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Door Anneloes van Heel

Beste Loep lezers.
En dan is het ineens alweer zomer.
Zonnestralen op uw huid, een heerlijk
briesje en genieten van een drankje
buiten met elkaar. Voor veel mensen
een periode waarvan gezegd wordt “
kon het maar altijd zomer zijn”.
De afgelopen maanden hebben we met
elkaar weer veel mooie herinneringen
gemaakt. Veel leuke activiteiten, met
als uitschieter camping "de Gladiolen". Velen hebben genoten van de
muziek, de spelletjes, het bewegen in de binnentuin en een kijkje nemen bij
de tenten en de caravans. Bijzondere dagen voor ons allen.
Helaas hebben wij met elkaar nog altijd zo nu en dan te maken met corona
perikelen. Gelukkig zien wij wel dat dit in mindere mate is dan voorheen.
Onze medewerkers zetten zich met veel betrokkenheid dagelijks in om uw
dag zo fijn mogelijk te maken. Onlangs heeft u een brief ontvangen waarin
uitgelegd is dat wij dit door een landelijk tekort aan professionals in de zorg
steeds vaker doen met een krappe teambezetting. Door de vakanties wordt
de teambezetting nog krapper. In de zomer ziet onze dienstverlening er iets
anders uit dan u van ons gewend bent. De noodzakelijke zorg gaat uiteraard
altijd door. We slaan ons er doorheen en samen zijn we sterk.
Ik wens u allen een ontzettend fijne zomer toe en wil het volgende gedichtje
even met u delen.
Gedicht "Zomers" van Toon Hermans
Zomers van toen
zijn groener en warmer
zomers van nu
zijn een tikkeltje armer
Maar straks zijn de zomers,
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen
Voor nu veel leesplezier met deze uitgave van de Loep.
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus
Ook in het zuiden zijn de schoolvakanties weer begonnen. Iedereen probeert
wat vitamines op te doen om het nieuwe “werkjaar” weer het hoofd te kunnen
bieden. De een houdt van rust en de ander zoekt de drukte op. Zoveel
mensen, zoveel zinnen.
We wensen alle medewerkers van Sint Petrus een gezonde vakantie toe, zodat
ze na een welverdiende vakantie de zorg weer aan kunnen, want dat baart
ons wel eens zorgen. Blijf positief en wees lief voor de ander en vergeet jezelf
niet.
Bij ons laatste overleg hebben we afscheid kunnen nemen
van Harry KrÛter die vanaf begin 2019 onze voorzitter
was. Door o.a. een verhuizing naar de Zeeuwse kust heeft
het afscheid even op zich laten wachten.
Harry bedankt voor je inzet en we hopen dat je uiteindelijk
een goede tijd tegemoet gaat.
Hierna nog een gedicht van Tommie Niessen over het
leven. Het niet meer weten en vergeten.

IK VERGEET STEEDS MEER, ELKE KEER,
WAAR KAN IK HEEN, IK VOEL ME ALLEEN.
IK BEN OOK BANG, IN DEZE LANGE GANG,
HET HOUDT NIET OP, HET DUURT ZO LANG.
INEENS KOM JIJ, HIER AAN MIJN ZIJ,
IK KEN JOU NIET, MAAR JIJ KENT MIJ.
IK VOEL ME RUSTIG, JE MAAKT ME BLIJ,
HET IS NU GOED, JIJ GEEFT OM MIJ.
BEDANKT VOOR JE LIEFDE EN VOOR JE LACH,
BEDANKT VOOR JE ZORGEN, ELKE DAG.

Met hartelijke groet: uw cliëntenraad.
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Overleden.
Mw. Verbakel van Dommelen
Mw J.J. Royakkers Fleuren

14-07-2022
19-07-2022

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Verjaardagen bewoners.
Augustus
03
04
15
26
28
31

Dhr. H.M. van Sleeuwen
Mw. M.A. Tielemans Bouw
Mw. C.R. Penninx Queveda Ojeda
Mw. C.A.M. Brans de Wit
Dhr. W.A.M. van den Heuvel
Mw. C.M. v. Roosmalen v. Duijnhoven

1.07
2.28
2.12
0.06
2.16
2.21

September
17 Mw. J.M. Raijmakers
24 Mw. J.M. Vogels Verhoeven

2.25
2.11
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De zomer is volop in gang en wat hebben we al kunnen
genieten van mooie, warme en zonnige dagen. Wat fijn
is dat toch en iedereen is dan ook in z'n element. Lekker
buiten op het nieuwe terras zitten met wat te drinken of
een lekker ijsje. De langste dag van het jaar is ook al
geweest en de avonden beginnen langzaam wat korter
te worden. Dat mag de pret niet drukken, want we
kunnen nog lekker lang genieten van het mooie weer in
de avonden.
Vorige jaar deden we een heel leuk idee op en dat
hebben we dit jaar kunnen organiseren in de binnentuin
van Sint Petrus. Een camping nam plaats en dat zorgde
meteen voor een vakantie gevoel. We gaan deze zomer
nog wat extra activiteiten organiseren, denk bijvoorbeeld
aan een themamiddag met wat lekkers erbij. In de
vakantieperiode zal het wat rustiger zijn in Sint Petrus,
maar de wekelijkse activiteiten blijven gewoon
plaatsvinden. We wensen iedereen dan ook een hele fijne
vakantie toe en kom uitgerust weer terug.
Wij liepen mee met de avond wandel 4 daagse.
Na een aantal jaren mochten we dit jaar weer deelnemen
aan de avond wandel 4 daagse georganiseerd door de
sporthal in Boekel. Dinsdag, donderdag én vrijdag waren
de avonden waar wij met Sint Petrus hebben
meegelopen. De eerste dag hebben we het niet helemaal
droog gehouden en was er op het einde van de route wat
regen gevallen. Daarna hebben we met z'n allen wat
gedronken in 't Trefpunt. Woensdag was het vertrekken
vanuit Venhorst en daar deden wij niet aan mij.
Donderdag was het een gezellige avond. Het was lekker
weer en muziek Mozaïek kwam voor ons buiten bij de
hoofdingang muziek maken. Vele bewoners die niet mee
waren wandelen hebben genoten van de mooie muziek
én het weer niet te vergeten. Op vrijdag kwamen alle
deelnemers langs Sint Petrus om naar het eindstation,
de sporthal, te gaan. De deelnemers konden bij de
bewoners een spekje halen die ze aan het uitdelen
waren. Zowel oud als jong genoot hiervan. Wat fijn dat
het weer kon plaatsvinden en volgend jaar zijn we zeker
van de partij en hopelijk zijn er dan nog meer bewoners
en families die met ons mee wandelen.

7

Zomerconcert van harmonie E.M.M.
Op dinsdag 28 juni hebben we kunnen
genieten van een zomerconcert wat
opgevoerd werd door harmonie E.M.M. uit
Boekel. Elk jaar verzorgen ze voor ons
een muzikale avond waar vele van
genieten. Wat troffen we het met het
mooie weer en daarom heeft het plaats
kunnen vinden in de binnentuin. Hierdoor
konden zowel de bewoners van het huis als de bewoners van de Kloosterlaan
mee luisteren. Ook enkele voorbijgangers kwamen meegenieten. Wat leuk dat
dit weer kon en volgend jaar zijn ze weer van harte welkom!

Stop van de bus-toertochtjes.
We hebben weer kunnen genieten van de mooie omgeving in Brabant. Elke
donderdagmiddag werd er een route gereden onder leiding van twee
vrijwilligers. Een maand lang een vaste route en bewoners konden zich
inschrijven om een middag mee te gaan. Nu in de zomermaanden hebben we
een stop met de bus toertochtjes, omdat het dan te warm is in de bus en de
vrijwilligers hebben ook vakantie. In september gaan we weer starten en dan
komt er bij de maandinfo weer een uitnodiging om je hiervoor op te geven.
Er zijn nog vele mooie plekken te bewonderen met bus, dus geef u dan snel
op.
Jukebox-middag start weer in september.
Wat fijn dat we een aantal keren hebben kunnen genieten van deze leuke
activiteit. Vele bewoners hebben deze activiteit even moeten missen en
andere bewoners kenden het niet. De jukebox-middagen waren een succes
en bewoners vroegen dan ook wanneer de volgende was. In de maanden juli
en augustus hebben we geen dansmiddagen, omdat het dan vaak te warm is
en vele zijn met vakantie. We gaan weer starten in september en u bent dan
weer van harte welkom.
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Kaarten maken in ’t Trefpunt.
Wist u:

Dat er elke dinsdagochtend van 9.00-11.00
uur kaarten worden gemaakt in 't Trefpunt?
Deze kaarten ook te koop zijn?
Kom gerust eens kijken, want misschien zit
er ook iets voor u bij.
Namens de dames:
Leny, Willy, Anita, José en Christa.

Zes nieuwe rolstoelen.

.
Op maandagmiddag 23 mei hebben we met wethouder Henri Willems
en Twan Schmitz samen met onze wandelvrijwilligers een rondje
gemaakt door de Boekelse straten om de nieuwe rolstoelen uit te
proberen.
Al jaren hebben we vanuit de gemeente rolstoelen in gebruik waarvan
heel veel mensen gebruik maken. Het zijn niet alleen rolstoelen voor
bewoners van Sint Petrus, maar ook ouderen uit Boekel kunnen deze
rolstoelen lenen voor bijvoorbeeld een dagje uit met familie of een
andere gelegenheid. Onze oude rolstoelen waren echt aan vervanging
toe en na contact te hebben gehad met Twan Schmitz hebben we nu
weer zes mooie nieuwe rolstoelen gekregen, waarvoor we dank je wel
zeggen.
Wilt u voor een dagje een rolstoel lenen dan kunt u hiervoor contact
opnemen met de receptie van Sint Petrus telefoon 0492-328328
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Burendag.
Op vrijdag 23 september.

Met Poppentheater: Alda Loeffen.
Tijd 14.30u.
Bij mooi weer buiten op het terras,
Anders in ,t Trefpunt.
Elk jaar proberen we op de Landelijke Burendag
iets te organiseren voor de bewoners van Sint
Petrus. Dit jaar nodigen we de kinderen van de
overburen en de kinderen van Ministars uit om
samen met ons te genieten van de voorstelling:
Wolken Kater van Alda Loeffen. Een voorstelling
voor jong en oud.
Zo blijven we elkaar op een gezellige manier ontmoeten, het doel van
onze Burendag.
Graag tot vrijdagmiddag 23 september.
*****************
*****************

De bewoners van d,n Boogerd zijn druk
in de weer met de “belevenistafel” en
met spreekwoorden maken.
Ze zijn er helemaal enthousiast van en
vinden het spannend om als eerste het
goede antwoord te vinden. We zijn er erg
blij mee.
Dank aan Vrienden van Sint Petrus.
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Kienmiddag met CV De Vliegenmeppers.
Op zaterdag 9 juli was er een extra kien-middag, georganiseerd door de
Vliegenmeppers. We kregen deze middag als dank cadeau omdat ze met de
carnaval hun “vliegenmepper” onbeheerd hadden achtergelaten.

Vrijwilligster, Ria van de Ven, heeft er zich over
ontfermd en de vliegenmepper in veiligheid
gebracht. Stel je voor wat er de volgende dag
in de krant had kunnen staan.
En dan is het: “voor wat hoort wat”.
Het was een leuk idee. Ze hadden 20 prijsjes
gekocht met allemaal een vliegenmepper erin
verpakt. Vorst Frank Sanders en Chiel
Verstraten verzorgden de middag achter de
kien-knoppen.
Ze hadden ook vrijwilligers meegebracht om de bewoners te helpen. Het werd
een gezellige boel en een rijtje horizontaal werd op het einde een beetje saai,
dus we gaan voor een rijtje verticaal, nou dat was wel effe omdenken voor de
bewoners.
Om 16.15 uur waren alle prijzen vergeven en hebben we samen met de
vliegenmeppers nog van een drankje genoten.
Nogmaals bedankt allemaal en ook Jos uit de keuken bedankt. We vonden de
frikandelletjes heerlijk.
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De tekeningen van Piet en Lia.
Kim Hendriks, Mimakker in o.a. de locatie Odendael in Sint Oedenrode,
verzamelde verhalen van bewoners op de afdeling Lavendel. Ze bundelde die
in wat een prachtig boekje is geworden. Het leek haar een goed idee het
boekje te verlevendigen met illustraties. Wie zou dat kunnen doen?
Kim en ik werken af en toe samen en al pratend over het boekje schoten me
twee bewoners te binnen die nogal eens schilderen of tekenen. Ze woonden
alleen niet in Odendael maar in Sint Petrus. Dat bleek geen probleem.
Zo kwam het dat Piet van Dijk en Lia van Alebeek- Hoedjes voor dit
schitterende boekje:”'Korte verhalen binnen de kloostermuren” een aantal
illustraties verzorgden. Omdat het om verschillende
redenen niet tot een presentatie van het boekje
gekomen is wil ik graag Lia en Piet in de Loep een
podium geven. Zo kunt u kennis maken met wat zij
zoal hebben gemaakt en kan ik ze bedanken voor
hun tijd, energie en vooral hun creativiteit, die het
boekje nog mooier hebben gemaakt.

Lia van Alebeek Hoedjes
Lia tekende al van jongs af aan graag. Op de lagere
school werd duidelijk dat ze het ook goed kon, maar
het leven ging door. Zij trouwde, kreeg met haar
man kinderen en voor tekenen was even geen
ruimte. Toen haar kinderen uitvlogen had Lia geen
probleem om haar tijd zinvol te besteden en ze pakte
haar oude liefde weer op: tekenen en schilderen.
Echt les heeft ze niet gehad, maar wel mensen die
het lieten zien hoe het kon, zoals Gerard van Berlo.
Het liefst tekent ze mensen. Hun ogen vindt ze het
mooist. Ze legt ze graag vast met pastelkrijt. Dat
maakt dat haar tekeningen zowel heldere kleuren en
scherpe lijnen hebben als zachte tinten en
vervaagde contouren. Op dit moment doopt ze haar
kwasten in acrylverf. Een experiment. Schilderen en
tekenen gaat haar niet meer zo gemakkelijk af als
vroeger, maar ze beleeft er nog steeds veel plezier
aan. Alles wat er speelt in haar hoofd en haar hart
kan ze erin kwijt. Ook geeft het haar ontspanning.
“Ik ben gewoon lekker bezig” zegt ze monter.”
Eerder frustreerde me het wel, dat ik niet meer kon tekenen zoals vroeger.
Maar op dit moment maakt het me niet zoveel meer uit. Ik geniet er vooral
van.” Lia beperkt zich niet tot schilderen en tekenen, maar ze beeldhouwt ook.
In haar appartement staan een aantal van haar werken. Natuurlijke kleuren,
vloeiend van vorm en glad gepolijst.
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Piet van Dijk.
Piet is een man die op dit moment het meeste baat heeft
bij schilderen. “ ik kan niet tekenen”, zegt Piet over
zichzelf, “maar ik kan wel intekenen. Ik hou van kleur.
Altijd al gedaan. Zelfs als het om de kledingkeuze van
mijn vrouw Anneke ging zei ik haar altijd: meid, neem
die jurk met die felle kleuren! Het stond haar altijd
geweldig”.
Piet mist Anneke, die twee jaar geleden is overleden,
ontzettend. “ Als ik het moeilijk heb dan helpt schilderen.
Het leidt me af”. Zijn zoon Eugenio brengt hem doeken
met voorgetekende lijnen. Daarna kan Piet, die erg slecht ziet, met zijn
kleurkeuze de tekeningen inschilderen. Dat levert felgekleurde schilderijen op.
“Vroeger toen mijn kinderen nog thuis woonden,
kleurde ik de ministeck voorbeelden in. Zo heb ik
een mooi Christushoofd gemaakt en bij
familieleden hangen dat soort tekeningen van mij
ook.” Hij was enthousiast geraakt door het
illustreren van het boekje. Om die reden maakt
zijn zoon Marcel een boekje voor zijn vader met
alleen maar tekeningen van Piet.
Piet op zijn beurt wilde wat terug doen, maar dan
voor een goed doel. Dus iedereen mag het boekje
van hem hebben, maar hij vraagt wel om een
donatie aan Kika. Op deze manier hoopt hij een
mooi bedrag (op dit moment 100 euro) te
verzamelen om te doneren aan deze stichting die
zich inzet voor onderzoek naar Kanker bij
Kinderen.

Het boekje is nog steeds bij Piet te verkrijgen, mits u een donatie over heeft
voor Kika.
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Het kienen gaat onverstoord door.

Stroomstoring in Boekel.

Gezellige drukte tijdens de
avondvierdaagse.
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Op 30 april j.l. hebben wij helaas afscheid
moeten nemen van ons mam en oma:

Mien Nooijen Peters.

Tot haar 98e heeft ons mam zelfstandig in Handel
gewoond. Na corona en een herseninfarct, waar
ze gelukkig goed van herstelde, is ze in april 2021 verhuisd naar afdeling
Bellefleur in Sint Petrus.
Het was natuurlijk even wennen, maar al gauw had ze haar draai gevonden,
en vond ze het leuk om deel te nemen aan allerlei activiteiten, zoals kienen,
bloemschikken, gym, muziek middag enz. Ze was graag onder de mensen
en vond het fijn om een praatje te maken. Ze keek uit naar 17 september,
de dag waarop ze 100 jaar zou worden. Samen maakten we al plannen om
er een geweldige dag van te maken.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn..... Na een val, op 25 maart j.l. waarbij
ze een hoofdwond en een scheurtje in het bekken opliep, ging het snel
achteruit. Ze had veel pijn, werd bedlegerig, at steeds minder en uiteindelijk
is ze op 30 april rustig ingeslapen.
Namens ons mam en oma, willen wij nogmaals het personeel en vrijwilligers
van Sint Petrus en in het bijzonder van afdeling Bellefleur, bedanken voor
alle liefdevolle, warme aandacht en zorg. "Het is hier buitengewoon goed"
zei ons mam altijd, en wij kunnen dat alleen volmondig beamen.
Ook een dankjewel aan haar medebewoners van afdeling Bellefleur, ons
mam heeft genoten van jullie belangstelling en vriendschap.

Het ga jullie allemaal goed. Familie Nooijen.
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Wies van Osch van de Ven.
Op 16 mei 2022 hebben wij helaas afscheid
moeten nemen van onze lieve en zorgzame
echtgenote, mama, schoonmoeder en oma.
Mijn moeder is vorig jaar in Sint Petrus komen
wonen op de afdeling Oogstappel kamer 2.06.
Vanwege de vele zorg die ze nodig had, kon ze
niet meer in Gemert bij mijn vader blijven
wonen.
Mijn vader ging haar trouw iedere middag bezoeken en sloeg geen dag over.
Ze vond het wel fijn dat ze naar Sint Petrus in Boekel mocht, toch in ieder
geval dicht bij Gemert. Ze had het op de afdeling Oogstappel goed naar haar
zin en ze kreeg de zorg en aandacht die ze nodig had, een geruststelling voor
ons als gezin dat mijn moeder in goede handen was.
Een klein stukje over mijn moeder.
Mijn moeder is op 30 oktober 1936 geboren in Erp. Toen ze trouwde met mijn
vader zijn ze in Gemert gaan wonen. Ze kregen twee zonen en een dochter.
Mijn moeder stond altijd voor iedereen klaar en ze dacht altijd aan anderen.
Ook voor haar 5 kleinkinderen stond ze altijd klaar, niets was haar te veel. Ze
was voor ons een super moeder, zo lief en zorgzaam en ze regelde alles
thuis..
Zeven jaar geleden kreeg ze de diagnose Parkinson en ze moest door haar
ziekte steeds meer afgeven, wat ze wel lastig vond om de regie over haar
leven kwijt de raken, maar ze klaagde nooit ondanks haar ziekte en
uiteindelijk was ze geheel aangewezen op de zorg.
Tot slot willen wij de verzorgers van de afdeling Oogstappel bedanken voor de
attente en goede zorg die ze aan mijn moeder hebben gegeven en ook voor
ons als familie hadden ze een luisterend oor wat wij erg fijn hebben gevonden.

Yvonne Maas.
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Me even voorstellen.
Kort na het overlijden van Pater Snijders werd ik
door Elly Janssen gebeld met de vraag of ik
maandelijks op de eerste zaterdag in het Petrus
huis de eucharistie zou kunnen verzorgen. Daar
heb ik ja opgezegd. Sinds april ga ik nu voor en
het bevalt me goed en de vele trouwe
kerkgangers schijnen ook tevreden te zijn.
Elly vroeg me of ik een stukje wilde schrijven
voor het nieuwsblad van het Petrus huis om me
voor te stellen. Boekel is mij niet onbekend, want
mijn vader (Piet van Moorsel) was afkomstig van
de Neerbroek en nog altijd woont er in Boekel
familie van mij. Mijn naam is Martin van Moorsel en ben geboren op Esdonk
(Gemert). Ik ben lid van de Congregatie van de Heilige Geest. Al weer ruim
12 jaar geleden hebben de paters en broeders het kasteel in |Gemert - ons
hoofdklooster - verlaten en naar Gennep vertrokken.
In 1968, een jaar na mijn priesterwijding, ben ik als jong missionaris naar de
missie in Kameroen vertrokken. Daar heb ik bijna 20 jaar met hart en ziel
mogen werken aan de opbouw van de lokale kerk. Mijn voornaamste taak was
vooral de vorming van catechisten en pastorale opbouwwerkers. Mijn
medebroeders in Kameroen kozen mij vervolgens tot hun provinciale overste.
Dat was in de periode dat het aantal Europese missionarissen aan het afnemen
was er steeds meer eigen bisschoppen en priesters de verantwoordelijkheden
in de kerk overnamen. Die overgang vroeg best veel tact en geduld.
Ik heb in Kameroen een twintigtal jaren met veel plezier en met hart en ziel
gewerkt en nog bijna dagelijks heb ik nog contact met de mensen daar. Na
een jaar studie in Parijs kwam ik in 1986 te werken in Eindhoven. Ik was er
aanvankelijk werkzaam in een uitzendorganisatie “missie en jongeren”. Deze
organisatie die jonge mensen de kans gaf een tijdlang een missionaire
ervaring op de doen in een land in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Daarna
werkte ik met veel genoegen een tiental jaren als studentpastor aan de
Technische Universiteit en de Fontys Hogescholen.
Van 2009 tot 2018 was ik lid van het Provinciaal Bestuur en woonde ik in
Gennep. Nu woon ik alweer 4 jaar op de pastorie in Handel waar ik de overste
ben van een communiteit van zes paters. Vijf van hen komen uit Afrikaanse
landen (Nigeria, Angola, Kameroen en Oeganda). Ze werken in de parochies
Gemert-Bakel, Cuijk, Veghel en Rosmalen/ Den Bosch. Gezien mijn leeftijd
heb ik geen parochiële werkzaamheden, maar help hier en daar als het nodig
is.
Er was nog een gaatje vrij in mijn agenda en heb ik ja gezegd op de vraag
van het Petrus huis om er maandelijks de mis te komen vieren. En als God
het belieft, kan dat voorlopig wel zo blijven.
Pater Martin van Moorsel CSSP.
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Uitstapje naar
Esdonks Kapelleke.
Een heel mooi kapelletje tussen Boekel en Gemert.
Hoe kom je daar? Gelukkig is daar onze bereidwillige vrijwilliger, Willy, met
zijn bus. Een mooi uitstapje waar we met z,n allen veel plezier en bezinning
aan beleefd hebben. Natuurlijk hebben we een kaars aangestoken en volgens
de mythe hebben we de verroeste spijker in het daarvoor bestemde gat achter
gelaten.

Avondvierdaagse.
Het is mooi weer en we hebben goeie zin!
Wat gaan we dan doen? Wandelen!
Hoe mooi is het dan om met de wandelvierdaagse in Boekel mee te doen.
Met collega's en enkele familieleden is het gelukt om met een rugzak vol
met mooie verhalen en ontmoetingen terug te komen. En natuurlijk ook de
welverdiende medaille op te halen!

Hartelijke groet:
Diana van den Broek.
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Het zonnetje schijnt en iedereen gaat weer naar
buiten en de tuintjes worden weer opgefleurd. Zo
ook het balkon van de huiskamer op onze
afdeling Sterappel.

Onze nieuwe collega, Annelie,
zorgde samen met de bewoners
dat er nieuwe bloemen geplant
werden in de bakken. Wat ziet
het er weer gezellig uit.
Bij deze geef ik de pen door
aan Annelie.

Hoi Allemaal.
Ik ben Annelie Smits, 41 jaar en samen met
mijn gezin woonachtig in het gezellige
Nistelrode. De afgelopen jaren werkte ik
binnen
verschillende
huizen
binnen
Brabantzorg. Elk huis had iets speciaals.
Maar toen ik hier bij Sint Petrus binnenkwam
dacht ik meteen wat is het hier gemoedelijk
en gezellig. Op 1 juni ben ik voor 18 uur
gestart als gastvrouw in de huiskamer van
Sterappel. Ik kijk erg uit naar alles wat
komen gaat.
Ik hoop hier nog lang met veel plezier te
mogen werken.

Groetjes Annelie.
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Een reis door de tijd
Hebben jullie je boek ook compleet? Op afdeling
Bellefleur hebben we samen drie boeken
volgeplakt. Wat een belevenis! Kijken, zoeken,
ruilen, plakken, iedereen hielp mee. En wat een
mooie verhalen kwamen er op tafel. Kortom, het
was een leuke Boekelse actie waar we heel veel
plezier en gezelligheid van hebben gehad.
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E l s t a r.
Team Elstar ging schapen hoeden.
Woensdag 29 juni was de dag dat het zorgteam van afdeling Elstar hun
jaarlijks uitstapje had. Marleen en Christa waren de twee personen die een
mooie dag in elkaar hadden gezet, zodat ieder vermaakt werd. Het mooie
weer hadden we in ieder geval.
De enige info die we vooraf kregen was, dat we oude schoenen of laarzen mee
moesten nemen. Na een hapje in ons zorgcentrum zijn we met de auto naar
Schijndel gereden naar de "Schaapskooi". Daar werden we opgewacht door
een echte schaapsherder die ons van alles wist te vertellen over de
verschillende rassen die ze hadden. Daarna mocht zijn hond even zijn kunsten
vertonen hoe die op commando de schapen bij elkaar kon houden.
Daarna was de beurt aan ons om met de schapen aan de slag te gaan en
opdrachten uit te voeren. We moesten de schapen een parcourtje af laten
leggen, laten slalommen en uit elkaar zien te halen en te houden. Dit valt
normaal gesproken niet mee, omdat zoals het spreekwoord al zegt…. als één
schaap over de dam is volgt de rest, maar het is ons uiteindelijk gelukt.

Ook wordt er tussendoor even geproost op het terras met een lekker drankje
en een stuk gebak. Aan het eind van de middag zijn we naar Boekel gereden
en zijn we nog een hapje gaan eten. Het was een mooie en ook leerzame dag
waarbij de teamgeest werd getest, maar waaruit bleek dat we goed konden
samenwerken.
Groetjes, team Elstar.
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Nieuw leven op Donkzicht!

L
E
N
T
E
Volop nieuw leven op
Donkzicht. Ook op Donkzicht
was de Lente volop aanwezig.
In de wei van Beleven is Leven
werden jonge geitjes geboren
en Marike trakteerde op
beschuit met muisjes.
Daarnaast kwam er een
jong vogel-gezinnetje
wonen.
In onze kleine moestuin
kwamen de eerste plantjes
tevoorschijn. Samen maakten
we rare snuiters. We kregen
bezoek van een lieve kleine
meid.
Antonie kreeg vorig jaar
nieuwe stamcellen en is
begonnen aan haar nieuwe
leven en gelukkig weer terug
op Donkzicht.
Will kreeg een nieuwe knie
en liep daarmee zelfs de Alpe
s’huzes op. En behaalde met
haar team een mooi bedrag
op om ook andere kansen op
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06-07-2022 was een hele bijzondere dag voor
echtpaar van Asseldonk. José was deze dag 79
jaar geworden, ze waren ook 55 jaar getrouwd
en ze woonde een jaar hier.
Dubbel en dik feest dus. Dit hebben ze gevierd met hun familie en vrienden
in het vriendenhuis. Deze dag was er ook de camping, hier zijn nog een
aantal liedjes gezongen voor het echtpaar.
José citeert zelf: "een verjaardag om nooit te vergeten"
Met vriendelijke groet: Lotte Vereiken Oogstappel.

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

Zonnestralen.
Er is zo weinig nodig, om blij te zijn
Is soms ‘n kleinigheid reuze fijn
Een handdruk en een blije groet
zoals men elkaar ontmoet
en de wolken verdwijnen
en de zon gaat schijnen
en als het regent dat het giet
dan vergeet ik diep in mijn hartje zulke dingen niet
Door Mevrouw van Roosmalen.
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Vast weekschema met activiteiten
in Sint Petrus
Maandagochtend
09.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Dinsdagochtend
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 11.00 uur
10.30 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Woensdagochtend
09.30 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.30 uur
09.30 - 11.00 uur
10.15 - 11.15 uur
Donderdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Vrijdagochtend
09.00 - 12.00 uur
Vrijdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.00 uur
15.00 - 16.00 uur

Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte
Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel
Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel

Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Natuurvereniging in ’t Trefpunt (podiumkant)
(1e maandag van de maand)
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt
Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
Kaarten maken in ‘t Trefpunt
Geheugentraining op afdeling Sterappel
Biljarten
Kienen in ‘t Trefpunt
Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in
‘t Trefpunt (4e woensdag van de maand)
Groot letter bibliotheek in het Vriendenhuis deel 2
(2e woensdag van de maand)
Mannenclub in het Vriendenhuis deel 1
(1e en 3e woensdag van de maand)
Biljarten
Muziek in ‘t Trefpunt
Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte
Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in de
beweegruimte
Bloemschikken in ’t Trefpunt
Bloemschikken op afdeling Sterappel en Bellefleur
Handwerkclub in ‘t Trefpunt
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt
Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de
fitnessruimte
Biljarten
Spel competitie in ‘t Trefpunt
Muziek op afdeling d’n Boogerd

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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Camping “De Gladiolen“
Ja, jullie lezen het goed, er was een mini Camping op Sint Petrus.
Er stonden een aantal tenten en mooie caravans. Op woensdagochtend werd
alles gezellig gemaakt en 's middags was er duo muziek met slagwerk en
accordeon.
Gelukkig was het op woensdag lekker weer en was het vakantiegevoel er
wel.al heel snel. Zo hebben we met een aantal collega's op de camping
geslapen, lekker de BBQ erbij en zoer kwamen er nog veel vrijwilligers/ en
collega's even een biertje drinken. Ook Mevrouw van Asseldonk, die jarig was,
kwam op de camping en haddendie hebben we lekker in het zonnetje gezet
(en in de tent).
Marc Penninx kwam de avond vergezellenopluisteren met zang en gitaar. Zo
zaten we met de blote voeten in het zand te luisteren en er werd gezongen
en gelachen. Veel te laat naar bed en 's ochtends moesten we wel weer
werken. Jorg moest toch nog iets uithalen en onze rust verstoren. Patricia had
nog een lekker ontbijtje geregeld en daarna aan het werk. Zo jammer dat die
dag niet door kon gaan doorvanwege de regen. Maar toch hebben de
bewoners de camping kunnen bezichtigen.
Volgend jaar gaan we het gewoon weer opnieuw opzetten.
Dan maken we er een hele week van. 😁.

Groetjes Anita Penninx.
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VRIENDSCHAP.
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen
een arm om je schouder leggen
Vriendschap is niets vragen
maar gewoon helpen dragen
Vriendschap is gauw even bellen
om laatste nieuwtjes te vertellen
Vriendschap is durven tonen
welke gevoelens er in je wonen
Vriendschap is delen in iemands geluk
en dan bidden 'Ga nooit meer stuk
Vriendschap zit in kleine dingen
samen huilen en samen zingen
Vriendschap is vragen hoe het met je is
door dit niet te doen, sla je de plank mis
Vriendschap is als er iemand staat op de stoep
met een pannetje heerlijke erwtensoep
Vriendschap is, als je iemand weg ziet zinken
en dan vragen: Kom je even koffie drinken
Vriendschap is vragen zonder poen
'Kan ik misschien een klusje voor je doen
Vriendschap is iemand verblijden
met een verre rit als jezelf niet kan rijden
Aan goede vriendschap komt geen end
waar je ter wereld ook maar bent
En heb je echte vriendschap gevonden
dan ligt dit als een pleister op vele wonden
Daarom is het ook zo fijn
om goede vrienden te zijn
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“Vrienden fietstocht”
Voor het welzijn van de ouderen in
Sint Petrus
op zondag 4 september
We hebben een leuke fietsroute met een schitterende
stopplaats
De totale kosten zijn €15,00 (alles inclusief zes versnaperingen tijdens de
tocht). De gehele opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk “De Vrienden
van Sint Petrus”. Het lijkt een heel bedrag, maar wij willen de Vrienden van
Sint Petrus graag steunen. We krijgen ook producten gesponsord van de
ondernemers uit Boekel.
Elk jaar zijn er dankzij de Vrienden van Sint Petrus aankopen en activiteiten
die door de Vriendenstichting betaald worden. Afgelopen jaar een nieuw biljart
bij ‘t Trefpunt, dit jaar een belevenistafel voor afdeling d’n Boogerd, een
nieuwe speeltuin voor de kleintjes in de binnentuin en nieuw tuinmeubilair aan
de voorkant van Sint Petrus. U kunt op de dag zelf contant betalen aan de
Vriendenstichting.
Aanmelden kunt u via de mail naar Elly.Janssen@brabantzorg.eu of
Renee.Lange@brabantzorg.eu Graag met naam, telefoonnummer, starttijd en
het aantal personen dat deelneemt. Opgave strookjes liggen ook bij de receptie
en daar ook graag uw naam vermelden, het aantal personen en op welk tijdstip
u wilt starten:11.00 uur, 11.30 uur of 12.00 uur.

Familie en vrienden mogen ook
deelnemen aan de tocht
Tot zondag 4 september.
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