Petrus.
Bezoek aan de paarden bij stal Hazelberg.
De wandeling en het bezoek aan de paarden bij
stal Hazelberg stond vorig jaar al op het
programma. Dit hebben we toen moeten uitstellen
vanwege weersomstandigheden. Dit jaar stond het
weer op de planning en wel op maandagmiddag 20
mei. Gelukkig kon het deze keer wel door gaan en
zijn ze met een grote groep bewoners en
vrijwilligers
naar
de
Peelstraat
gewandeld. Het was een flinke
wandeling en we werden daar
getrakteerd op een kopje koffie en
thee. Daarna was het tijd om te
genieten van alle paarden die bij
de stal lopen. Er waren grote en
kleine paarden. De paarden
liepen gewoon tussen de
bewoners
en
vrijwilligers
waardoor ze geaaid konden

7

worden. Bij vele bracht het herinneringen van vroeger op. Het was erg
leuk om te zien dat er zo genoten werd van de paarden. We gingen terug
naar Sint Petrus via de bossen. Al met al opnieuw weer een geslaagde
middag.

Verwenmiddag door:

Voetbalvereniging Boekel Sport had op donderdagavond 3 januari een
wandeltocht georganiseerd voor een goed doel. Dit jaar was gekozen voor
het doel: “De oudere medemens in Boekel”. Het idee was om met de
opbrengst de senioren een mooie middag te geven.
Op zaterdag 25 mei was het zover. De werkgroep had veel
voorbereidingen getroffen om een leuke middag neer te zetten. Alle
ouderen uit Boekel waren uitgenodigd en het was dus even afwachten
hoeveel er zouden komen. De middag begon om 14.00 uur en de eerste
bezoekers waren om 13.30 uur al binnen. Het kwam langzaam binnen
gedruppeld en uiteindelijk waren er ongeveer 90 bezoekers naar de
verwenmiddag gekomen. De middag begon met een kopje koffie/thee en
een lekkere koek erbij.
De werkgroep opende de middag en begon deze met een film. Tijdens
deze film kwamen verschillende leden en/of oud leden aan bod om over
Boekel Sport te praten. Na de film werd een pauze moment ingelast
waarbij rond gegaan werd met een hapje en drankje. De vrijwilligers die
van Boekel Sport meegekomen waren pakten mee aan en iedereen was zo
voorzien van wat lekkers.
In de tussentijd was Simone
Slegers gekomen voor een
optreden. Simone kan erg
goed inspelen op de doelgroep
en
liep
ook
tussen
de
bezoekers
door,
wat
erg
gewaardeerd werd. De liedjes
werden
door
iedereen
meegezongen en het was een
succes. Na het optreden kwam
de middag tot zijn einde en
ging iedereen erg enthousiast naar huis. De werkgroep had een geslaagde
middag in elkaar gezet. In september mogen we nog een keer genieten en
wel op zaterdag 14 september. Boekel Sport komt dan weer terug met
een nieuw programma. Tot dan.
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Roze wandel4daagse.
Dit jaar hebben we vanuit Sint Petrus weer meegelopen met de
wandel4daagse. Deze wandel4daagse stond in het teken van de Roze
Loper, ofwel de roze wandel4daagse. De regenboogvlag hing in de
vlaggenmast, de roze loper lag uit en er was een ballonnenboog gemaakt
met roze ballonnen. De deelnemende bewoners, vrijwilligers en
familieleden droegen een regenbooghoedje. Tevens hebben we met de
bewoners die niet mee liepen spekjes uitgedeeld aan alle wandelaars die
voorbij kwamen. Dinsdag waren we al snel door de spekjes heen en er
moesten voor vrijdag bij gehaald
worden. Ondanks het mindere
weer hebben we spekjes kunnen
uitdelen en hebben we een beetje
moeten improviseren om droog te
kunnen zitten.

De fietsenstalling werd omgebouwd tot zitplek en onder het genot van
een kopje koffie en koekje konden de spekjes uitgedeeld worden.

Omdat het weer niet al te best was draaiden
veel wandelaars al af en kwamen ze niet langs
Sint Petrus. De bewoners zaten met manden
vol spekjes te wachten. Uiteindelijk werden de
wandelaars er op geattendeerd om nog even
langs Sint Petrus te komen. Daarna vlogen de
spekjes uit de manden.
De bewoners, vrijwilligers en familieleden die
mee hadden gewandeld zaten binnen in ’t
Trefpunt aan een kopje koffie/thee en roze koek. Gelukkig waren ze net
op tijd binnen voor de regen. Samen hebben we er leuke wandelavonden
van gemaakt en kijken we terug op een geslaagde roze wandel4daagse.
Volgend jaar is Sint Petrus zeker weer van de partij.
Bezoek kinderboerderij in Uden.
Op maandagmiddag 17 juni hebben we een bezoek gebracht aan de
kinderboerderij in Uden vanuit de natuurvereniging. Er waren veel
aanmeldingen voor dit bezoek waardoor
we naast onze eigen Boekelse bus, twee
auto’s nog een extra taxi bus besteld
hadden. Het was een prachtige zonnige
dag.
Bij
aankomst
hebben
we
plaatsgenomen op het buitenterras en
konden ondertussen genieten van de
kinderen die daar aan het spelen waren.
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Onder het genot van een kopje koffie/thee en een stuk appelgebak begon
de middag goed. Na het koffie moment werden we gehaald voor de
rondleiding door de kinderboerderij. Een medewerker liep voorop en
vertelde van alles over de dieren. Het was leuk om te zien dat iedereen
erg enthousiast werd van de vele dieren die er rond liepen. De tijd vloog
voorbij en het was al snel weer tijd om naar Boekel terug te gaan.
****************
****************
Vrijwilligersdag vrijdag 5 juli.

De zomeractiviteit voor de vrijwilligers
stond weer op het programma
en wel op vrijdagmiddag 5
juli. Dit keer zag het er wat
anders uit dan voorgaande
jaren. Nu hebben we er voor
gekozen om nog een andere
activiteit aan te
bieden voor degene die niet
zo van fietsen houden. Er kon
gekozen worden uit fietsen of
jeu de boules.
Er waren ongeveer zestig vrijwilligers die aansloten bij de fietstocht en
ongeveer twintig die een potje jeu de boules gingen spelen. Om 13.30 uur
vertrokken de eerste groepjes voor de fietstocht en om 14.00 uur startte
de jeu de boules.
Rond 16.00 uur kwamen de eerste vrijwilligers binnen. De barbecue was
al warm, dus het vlees kon er op. De keuken had weer een heerlijke
barbecue verzorgd en er zat voor iedereen wel wat tussen. Van stokbrood
tot salades, fruit, verschillende sauzen en vlees natuurlijk. Iedereen
genoot van het lekkere eten en kletsten ondertussen over de geslaagde
activiteiten. Dank aan Theo en Jo die weer een erg mooie fietstocht in
elkaar hebben gezet en aan de keuken
voor het lekkere eten.
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Biljartclub weer van start.

Op dinsdagochtend 2 juli is er om 9.30 uur een start gemaakt met de
biljartclub. Er waren vragen binnengekomen om het biljarten weer op te
pakken. Na een oproep onder de vrijwilligers kwamen er al verschillende
reacties binnen. Vrijwilliger Ton van der Heijden had aangeboden al
meteen te starten. De bewoners die interesse hadden hebben een
uitnodiging ontvangen om deze ochtend met elkaar kennis te maken. Al
voor 9.30 uur was de eerste biljarter aanwezig. Daarna sloten de anderen
ook aan. Naast de deelnemers kwamen verschillende bewoners een kijkje
nemen. Leuk om te zien dat er meer bedrijvigheid was bij de winkel. Elke
dinsdagochtend kan er aansloten worden bij de biljartclub, dus heeft u
interesse dan horen wij het graag.
Familiemiddag en start van de Vriendenloterij.
Elk jaar starten we begin juli met de
Vriendenloterij en daarbij organiseren we
een gezellige barbecue voor de bewoners
samen met hun familie en/of kennissen.
Er waren zo veel aanmeldingen, dat zowel
’t Trefpunt als het terras volledig bezet
waren.
Voor aanvang werd iedereen ontvangen met een kopje koffie/thee en
werd door Toon Wassenberg en Elly een woordje gedaan namens de
Vrienden van Sint Petrus. Rond 15.00 uur was iedereen wel binnen en
stond het optreden van zanger Maus op het programma. Helaas ging het
niet helemaal zoals gepland en moest er tussendoor nog wat aangepast
worden, zodat Maus toch zijn optreden kon geven. We hebben gelukkig
toch nog kunnen genieten van de zangkunsten van Maus, maar hij komt
nog een keer terug. Na dit optreden werd het buffet geopend. Iedereen
was vol lof over het eten. Ondertussen werden er door de andere
medewerkers en vrijwilligers nog verschillende drankjes aangeboden en
kon men gezellig met elkaar bijkletsen. Tevens werd er rond gegaan met
de loten voor de Vriendenloterij en waren er al verschillende boekjes
verkocht of uitgedeeld om te verkopen. Het bleef nog lang gezellig en
iedereen was vol lof over de middag.
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Sint Petrus kermis.

Op woensdag 10 juli stond de
jaarlijkse kermis weer op het terrein
van Sint Petrus. Elke jaar is het weer
geweldig om te zien hoe jong en oud
elkaar kunnen ontmoeten.
De vrijwilligers hadden hun plaatsen ingenomen, de oliebollen werden al
gebakken, de schminkers en de helpers bij de attracties stonden klaar,
dus de kermis kon beginnen. Dit jaar hadden we het eendjes hengelen in
plaats van de ballonnenwedstrijd en De Schmink Boetiek was ook nieuw.
Alle kinderen kregen bij hun polsbandje een bon voor het halen van een
oliebol, suikerspin en eendjes hengelen.
De bezoekers bleven maar komen en genoten van de kermis. Veel
bewoners waren naar beneden gekomen en hebben een rondje gemaakt
over de kermis of gezellig op het terras gezeten. Leuk om te zien dat er
veel familie van de bewoners was om samen naar de kermis te gaan. Ze
kregen allemaal een bon om een oliebol te halen. Het treintje heeft vele
ritjes door Boekel gemaakt en zat elke keer goed vol. Bij de hoofdingang
stond nog een draaiorgel wat echt bij een kermis hoort. Helaas hebben we
het niet droog kunnen houden en hebben we enkele druppels gehad, maar
daar heeft niemand last van gehad of weerhouden om te komen. Dit jaar
zijn er zelfs meer bezoekers geweest dan vorig jaar. De attracties bleven
maar draaien en er waren geen momenten dat deze stil stonden. Bij het
eendjes hengelen kwamen ze soms handen te kort.
Er zijn veel bekers ranja getapt en 300 suikerspinnen zijn er gedraaid. De
Schmink Boetiek had het ook erg druk en in de binnentuin werd er lekker
gespeeld op de twee springkussens. Voor iedereen was er wat wils. Aan
het einde van de middag sloten vele nog aan in ’t Trefpunt voor een frietje
om zo de dag gezellig af te sluiten. We kunnen terug kijken op een super
dag en willen iedereen bedanken die hier mede voor gezorgd heeft. Op
naar de Sint Petrus kermis in 2020.
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Op 7 juni j.l. was na het inloopontbijt de cliëntenraad op bezoek.
Als "nieuwe voorzitter" heb ik me nog even kort voorgesteld en benadrukt
dat ik heel graag met de andere leden van de cliëntenraad een bijdrage
wil leveren aan een nog beter welbevinden van de bewoners van het
verzorgingshuis. Ik heb ook even aangegeven, dat de cliëntenraad van
Sint Petrus veel en goede leden heeft, die een goede dwarsdoorsnede zijn
van bewoners, vrijwilligers en het management. Dat geeft in mijn ogen
aan, dat we met elkaar veel kunnen bereiken.
In eerste instantie benoemde Elly Janssen de overleden bewoners van
afgelopen periode en tevens werden de nieuwe bewoners welkom
geheten.
Ik mocht vanuit het laatste overleg van de cliëntenraad het een en ander
vertellen wat toen aan de orde is geweest. o.a. project veilig thuis, project
samen sterk. Dat we nog even stil hebben gestaan bij het feit dat Leo van
Haandel een lintje heeft gekregen. Verder heeft Jo Gerrits aangegeven,
dat ze na 23 jaar de raad zal verlaten. Zeker een enorme aderlating voor
de raad. Want Jo heeft in deze jaren alles gegeven om het welzijn van
onze bewoners te verbeteren. Wij zullen op gepaste manier afscheid van
haar nemen.
Renee Lange nam de activiteiten
door voor de komende maand.
Een
prachtig
aanbod
van
activiteiten, voor elk wat wils.
Verder
vertelde
Arjan
van
Herwaarden over de verbeterde
zorg bij d'n Boogerd, de overlast
van de kraaien en de reparatie
van de toiletvoorziening.
Ellie Janssen had nog een aantal
mededelingen over een nieuwe
bestelbus, dat de herten zijn
vervangen door geiten en mini schaapjes. Verder is het minder veilige
speeltoestel weg.
Het was in mijn ogen een goede en leuke sessie, die er voor gezorgd heeft
dat de meeste mensen weer op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt.
Voorzitter: Harry Krüter.
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Jo Gerrits
Afscheid van de:

Jo is in 1996 begonnen in de cliëntenraad. De
aanleiding daartoe was, dat familie van
bewoners gevraagd werd om bij de cliëntenraad
te komen. Op dat moment woonden haar
schoonmoeder Mevrouw Gerrits en haar moeder
Mevrouw van Hout in Sint Petrus. Theo van der
Burgt was hoofd van de verpleging in Sint Petrus
en Andre Witlox de directeur. Bewoner Jan
Verhoeven was de voorzitter in de cliëntenraad.
De kracht van Jo in de cliëntenraad is de
betrokkenheid en interesse in het wel en wee binnen Sint Petrus en
opkomen voor de groep kwetsbare ouderen. Dat heeft Jo 23 jaar met
plezier gedaan. Jo kent veel ouderen door al haar vrijwilligerswerk en
hield vele gesprekjes met bewoners op de afdelingen. Ze verzorgt daar
ook de bloemen en planten.
Jo zit in de werkgroep Aandacht voor elkaar en geestelijke zorg en is de
aanspreek persoon voor de heilige missen in Sint Petrus.
De kracht van de cliëntenraad van Sint Petrus is, dat alle veranderingen
en ideeën met elkaar besproken worden waardoor het in Sint Petrus
huiselijk blijft. Vanuit deze gedachten zijn er veel
positieve veranderingen gekomen en soms moest
Jo wel even doorbijten als er andere keuzes
gemaakt
moesten
worden
binnen
de
cliëntenraad. Jo putte daar weer kracht uit om
verder te gaan.
Nu heeft ze de keuze gemaakt om te stoppen.
Niet omdat ze het niet meer leuk vindt maar
soms is het beter om zelf een keuze te maken.
We hebben met een etentje op 2 juli samen met
de cliëntenraad in Sint Petrus afscheid genomen.
Wij vinden het jammer Jo, maar je input blijft
zeker gelden voor de cliëntenraad omdat je je
andere vrijwillige werkzaamheden hopelijk met
veel plezier blijft doen in Sint Petrus.
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Vrijdag 5 juli 2019
De jaarlijkse vrijwilligersdag met de mogelijkheid om ’s middags een potje
jeu des boules te gaan spelen of aan een fietstocht in de regio deel te
nemen. Als finale zou de middag worden afgesloten met een barbecue.
De ervaring van een van de
vrijwilligers: Het was een fijne
dag, of je nu met de ballen ging
gooien of je bracht de middag
door met een fietstocht.
Voor de eerste keer was er de
mogelijkheid om i.p.v te fietsen in
groepsverband jeu de boules te
spelen en 23 vrijwilligers deden
hier actief en met plezier aan
mee. Dankzij het mooie weer
konden we lekker buiten spelen.
Voor sommige vrijwilligers was het
de eerste keer dat ze jeu de boules
gingen spelen. We hebben een
mooie en gezellige middag gehad.
De fietstocht bracht ons in Zijtaart,
waar we de pauze hadden en waar
we werden ontvangen met koffie
en gebak Dat ging er wel in.

Om ca. 16.00 uur waren de meeste vrijwilligers
weer terug in Sint Petrus en konden we
aanschuiven voor de barbecue. Zoals we gewend
zijn van de keuken was alles goed geregeld. Er was
voor ieder wat wils, allerlei salades en fruit in
buffetvorm en als klap op de vuurpijl verschillende
soorten vlees, welke op de barbecue werden
klaargemaakt door Tiny, Daan en John. Laat die
jongens maar los!
Graag tot volgend jaar: ’n Vrijwilliger.(Theo
van der Burgt)

De vrijwilligersdag samengevat in enkele woorden: Warm, gezellig, lekker
en sportief maar vooral een fijn contact met en tussen de vrijwilligers.
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Huub Kleuskens.
Huub werd op 31 januari 1929 in Horst geboren.
Hij bracht zijn jeugd door in Oploo. In Sint
Anthonis leerde hij Nelly kennen.
Rond zijn 25e jaar kwam Huub naar Boekel om te
gaan werken als kassier bij de Boerenleenbank.
Nelly kwam een jaartje later ook naar Boekel. Ze
kregen vier kinderen en gingen wonen in de
Kerkstraat, met de Boerenleenbank aan huis.
Huub is altijd iemand geweest, die zich graag onder de mensen begaf. Hij
voelde zich ook erg betrokken bij het dorp en zijn inwoners. Als kassier
werd hij veel gevraagd om iets te betekenen voor de verschillende
verenigingen. Zo zat hij in het bestuur van bijv. Boekel Sport, CV de
Knöllekes, het Kerkbestuur en de parochie.
Huub hield van gezelligheid. Hij had vaste
bowling- en kaartvrienden, hield van bezoekjes
brengen aan veel inwoners van Boekel die hem
om raad vroegen. Humor loopt als een rode draad
door zijn leven, hij maakte graag grapjes. Huub
had ook een extreem goed geheugen. Hij kende
elke persoon in Boekel, wist waar ze woonden,
wist uit welke familie ze kwamen en ook nog welk
telefoonnummer ze hadden.
Met het ouder worden werd deze eigenschap
natuurlijk minder. De laatste jaren van zijn leven
was dit in zijn ogen het ergste wat hem kon
overkomen. Hij herkende de bekenden niet meer.
Huub en Nelly hebben samen lang van de
kinderen en de kleinkinderen kunnen genieten.
De laatste jaren waren moeizaam, maar ze
kunnen terugkijken op een mooi leven samen.

18

Riet Ketelaars Ebbers.
Riet is op 28 februari 1940 in Odiliapeel
geboren als één van een tweeling. Hier was
ze erg trots op. Riet groeide op in een tijd, in
en na de Tweede Wereldoorlog, waarin er
hard gewerkt moest worden. Na de
huishoudschool wilde Riet dooleren. Iedere
dag fietste zij hiervoor van Odiliapeel naar
Veghel, maar dat had ze er graag voor over.
Ze was er trots op dat ze dit gedaan had, net
als op haar vrachtwagenrijbewijs.
Jan leerde ze kennen in de danstent op de
kermis in Veghel. Ze dansten samen en
kregen verkering. Op 13 augustus 1965
trouwden ze en verhuisden ze naar de
Udensedreef in Schaijk, waar ze een
kolenbedrijf overnamen. Rond 1968 kwam de benzinepomp erbij. Jan
bracht de kolen rond en Riet bediende de pomp.
In 1968 werd hun eerste zoon, Mark geboren. In 1970 zag Moniek het
levenslicht en in 1971 volgde Bart. Het huis werd langzaam te groot. Het
huis op de Udens dreef is het huis waar Mark, Moniek en Bart opgroeiden.
Hier hebben ze een hele fijne jeugd gehad. De partners van de kinderen
werden met open armen ontvangen en voelden zich meteen thuis. Riet
genoot van de bruiloften en kon haar geluk niet op toen ze Oma werd.
Zeven kleinkinderen heeft ze gekregen. Dit was haar trots die haar veel
levensvreugde schonken.
Toen het huis aan de Udens dreef te groot werd zijn ze verhuisd, eerst
naar een woning boven de pomp en later naar het dorp. De gezondheid
van Riet ging langzaam achteruit. Nadat ze in november haar bovenbeen
brak kon ze niet meer terug naar Schaijk. Jan en Riet verhuisden begin
februari naar Boekel. Lang heeft ze hier niet mogen wonen. Op 9 mei is ze
in haar slaap overleden.
Riet was een lieve, zorgzame en hartelijke vrouw en moeder. Ze was altijd
thuis voor haar kinderen en kleinkinderen. 54 jaar heeft ze lief en leed
met haar Jan gedeeld.
De laatste jaren waren moeilijk voor Riet, maar al met al heeft Riet een
mooi leven gehad. Haar leven is nu voltooid.
Dag lieve Riet.
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Wies van Geffen.
Wies is op 5 januari 1933 in Uden
geboren. Ze is met 6 weken oud naar de
Zijp in Boekel verhuisd. Daar heeft ze haar
jeugd doorgebracht en toen ze ouder was
is ze samen met haar ouders en broers en
zusjes verhuisd naar de Wilhelminastraat.
In 1961 is ze getrouwd met Piet van
Geffen en hebben ze een huis naast het
ouderlijk huis gebouwd. Later is hun straat
Schutboom geworden. Daar heeft ze
samen met Piet 4 kinderen gekregen. Ze
heeft daar altijd fijn gewoond tot
onverwacht haar Piet in 2008 overleed.
Door de lichamelijke ongemakken die er kwamen is ons mam in januari
2009 verhuisd naar een appartement in de Kloosterlaan. Daar had ze het
goed naar haar zin en nam deel aan vele activiteiten in Boszicht. Ze deed
graag mee aan de kienmiddagen en ze legde er ook graag een kaartje.
Daarnaast had ze in de avonduren ook nog een kaartclubje.
Door een ongelukkige val uit bed heeft ze haar rug gebroken en daarna
heeft ze veel in moeten leveren. Eerst kreeg ze haar maaltijden van Sint
Petrus en at thuis, later is ze in het restaurant gaan eten wat haar ook
goed beviel. Ze kon wel weer goed lopen, maar haar geheugen liet haar
steeds vaker in de steek. Ze besefte dit zelf ook en wilde graag naar Sint
Petrus.
Ze was zo blij toen ze in september 2016 een appartement kreeg en was
ook heel snel gewend in Huis. Ze heeft heel erg genoten van de zorg die
ze daar kreeg en van de grapjes die er gemaakt werden. Daar kon ze echt
om lachen. Ze heeft gelukkig nog lang met de activiteiten mee kunnen
doen. Ze was ook iedere dag aanwezig in de huiskamer.
Vanaf begin mei ging het minder met haar, ze leverde veel in en alles ging
moeizamer, wel was ze nog iedere dag in de huiskamer waar de zorg haar
naar toe bracht. Ze zat voortaan in een rolstoel en heeft even mogen
genieten van een eigen stoel waar ze ook veel beter in zat. Op 21 juni is
ons mam te midden van haar vier kinderen overleden.
Bij deze willen wij de medewerkers en vrijwilligers van
afdeling de Bellefleur bedanken voor de fijne tijd die ons mam
bij jullie heeft gehad.
Kinderen van Wies van Geffen.
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Ons mam is op 16 maart 2019 op 85 jarige leeftijd overleden.
Mevrouw Heesakkers Smits.
Zij woonde sinds 13 april 2016 in Sint Petrus op de
afdeling Elstar. Daarvoor heeft ze in Gemert gewoond. In
Sint Petrus had ze het erg goed naar haar zin. Veel
activiteiten waren hier en ze nam er graag aan deel. De
dinsdagmiddag kienen en de muziekmiddagen vond ze
leuk. Ook was ze wel in voor een grapje met het team
van Sint Petrus. Ook de spelletjes rummikub waren voor
haar erg fijn.
Wij willen daarom ook iedereen bedanken voor de fijne
tijd die ons mam bij jullie heeft gehad.

Kinderen en kleinkinderen Smits.

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

ELKE DAG ZO FIJN MOGELIJK

Na een aantal mooie zomerse dagen en lekker buiten werken is de
moestuin op dagbesteding Donkzicht klaar. Veel verschillende
groenten zijn er gezaaid en geplant en wordt goed bijgehouden
door de cliënten van de dagbesteding. Op tijd “schoeffelen” en
natuurlijk beregenen en het
resultaat mag er dan ook
zijn. Het is een mooie en
prettige beleving voor allen.
Bovendien werden er mooie
tuinbordjes gemaakt door de
cliënten
zelf,
wat
een
examenopdracht van onze
stagiaire Evie was.
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Amira, onze huishoudelijke hulp op Donkzicht, gaf
een lezing over de ramadan en vertelde hoe het is
als moslima om daar aan me te doen. Zo liet zij
ons haar gebedskleed met kompas zien en had
haar mooiste jurk aan die ze draagt tijdens het
Suikerfeest. Een heel interessante middag.
Er werd ook weer gezellig geknutseld in de
afgelopen periode. Zo werden er uiltjes van
dennenappeltjes gemaakt en vaasjes met kraaltjes
en van oude puzzelstukje een hartje. Voor de
mensen, die niet aan het knutselen waren, hadden
we de braintrainer een maand op proef en daar
werd goed gebruik van gemaakt.
Ook kregen we de ministars op bezoek. Samen met
hen hebben we zonnebloemen gezaaid en zand
geschept om de bloembakken mee te vullen. Een
mooie activiteit voor jong en oud samen. Voor een sportief uurtje gym
waren zowel de ministars als de cliënten wel voor in. Een mooie
samenwerking waar we erg blij mee zijn.
We hebben een nieuwe collega op de dagbesteding Donkzicht en
zij stelt ze zich graag aan u voor: Ik ben Janet Selten,
opgegroeid in Wilbertoord maar nu woonachtig in Wanroij
samen met mijn vriend, twee dochtertjes en de hond. Ik heb
12 jaar als verpleegkundige gewerkt op een woongroep
voor mensen met een meervoudige beperking en in het
afgelopen jaar heb ik zorg verleend aan kinderen met een
meervoudige beperking op de Sint Maartensschool. Sinds 1
juni werk ik op dagbesteding Donkzicht en heb er veel zin in
om met de cliënten er een fijne dag van te maken.
Wij wensen Janet heel veel geluk en succes.
Voor ieder van ons breekt de vakantie weer aan en gaan wij ook
vakantieweken vieren op Donkzicht met als thema ”natuur”. We gaan
samen weer gezellige dingen beleven.
Een fijne vakantie voor iedereen.
Team Donkzicht: Helmie Antonie Will Janet Monique.
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Oranje leeuwinnen

Afdeling Oogstappel
Op 7 juli was de dag dat de dames de finale moesten voetballen. Met al
die voetbalfans op de afdeling kunnen we dat niet zomaar voorbij laten
gaan.
De gang werd omgetoverd tot een oranje-plek en het grote scherm zorgde
er voor dat we het allemaal goed konden zien. Mevrouw Vogels had zelfs
haar zoon gezien die daar in het stadion de dames aan het aanmoedigen
was. Vanuit de keuken werden we verwend met lekkere snacks.
Het was een leuke avond ondanks dat de dames niet gewonnen hebben.
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Zomer
Hoi.
We hebben al flink wat zonnige, hete en plakkerige dagen achter de rug,
zo ook op de huiskamer. Hoewel we dankzij de airco het hoofd koel
konden houden. Het warme weer brengt naast veel glimlachen ook
vermoeidheid met zich mee. Op de heetste dagen hebben we het dus wat
rustiger aan gedaan. Even geen drukke beweegspellen en moeilijke
quizzen. Wel hebben we veel gekletst, af en toe even buiten gezeten in de
schaduw en veel, héél veel ijsjes gegeten.
Op 10 juli was er kermis bij Sint Petrus. Met wat foto's van vroeger is het
gesprek over de kermis al gestart en herinneringen werden opgehaald. We
zijn met alle bewoners van de huiskamer naar ‘t Trefpunt gegaan. Daar
hebben we aan een lange tafel wat
gedronken en lekkere oliebollen
gegeten. Ondertussen hebben de
bewoners
genoten
van
alle
bekenden en jonge kinderen die
rondliepen over het terrein. Een
aantal bewoners hebben de kermis
verkend.

We stonden even stil bij alle mooie,
kleurrijke attracties. Herinneringen
werden opgehaald, over dat ze
vroeger in de zweefmolen gingen.
Nu durfden ze zich er niet meer aan
te wagen, "Daar word ik dol van".
Het was een leuke en een echt
gezellige middag.

Groetjes van afdeling Sterappel.
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D’n Boogerd legt een stevige basis voor de zomer 2019.
Samen Shoppen! Fijn Fietsen! Beetje Barbecuen! Knapperige Kermis!

Een aantal enthousiastelingen van D’n Boogerd ging de plaatselijke HEMA
testen op kwaliteit en toegankelijkheid. Hadden ze genoeg spulletjes om
de huiskamer in zomerse sferen te versieren en waren de doorgangen
rolstoelvriendelijk? Beide items scoorden ruim voldoende! De delegatie
kwam terug met diverse strandslippers, kleurige strandballen, rose
flamingo’s en opblaasbare regenbogen. De huiskamer was in een mum
van tijd, voorzien van deze attributen, omgetoverd tot een
zomerparadijsje.
Op een zomerse donderdagmiddag klom een kleine D’n Boogerd delegatie
op de duo-fietsen om een zomers tochtje te maken richting Venhorst. Jill
en Esther waren de bestuurders. Esther wist in Venhorst dusdanig goed de
weg, dat het gezelschap terecht kwam in een prachtige “dierentuin” Meer
dan de moeite waard en voor herhaling vatbaar.
Op vrijdag 5 juli had er “de keuken”zich ook flink mee bemoeid. Voor
bewoners, familie en medewerkers was er op het eigen terrein van D’n
Boogerd een heuse barbecue. Op het moment dat de vrijwilligers van Sint
Petrus zo’n beetje klaar waren met barbecuen, kon het feest beginnen op
D’n Boogerd. Het veel voorkomende probleem bij barbecuen: wat doen we
met wat over is?, was op D’n Boogerd geen enkel probleem! Het was
allemaal op! Goed gewerkt dames en heren!
Woensdag 10 juli! Kermis op het Sint Petrusterrein! Voor de kleinste jeugd
waren er diverse attracties. Zweefmolen, draaimolen, schommel,
schminken, suikerspin, luchtkastelen. Voor iedereen was er De Goede
Moordenaar! Deze “tram” van het Boerenbondsmuseum nam de gehele
middag een volle lading mensen mee,
om een klein rondje Boekel te doen.
Voor velen de eerste keer dat ze met
die mooie tram veilig door Boekel
mochten. Maar de aantrekkelijkste
attractie waren toch de knapperige
oliebollen van oliebollenbakker Frans de
Wit.
Door bovengenoemd viertal, Shoppen.
Fietsen, Barbecuen en Kermis, hoopt D’n Boogerd een gezonde basis
gelegd te hebben voor een heerlijke zomer 2019. Wij wensen iedereen
een schitterende zomer 2019.
Namens D’n Boogerd: Hein van den Elzen.
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Afdeling Bellefleur

Deze keer een verslag van onze teamdag.
Het zou een sportieve dag worden. Een fietstocht met
een picknick onderweg als pauze, om vervolgens door
te fietsen naar De Heksenboom in Sint Anthonis. Daar
zou het een verassing zijn wat we gingen doen. Rond
17.00u weer terug op de fiets naar; “Eeterij Stoer”, in
Boekel waar we gezamenlijk om 18.00 zouden eten.
We hadden er zin in!
Om half 11 verzamelden we ons bij Sint Petrus met
de
fiets.
Anita
en
Bernadette
hadden
de
boodschappen al gedaan voor de picknick, ik zou met
mijn camperbusje samen met Peter de boodschappen meenemen en
alvast koffie en thee gaan zetten op de open plek in de Staatsbossen Sint
Anthonis.
Ik had wel uitgelegd waar we stonden maar had al een idee dat niet
iedereen het had begrepen, met wat kleine omwegen kwam men toch op
de goede plek. Dankzij de telefoon en wat heldere momenten van deze of
gene. Iedereen had echte trek, dus de broodjes gingen er goed in.
Nu door naar De Heksenboom. Daar wachtte ons de “quattrocycle” jawel,
een familiefiets waar we met vieren op konden. Het was een heel
spektakel voordat iedereen aan de gang was, veel rumoer en het werkte
op de lachspieren. De teambuilding
deed zijn werk, met wat kleine
ongelukjes onderweg, zoals een jas
tussen de ketting, verkeerd rijden,
kwamen we allemaal heelhuids weer
aan. Koffie met gebak was wel
verdiend. Het was best vermoeiend
op de familiefiets, ook al ben je met
vieren.
Het weer was tot nu toe heel goed,
maar er begonnen toch steeds meer
donkere wolken zichtbaar te worden
en de terugweg werd ingezet. En hopelijk droog. Jammer genoeg net
niet… Net voor zessen viel er een hoosbui van heb ik jou daar, en iedereen
was kleddernat, nou ja, bijna iedereen. Ook nog een band kapot, maar dat
mocht de pret niet drukken. We hebben heerlijk gegeten en veel
gelachen. Dank aan alle teamleden van de Bellefleur voor de
onvergetelijke leuke dag, het was weer erg gezellig!
Afdeling Bellefleur: Richarda.
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Hallo, mijn naam is Erin Elskamp.

In 2015 ben ik geslaagd voor mijn opleiding Verzorgende IG. Sindsdien
ben ik ook werkzaam binnen BrabantZorg op verschillende locaties.
Waarvan sinds december 2018 op afdeling Bellefleur in Sint Petrus!
Voordat wij in Boekel zijn komen wonen hebben
mijn vriend en ik eerst een tijdje samengewoond in
Veghel. In oktober 2018 hebben wij de sleutel
gekregen van ons huis hier in Boekel.
Aangezien we een ouder huis gekocht hebben is
sindsdien het opknappen van ons huis mijn grootste
vrijetijdsbesteding geworden.

Wanneer het kan en een beetje lekker
weer is, gaan we vaak een stuk met de
hond wandelen. Sinds november 2016 hebben
mijn vriend en ik een hele lieve hond bij ons
wonen. Onze hond is als puppy gered vanuit
Roemenië en vanaf aankomst in Nederland bij
ons. Ook houden we beide wel van een gezellig
feestje.

Ik geef de pen door aan mijn collega Wendy Bruijsten.
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Fit terwijl u zit
Voor
-

wie:
Voor alle ouderen uit Boekel
Mensen die minder mobiel zijn
Rolstoelgebruikers
Mensen met geheugenproblemen
Mensen die het leuk vinden om samen te bewegen

Waarvoor:
- Langer mobiel blijven
- Goed voor het geheugen
- In conditie blijven
- Gezellig samen bezig zijn
Op welke manier:
- Zittend op een stoel/rolstoel
- Op muziek met bijvoorbeeld volksdansjes
- Met spel bijvoorbeeld ringhockey, flessenvoetbal
- Één keer in de maand met kinderdagverblijf Ministars
Waar en wanneer:
- Bij Sint Petrus in de beweegruimte
- Maandag van 9.30 tot 10.30 uur en/of van 10.45 tot 11.45 uur
- Donderdag van 9.30 tot 10.30 uur en/of van 10.45 tot 11.45 uur
Kosten zijn:
- Mensen die een alles inclusief abonnement hebben kunnen altijd
deelnemen
- Één knip van de knipkaart

Heeft u interesse, kom
gerust vrijblijvend
langs tijdens
bovengenoemde tijden
of neem contact op
met:Thea van der Ven.
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Geachte familie/relatie.
Sinds enige tijd communiceert Welzijn Sint Petrus
met social media. We doen dit via Klasbord een
informatievoorziening voor basisonderwijs dat ook voor de
ouderenzorg voldoet.
Familieleden, naasten, personeelsleden en vrijwilligers worden uitgenodigd
om deel te nemen aan Klasbord. Het doel van klasbord is om via deze weg
u meer op de hoogte te houden van onze welzijnsactiviteiten van
bewoners. Door middel van foto’s en teksten proberen wij op een
positieve manier weer te geven waar we mee bezig zijn, wat ons bezig
houdt en we proberen u te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
U kunt reageren op een bericht door een toppie aan te vinken als u iets
leuk vindt. Ook kunt u de reageerknop gebruiken als u een reactie wilt
plaatsen.
We proberen er een positieve draai aan te geven en we hopen dat we als
volwassenen, met respect omgaan met dit communicatiemiddel.
Wij willen u vragen om discreet met Klasbord om te gaan en geen foto’s
te kopiëren en op andere social media te plaatsen. Mochten er nog vragen
zijn dan kunt u altijd contact opnemen.
Aanmelden voor klasbord
Om deel te kunnen nemen aan Klasbord gaat u op de computer
naar de volgende website: https://web.klasbord.nl of u
download de app via de App store, Google play of Windows
store.
Registreren
U kunt u aanmelden als nieuw lid, u vult uw gegevens in en de
naam van de bewoner en vervolgens maakt een profielfoto aan
als u dat wilt. U ontvangt dan een activatielink via de mail om
het Klasbord-account te activeren. Daarna kiest u voor de
optie: Volg een bestaande klas.
Aanmelden bij Sint Petrus Welzijn
Om u aan te melden voert u de klascode in voor Welzijn Sint
Petrus: A3P
XYG
Er wordt dan een volgverzoek verstuurd naar de beheerder en
wanneer de beheerder het verzoek accepteert volgt u de klas.
Zorg dat u beiden codes invoert.
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Vast weekschema
Elke avond is het
restaurant geopend.
17.00 -19.00 uur.
Maandagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 16.30 uur
10.15 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Dinsdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
16.15 - 17.30 uur
18.45 – 19.00 uur
Woensdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
Donderdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Vrijdag ochtend
10.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

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