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LOCATIEMANAGER:

Wil van de Laar.
Aanwezig: dinsdag en donderdag
Elina Eker.

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:

Keuken, Huishoudelijke dienst, Receptie.
Aanwezig: dinsdag en donderdag
TEAMMANAGERS:

José Habraken.
D’n Boogerd, 1e Etage, Sterappel, Elstar.
2e Etage: Bellefleur, Oogstappel, Activiteiten
begeleiding.
Aanwezig dinsdag, woensdag en vrijdag
Marie Louise van de Ven.
BrabantZorg, Thuiszorg Sint Petrus, Donkzicht
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

COORDINATOREN WELZIJN EN VRIJWILLIGERS:
Elly Janssen.

Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag

Winni van der Eerden. Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag.
CLIËNTENRAAD:
Voorzitter: De heer P. Biemans
Leden:
Mevr J. Gerrits-v Hout
Mevr M. van Boerdonk
De heer Snijders

De heer J. van de Ven
De heer W Weeren
De heer L. van Haandel
De heer W.v. d. Vossenberg

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:

KAPELAAN:

Theo Snijders. Burg. Ottowstraat 28 5427 SP Boekel
tel: 06- 30 42 45 89

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)
DIVERSE DIENSTEN:

tel: 0412 – 62 26 78

Kapsalon: Toos de Rooij. tel: 06 - 51 29 88 48
Pedicure: Bianca v. Rooij.tel: 06 - 48 56 50 66

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:

DORPSTEAM

Cor Biemans.
tel: 06 30 66 02 22

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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Maart roert zijn staart. Op dit moment valt er natte
sneeuw en is het guur buiten. Een mooi tijdstip om
voor de laatste keer iets te schrijven voor dit
huisblad.
Na 15 jaar in Boekel en 8 jaar in Odendael te hebben gewerkt als
locatiemanager, ga ik van locatiegroep
locatiegroep wisselen. Per 1 mei verkas ik naar
Den Bosch en ga ik daar mijn talenten inzetten binnen 3 locaties van
BrabantZorg. Na zoveel jaren op een zelfde plek te hebben gewerkt is zo’n
besluit moeilijk. De afweging maken of je weer ergens fris wilt gaan
ga
werken is lastig. Je laat heel veel vertrouwde dingen achter en moet
opnieuw gaan bouwen. Ik vind dat ik als manager het goede voorbeeld
moet geven, omdat we ook medewerkers vaak stimuleren eens te
wisselen van team of locatie. Binnen onze visie is elke dag leren een mooi
uitgangspunt.
U krijgt binnenkort een uitnodiging voor een afscheidsmoment.

Digitaal werken. Sinds een paar weken wordt
er op de afdelingen met
et een laptop digitaal
gewerkt.. Ook bij u komen verzorgenden met een
laptop op uw appartement.
ent. Daar leest de
medewerker de bijzonderheden en rapporteert
alles wat nodig is. U kunt hen vragen om mee te
lezen of voor
oor te lezen wat de medewerker
rapporteert. Als de medewerker bij u weggaat,
weggaat is
in principe de zorg klaar. We hoeven dus bijna
niet meerr op een kantoor te zitten en daarom zijn
daar alle computers weggehaald. Als het goed is,
is zult u merken dat de
medewerkers meer tijd bij u doorbrengen. De inzet van laptops zorgt voor
efficiënter werken,, maar het belangrijker is, dat er is meer tijd voor u
beschikbaar komt.
10 jarig bestaan van Sint Petrus.
Petrus Een werkgroep is het 10 jarig
bestaan van Sint Petrus aan het voorbereiden. Het belooft een feestelijk
jaar te worden met terugblikken op hoe we 10 jaar geleden verhuisden
naar de nieuwbouw. Op 6-6-2016
6
016 is het precies 10 jaar geleden dat de
verhuizing plaats vond. Slechts twee bewoners van de 58 bewoners,
bewoners die
toen verhuisden, leven nog. Ongelooflijk, hoe groot het verloop is
gedurende 10 jaar. Deze week in juni staat bol van mooie activiteiten met
veel aandacht voor zowel
owel bewoners als vrijwilligers en medewerkers.
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Onlangs is er een informatieavond
geweest over bewegen in de zorg. Er
is dit jaar veel aandacht voor
bewegen. Veel ouderen bewegen veel
te weinig. 30 minuten per dag
bewegen is de minimale
imale tijd die
iedereen daar voor zou moeten
nemen. Van de mensen in verzorgingshuizen beweegt meer dan 70 % te
weinig. Dit is zorgelijk. Bewegen is niet alleen goed voor een beter gevoel
van welzijn, het helpt tegen allerlei kwalen als osteoporose, hart en
e
vaatziekten, vermindert het valrisico, houdt het geheugen beter op peil.
Kortom, we moeten er alles aan doen om bewegen te promoten. Alle
beweging telt. Soms zijn we geneigd iemand snel even te helpen,
helpen omdat
dat sneller
eller is. Denk aan haren kammen of een jas
as aantrekken. Even
geduld en wachten of de bewoner het zelf nog kan.
kan Het loont de moeite.
Zowel medewerkers als familieleden worden uitgedaagd om bewoners
meer te laten bewegen. Op het hier boven staande plaatje ziet u het
verschil in hersenactiviteit na 20 minuten wandelen. De gele en rode
gebieden geven intensievere doorbloeding in de hersenen aan.

Spiegelgesprek op D’n Boogerd.
Boogerd Deze
week was er een familieavond op D’n
Boogerd. In de vorm van een spiegelgesprek
spiegelg
konden alle familieleden en verwanten
vertellen over hoe ze de zorg ervaren in Sint
Petrus. Van het parkeren van de auto tot het
communiceren
over
activiteiten
van
bewoners, alles passeerde de revue.
Familieleden zaten in een halve cirkel bij
elkaar en vertelden over hun ervaringen,
waar ze enthousiast
thousiast of minder enthousiast over waren. In een halve cirkel
daarachter zaten alle medewerkers van het team,
team, luisterend naar wat
familieleden te vertellen
ertellen hadden.. Het team was bijzonder verheugd en
trots op de vele complimenten die uitgedeeld werden. Dat
Da doet
medewerkers goed. Er werden ook wat
verbeterpunten genoemd waar het team mee
aan de slag gaat. Daarna vertelde Jose
Habraken over het inrichten van leefcirkels in
Sint Petrus. Met leefcirkels geef je bewoners
meer
bewegingsvrijheid
via
slimme
technologie
logie en kunnen we af van de gesloten
afdeling. Met een filmpje werd getoond hoe
op andere locaties in Nederland al met deze leefcirkels wordt gewerkt.
Ook in Odendael hebben we onlangs leefcirkels ingericht met deze
technologie. De afspraak is gemaakt met een groep medewerkers en
familieleden op bezoek te gaan in Odendael en daar te ervaren hoe de
zorg kan verbeteren als een gesloten afdeling open wordt.
Het was een
en inspirerende avond.
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Deze week was het complimentendag. Ik
weet van mezelf, dat ik altijd vooruit wil en
soms sta ik te weinig stil bij wat er allemaal
goed gaat en geef ik te weinig complimenten.
Misschien nu een mooi moment om de locatie
en iedereen die daarbij betrokken is een groot
compliment te geven op wat we samen met
elkaar
ar neerzetten. Sint Petrus is een prachtige locatie met fijne bewoners,
betrokken familieleden, heel goeie vrijwilligers en fantastische
medewerkers. De sfeer is goed, mensen zijn aardig voor elkaar en er
wordt keihard gewerkt. We zijn onderdeel van de Boekelse
Boekelse gemeenschap
en zijn een goed voorbeeld hoe ouderenzorg betrokken blijft bij de
burgers. Samen met de partners in het veld zien we uitdagingen,
vernieuwen we en staan we klaar voor de burgers van het dorp. Meer dan
200 vrijwilligers en bijna 200 medewerkers
medewerkers verdienen een groot
compliment voor hun inzet.
Samen maken jullie dit tot een succesvol geheel.
geheel
**********************
Overleden.
Mevrouw de Kraker van den Boogaard
Mevrouw van der Putten Ketelaars
De heer Delissen
Del
Mevrouw W.J. Kuijpers van Lankveld

27-01
01-2016
11-02
02-2016
12-02
02- 2016
05-03
03-2016

Wij wensen de families veel sterkte toe met dit verlies.
verlies

Nieuwe Bewoners
Mevrouw J.J. van Kreij
De heer C.H. Peters
Mevrouw van de Putten

22-02-2016
25-02-2016

Intern /Extern verhuisd:
v
Mevrouw Ivits Aarden

van
n app 2.02 naar app 1.01

Wij wensen haar veel woonplezier in haar nieuwe omgeving.
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APRIL
01 mw Marinussen-v.d.. Elzen
01 dhr Smits
03 mw Donkers
03 mw Ketelaars-Manders
Manders
06 dhr van de Ven
11 mw Schepers-de
de Wit
16 mw J.T.A. v.d. Venne-Keijzers
Venne
18 mw A.C. Ivits-Aarden
Aarden
22 dhr Weeren
22 dhr A.J. Ploegmakers
24 dhr P. Gijsbers
26 mw C.M. v. LieshoutLieshout Sterken

1.08
1.26
1.16
1.20
1.10
2.13
1.14
1.01
1.22
2.18
2.11
0.06

MEI
04 dhr de Wilde
07 dhr Kerkhof
10 dhr Rambach
17 mw vande Burgt-Beekmans
Beekmans
22 mw van de Gevel Render
25 mw Egelmeers van den Elsen
26 mw Vesters-Bijvelds
Bijvelds
30 mw J.M. Bijvelds

2.12
1.05
2.16
0.07
1.09
0.08
1.04
2.04
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Hopelijk hebben we bij
het uitkomen van deze
Loep al kunnen genieten
van een lekker en warm
voorjaarszonnetje.
Wie kijkt er niet naar uit? Wat is het toch lekker om weer naar buiten te
kunnen en te genieten van het voorjaar. Dan kunnen we weer met de
bewoners gaan wandelen op de maandagmaandag en donderdagmiddag. We doen
weer graag een beroep op vrijwilligers, familie en mantelzorgers. Zoals
andere jaren komen we om 14.15u bij elkaar bij de lift op de begane
grond.

“Beweegtoestellen”
Op het
voorterrein
van Sint Petrus.
In samenwerking met De
Speeltrein en Maarten van
Asseldonk zijn er fondsen
aangeschreven om tot de aanschaf van deze zogenaamde
beweegtoestellen te komen. Op dit moment zijn we hier
nog volop mee bezig en we kunnen u vertellen,
vertellen dat er al
geld beschikbaar is voor de aanschaf er van. Van 25 maart
tot 1 april komen er als promotie vijf beweegtoestellen op
het voorterrein Sint Petrus. Iedereen,, maar dan ook
iedereen, mag gebruik maken van deze toestellen. Er komt
een scorelijst te hangen,
hangen waarop u uw voorkeur uit kunt
spreken welk toestel fijn is om aan te bewegen. Tijdens de
thema- avond op 29 maart “Meer bewegen voor ouderen”
zullen we hier ook mee gaan werken.
Dit plan is een
een mooi initiatief van Ingrid Weusten,
Weusten die
hiermee aan de slag is gegaan. Iedereen weet, dat bewegen heel
belangrijk is. Bewoners,, ook al ervaren ze beperkingen, kunnen nog veel
bewegen. Dat kunnen we duidelijk waarnemen tijdens het
he fitnessuur op
vrijdagochtend.
Wij hopen, dat u er veel plezier aan gaat beleven en als de toestellen
definitief ons eigendom zijn, gaan we een mooi openingfeest
feest organiseren.
organis
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Toertochtjes en uitstapjes met de Boekelse bus.
Op 3 maart zijn we gestart met de wekelijkse toertochtjes. In maart zijn
dat de dorpentochtjes en in april de Maashorstroute met de omgeving
Uden. U kunt zich nog aanmelden voor de Maashorstroute bij Elly Of
Winni.
Vanaf mei gaan we op de donderdagmiddag weer kleine uitstapjes maken.
Dan is het mogelijk om onderweg uit de bus te gaan voor een bezoekje of
een kopje koffie. Voor de uitstapjes van mei en juni ontvangt u persoonlijk
nog een uitnodiging.
Nieuwe tijden middagactiviteiten in Sint Petrus.
We zijn nu ruim een maand bezig met de latere aanvangstijd van de
middagactiviteiten. De bewoners zijn blij met deze wijziging. Mensen uit
de buitenwijk vinden het soms wel lastig, omdat ze na het eten in het
restaurant langer moeten wachten voor de activiteit. We hebben twee
relaxstoelen in ‘t Trefpunt staan, die door iedereen gebruikt mogen
worden.
Nieuwe maandinfo.
Vanaf april ontvangt u de vernieuwde maandinfo. Deze wordt kleurrijker
en geeft uitgebreidere informatie over de activiteiten. Aan de ene kant
staan de vaste weekactiviteiten en aan de andere kant de wisselende
activiteiten met uitleg. De cliëntenraad is positief ten aanzien van nieuwe
vorm. Wij horen graag u mening over deze nieuwe vorm.
Vertrek van Wil van de Laar.
We vinden het allemaal heel jammer, dat onze locatiemanager Wil van de
Laar ons na 15 jaar gaat verlaten. Wil heeft een groot aandeel geleverd in
het welzijn voor de bewoners van Sint Petrus. Ze kwam met nieuwe
ideeën en was altijd enthousiast als wij met een voorstel kwamen. Wil, we
willen je hiervoor bedanken. Wij gaan verder met het leven en welzijn in
Sint Petrus, zoals jij dat ons geleerd hebt. Dank je wel en heel veel succes
in Den Bosch.
Er mag dan in deze 15 jaar veel veranderd zijn op Sint Petrus,
Wil is daar niet in achter gebleven. Oordeel zelf………
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Het viel ons toch wel even koud op het dak toen we
moesten vernemen, dat Wil van de Laar, onze
locatiemanager, ons per 1 mei gaat verlaten. Wil gaat
naar Den Bosch en wordt daar manager op 3 locaties
van Brabantzorg.
Voor de 15 jaar,
jaar dat Wil onze manager was,
was willen we
haar bedanken en we hopen dat ze in den Bosch een
goede sfeer aantreft waar ze verder op door kan
bouwen. Natuurlijk komt er op Sint Petrus een nieuwe
manager, maar een vertrouwd gezicht kwijtraken is
altijd even wennen.
wennen
Wij hier in Boekel gaan per 1 mei verder met Maarten Coolen.
Coolen Maarten is
momenteel locatiemanager in Den Bosch. We wensen hem veel succes in
Sint Petrus en we zullen
ullen hem uiteraard helemaal betrekken bij Sint Petrus.
We gaan voorbereidingen treffen voor ons tienjarig bestaan. Alweer 10
jaar in het nieuwe gebouw. Dat wordt een groot feest. Het feest is op vier, vijf- en zes juni. Dat is nog even weg, maar een goede voorbereiding is
nodig. Tijdens de vergadering werden ook de nieuwe dingen voor 2016
besproken. Deze zullen allemaal aan de orde komen en we zullen jullie
tijdig op de hoogte brengen. Het hele programma zal op tijd kenbaar
gemaakt worden.
De maandinfo zal vanaf april
a
op een andere manier aan jullie kenbaar
gemaakt worden. De ene kant van het blad is voor de bijzonderheden,
terwijl op de andere kant het programma wordt aangekondigd.
De Jukebox heeft inmiddels zijn diensten bewezen en zal vaker ingezet
worden. Een mooie gelegenheid om gezellig
g
te dansen en bij te kletsen
over vroeger.
De toertochten met de bus staan ook nog steeds
teeds op het programma en
zullen zeker blijven plaatsvinden. De middagactiviteiten zijn inmiddels iets
later begonnen, omwille van de rust die bewoners nodig hadden.
Dank je wel en tot ziens: De
D Cliëntenraad.
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Vooraankondiging: Feest “10 jaar Sint Petrus”

Op maandag 6 juni 2016 is het tien
jaar geleden dat we verhuisden van
het oude naar het nieuwe Sint Petrus.
Deze gebeurtenis willen we feestelijk
vieren met de bewoners van Sint
Petrus.
Het feestprogramma volgt spoedig.

We starten op zaterdag 4 juni met een Heilige Mis uit dankbaarheid. Voor
de familie is er een feestmoment samen met de bewoners op
zondagmiddag 5 juni. Wij willen u vragen om deze datum alvast in uw
agenda te noteren.
Op maandag 6 juni is er voor alle bewoners een luxe ontbijt. Daar op volgt
een gezellig feestuur met koffie en gebak en blikken we terug op tien jaar
Sint Petrus. In de middag is er een optreden van Gerard van Maasakkers.
Hij verzorgt dan een kleine theatershow.
Aansluitend starten we met de eerst avond van de Boekelse
avondvierdaagse. Voor deze avonden doen wij een beroep
op familie, mantelzorgers en vrijwilligers om daarbij te
komen helpen. Wij maken er in Sint Petrus een leuke
activiteit van met muziek en een drankje na afloop.
Eind maart ontvangt u een uitnodiging met een
invulstrookje waarop u aan kunt geven op welke avonden u
beschikbaar bent.
Breng deze feestelijke activiteiten onder de aandacht van
mensen in uw eigen omgeving.

Het oude Sint Petrus.
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BOERENBRUILOFT IN SINT PETRUS.
28 JANUARI 2016.

WIM VAN PIET VAN WILLEMEN VAN DE
VOSSENBERG EN HANNEKE DE BRUIJN

FIENTJE VAN BERT VAN HENDRIK REIJNEN
EN MIEK GOOSSENS.
Tijdens de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel werd de
verloving bekend gemaakt van het boerenbruidspaar 2016
van Sint Petrus. Vanaf dat moment hing op diverse plaatsen
een poster van het kersverse a.s. bruidspaar. Een charmante
bruidegom met fraaie pet en brede glimlach en een mogelijk
nog charmantere bruid met subtiel hoedje en nog bredere glimlach.
Toen ze echt trouwden, niet in Handel, maar op Handel, waren ze samen
amper 56 jaar oud. En dat is alweer 59 jaar geleden. Nu zijn ze dus allebei
59 jaar ouder, verstandiger, ervarener, bekwamer, mooier en wijzer. Het
Trefpunt was aardig volgelopen met familie, bewoners van Sint Petrus,
D’n Boogerd in zijn geheel, “bevriende muzikanten” en enkele notoire
bezwaarmakers. En niet te vergeten accordeonist Stef Rothans. En voor
de laatste keer hoffotograaf Betsie.
Eerst werd door de boerenambtenaar de doopceel van
beide aanstaande echtelieden een beetje gelicht. Wim en
Fientje hebben door hun vele activiteiten in het Handelse,
Handel behoorlijk op de kaart van Zuidoost Brabant gezet.
Zeg maar op de kaart van Europa, tot in de mooiste
skioorden. Wim was de eerste carnavalsprins van De
Bergkneuters, vele jaren voorzitter van de carnavalsclub
en uiteindelijk benoemd tot grootvorst. Wim heeft op
verzoek
de
speeltuin
van
Elsendorp
van
zijn
speeltoestellen verlost. En deze speeltoestellen vervolgens
geplaatst bij camping de Rooie Asch. Op de plek van de
ontmantelde speeltuin zijn de gevolgen nog steeds
zichtbaar: ontmantelde mensen.
Mede door Fientjes korfbaltalent werd BlauwWit in zijn glorietijd een paar
keer landskampioen. Bij het souvenirwinkeltje vlak bij de Handelse kerk
speelde Fientje ook een grote rol. De voetbalsport werd door haar pas
ontdekt toen ze met de kleinkinderen fanatiek ging voetballen.
Een paar weken voor de geplande bruiloft ging Wim op een merkwaardige
en foute manier niet van zijn stokje maar van zijn trap. Gelukkig waren de
vervelende gevolgen van die val op de dag van de bruiloft nauwelijks
meer merkbaar.
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Vanuit D’n Boogerd, de bewoners, ja, ja, mevrouw van Roosmalen, en de
familie werden nog de nodige bezwaren naar voren gebracht. De familie
had er moeite mee, dat Wim met te veel wijn op, op een oude racefiets
race
toch nog naar huis wilde fietsen. Besloten is, dat dat niet meer kan! De
familie moet voor een degelijke, betrouwbare fiets zorgen. De genoemde
bezwaren werden voor een groot gedeelte door de bruidegom met veel
humor zelf weerlegd.

Uiteindelijk konden
onden de twee geliefden elkaar het
onechte jawoord geven. Iedereen werd in de
gelegenheid gesteld het paar te feliciteren en te
overladen met allerlei zeer praktische cadeautjes.
Tijdens de koffietafel gaven een groepje
familieleden nog enkele zeer grappige
grappig sketches
en liedjes ten beste.

Al met al, voor alle aanwezigen, maar vooral voor het bruidspaar een onvergetelijke
happening!

Hein van den Elzen.

Heel D’n Boogerd
oogerd was uitgenodigd om bij Wim en Fientje.
F
op de bruiloft te komen.
komen Eerst was er een receptie en daarna de
koffietafel. We hebben met zijn
zi allen lekker gegeten.. Op het menu
stonden gebakken
ebakken ei,
ei worstenbroodje en nog veel meer.
Wij,, van D’n
D Boogerd hebben genoten.
Met vriendelijke groet.
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DE HERINNERING
NNERING BLIJFT.

Al in oktober heeft Winni het mij gevraagd, wil jij met
Fientje het aanstaande Boerenbruidspaar
ruidspaar zijn van Sint
Petrus. Ik was geheel verbaasd: Wij? Hiermee hadden
wij totaal geen ervaring. Maar na wat uitleg hierover
en een korte bedenktijd heb ik ja gezegd op deze
uitdaging en voelde me zeer vereerd hiermee.
Vanaf dat moment had ik zwijgplicht en was het
stil om mij heen, daar mijn vrouw in d`n
Boogerd woont. Maar
aar van binnen was ik er toch
steeds mee bezig.
Op 26 november gingen wij de kleding passen.
Aukje, onze dochter, haalde ons op en wij
reden naar de afgesproken plaats. Daar
ontmoetten we Veronique, Dora en het
aanstaande bruidsmeisje Angeline. Wat hebben we
daar alleen al een plezier aan beleefd en met de
foto`s die er zijn gemaakt. Het was
as gewoon een lust
voor het oog.
Nieuwjaarsreceptie
Op 4 januari, met de Nieuwjaarsreceptie,
werden wij vanaf het podium door Winni
voorgesteld
als
het
aanstaande
Boerenbruidspaar.
ruidspaar. Met een ingelijste foto als
aandenken. Deze foto hebben wij een plaats
gegeven
en in de huiskamer van ‘D`n Boogerd.
Het was of Fientje er vanaf dat moment
geheel naar toe leefde. Nu was het geen punt
meer om bij Elly of Winni binnen te lopen voor
wat informatie. Maak je vooral geen zorgen,
alles is en wordt geregeld en jij hoeft verder
verd
niets te
doen, laat het maar op je afkomen. Dat was dan het
antwoord. Zo gezegd zo gedaan.
28 januari was de dag dat het moest gaan gebeuren.
Eerst moesten wij ons omkleden en nog wat opmaken
en dat ging wederom met veel plezier. Om 14.45 uur
stapten wij
w ‘t Trefpunt binnen. Daar
aar was al volop
muziek in een bomvolle zaal en iedereen was in hun
mooiste kleding al goed
in
feeststemming. Wij
moesten op het podium plaats nemen en werden
geflankeerd door de getuigen en het Bruidsmeisje.
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Na een korte inleiding door de ambtenaar van de
Burgerlijke stand, Hein van Sint Petrus, was het woord
aan de bezwaarmakers en die waren talrijk. Als alle
bezwaren zijn doorgenomen en behandeld en de
beloftes hierop geaccepteerd, dan pas kon de
ambtenaar van de Burgerlijke stand, Hein, zijn fiat
geven en het huwelijk voltrekken. Nadat de nodige
handtekeningen in het Trouwboekje waren gezet, werd
er een toost uitgebracht op het Boerenbruidspaar.
Na een gezellige en drukke receptie, was er een
overheerlijke Brabantse koffietafel waar niets ontbrak
en kon men verder nog volop genieten van muziek,
zang en voordracht. Wij zijn nog in de witte
broodweken en genieten er nog steeds van, mede door
de vele mooie foto`s. En dat hebben wij aan U allen te
danken door uw reactie`s, uw aanwezigheid en
gezelligheid, we waren een grote familie.
Een speciaal woord van dank aan al diegene die op
welke wijze dan ook hun bijdragen hebben verleend om
dit te doen slagen. Bewust noem ik geen namen om
zeker niemand te vergeten.
Het was fantastisch. Bedankt voor alles en met alles.
Groetjes van Wim en Fientje.

HET WAAR UN HEEEL SKON FIST.
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Twee Knoergoeie bewoners bij CV De Knöllekes.

De een is een vrouw, die op afdeling Oogstappel
woont en van gezelligheid houdt. Ze
Z zoekt de
mensen op, kletst graag en speelt graag
rummikub.
Mensen helpen staat bij haar hoog in het
vaandel, ze is er altijd voor een ander en wil dan
ook voor hen zorgen. Al met al natuurlijk zeer
prijzenswaardig. Haar familie is het belangrijkste
in haar leven. Daar rijdt ze dan ook vaak met
haar autootje naar toe.
Ze is altijd wel met iets bezig. Zo
o zorgt ze er voor
om haar afdeling “De Oogstappel”
ogstappel” mooi en gezellig te
maken en dat er steeds kaarsjes branden in de stilte
ruimte ofwel het kapelletje.
Ze kan soms wel eens een beetje eigenwijs zijn en heel kritisch op dingen,
maar haar hart zit zeker op de goede plaats en haar lach maakt
maak altijd alles
weer goed.
Deze knoergoeie bewoner is: Mevrouw Zomers.

De andere knoergoeie bewoner is een man. Deze
houdt zich graag op de hoogte van het actuele
nieuws, leest elke ochtend het Brabants Dagblad
die hij zelf beneden in de brievenbus gaat halen.
Hij houdt wel van een grapje en heeft
he
dan ook
meestal zijn antwoord wel klaar. Hij is een echte
buitenmens, hij gaat dan ook regelmatig een
wandeling maken samen met zijn vrouw. Carnaval is
hem niet vreemd. Hij is jaren lang penningmeester
geweest van de carnavalsvereniging De Knöllekes
Kn
en
staat in de carnavalskrant genoteerd als Ere lid en lid van
verdienste van De Knöllekes.
öllekes.
Ook in zijn beroep was hij veel bezig met cijfers. Hier staat hij dan ook
voor bekend in Boekel. Hij heeft ook jaren de communie rondgebracht in
Sint Petrus. Hij woont samen met zijn vrouw op de afdeling Sterappel.
En deze
eze knoergoeie bewoner is: Dhr. Huub Kleuskens.
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Knoergoeie bewoners bij CV De
e Vliegenmeppers.
Vliegenmeppers
Mevrouw van Eerdt.
Mevrouw is vorig jaar in Sint Petrus komen wonen op
afdeling Bellefleur. Sint Petrus was voor mevrouw
m
geen onbekend terrein. Ze kwam, voordat ze hier
kwam wonen, al iedere zaterdag op bezoek bij
verschillende bewoners. Ze had dus al snel “d`n
aard”. Ze is erg graag
ag onder de mensen en dus ook
bij de meeste activiteiten in huis aanwezig. Bij het
kienen is ze altijd van de partij. Ze geniet zichtbaar
als ze bezoek krijgt van familie en vrienden. Ze eet
altijd samen met haar medebewoners in de
huiskamer van de afdeling.
afdelin Ze leest erg graag en de
Heilige Mis vindt ze erg belangrijk. Dus volgt ze deze
altijd.
Een grote hobby is voor haar het wandelen. Al met al is ze
nog een fitte en vitale vrouw.
vrouw In december j.l. heeft ze de
e leeftijd van 99
jaar bereikt.

Mevrouw van Wanroij.
Wanroij
Mevrouw woont al verschillende jaren in Sint Petrus op afdeling Elstar en
is een lieve en behulpzame vrouw. Ze staat altijd klaar voor haar
medebewoners als deze
ze hulp nodig hebben. Als bij voorbeeld iemand zijn
of haar sleutel is vergeten, dan belt mevrouw op haar app. naar de
zuster.
Ze is een actieve vrouw,
vrouw die graag zo veel mogelijk alles zelf wil doen.
doen Ze
wil zelfs ten alle tijden de zusters nog wel helpen. Het
He is
soms de omgekeerde wereld.
Ze is ook erg gastvrij en verwent
verwen de zusters tot en
met Op
met.
p haar tafel staat een snoeppotje dat altijd
gevuld is met lekkere dropjes en zelfs in de
vroege ochtend biedt ze deze al aan.
aan Als ze in de
nacht wakker is gaat ze vaak een stukje over de
gang lopen en kijkt of alles op de afdeling in
orde is.
Een actieve vrouw, die dan ook bij de meeste
activiteiten in Sint Petrus van de partij is. Ze
eet iedere dag in het restaurant,, wat
w ze leuk en
gezellig vindt.
Mevrouw geniet het meeste van het bezoek van
haar kinderen, haar klein- en achterkleinkinderen
en vrienden. Die komen dan ook dagelijks bij haar op
bezoek..
Ze is altijd
ltijd in voor een grapje. Een gezellige, warme en
behulpzame vrouw en graag gezien bij iedereen.
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Alle aandacht voor onze
onze vier
Knoergoeie bewoners
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Mevrouw Vinken. Kamer 210
Mevrouw Vinken is in 1932 in Tilburg geboren. Dat
was goed te horen aan haar stem en uitspraken die
toch een bepaalde
e streek verraden. We kregen het er
namelijk over hoe en waar ze haar man Jan ontmoet
had. Wel, zei ze, we
e konden bij elkaar het schouwke
zien roken. Ik kende die uitspraak niet. Het betekent, dat je zo dicht bij
elkaar woont, dat je de rook van elkaars kachel kunt zien. Leuk toch.
Ze zijn in 1953 getrouwd en gingen in Hilvarenbeek wonen. Daar werden
3 kinderen geboren. Het
He vierde kind is in Venhorst geboren. In 1959
hadden ze in Venhorst inmiddels een boerderij gekocht. Dat was net over
het kanaaltje aan de Quaiweg. Ze hielden daar koeien.
koeien
En
n koeien zijn nog steeds de lievelingsdieren van
Mevrouw Vinken. Onlangs is ze er nog geweest,
geweest want
haar zoon zit nu op het bedrijf. Ja,
Ja, het was wel hard
werken maar wel heel mooi werk. Toen ze van de
boerderij af ging,
ging woonde ze nog 33 jaar in de
Meidoornstraat en van daaruit naar Sint Petrus gegaan.
Ze vond het fijn wonen in Venhorst. Haar man Jan is 33
jaar geleden overleden. Dus leefde ze al lang alleen.
Nou ja alleen,
alleen ze heeft 13 kleinkinderen en 10
achterkleinkinderen. Er komt vaak iemand op bezoek.
achterkleinkinderen.
Het huis in de Meidoornstraat is nu verkocht aan een
stelletje uit Eindhoven met 2 kinderen.
kind
Heerlijk dat ze
niet meer in de tuin hoeft te werken,
werken, want dat was
zoveel werk.
Ik vroeg of ze het fijn vond om hier te wonen. Ja zeker, vertelde ze. Toen
de kinderen haar aan het verhuizen waren
w
en er al heel wat spulletjes in
de kamer stonden, zeii ze tegen de kinderen: “ Haal
aal mijn bed ook maar
dan slaap ik hier vannacht”.
vannacht Ze vindt het fijn hier en lekker veilig.
Het is wel erg jammer dat ze zo slecht ziet. Daarom zit ze vaak met de
ogen dicht,
t, dan doen de ogen niet zo’n pijn. De oogarts zei,
zei dat er niets
aan te doen was. Dat is wel erg,
erg want haar grote hobby was kaarten,
puzzelen, handwerken en breien. Oh ja, met Maria Weusten heeft ze erg
veel
el gebreid. Truien, sokjes enz. De muziekmiddag vindt ze ook gezellig.
Het is fijn om hier te zijn.
Wel nu Mevrouw Vinken, het was gezellig en we hopen dat u nog een fijne
tijd hier zult hebben in Sint
S
Petrus.. Dank U wel dat ik langs mocht komen.

Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.
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De heer Peters. Kamer 202.
De heer Peters is een echte Boekelnaar. Hij is op 2 juli
1943 op de Neerbroek geboren. Hij heeft tot 1966 in
Boekel gewoond. Toen is hij met zijn vrouw bij zijn
schoonouders in Handel gaan wonen. Daar woonden zij
2 jaar en in verband met werkzaamheden zijn ze toen
naar Uden verhuisd. Zijn vrouw vond het daar echter
niet fijn en zijn na 7 en een half jaar weer naar Handel
terug gegaan. Helaas kregen ze geen kinderen, wat ze
erg jammer vonden. Op dit moment woont zijn vrouw
in Helmond. Ze is dement en heeft het daar zo goed
naar de zin dat het niet goed voelt om haar daar weg te halen. Dat is wel
jammer.
Op 16 september 2016 zijn ze 50 jaar getrouwd. Het plan is om dit wel te
vieren. In 2010 kreeg Chris een hersentumor. Dit was goed behandeld en
het ging goed tot 2015. Toen kwam de tumor weer terug. Hij is bestraald
en de tumor is ingekapseld. Het gaat nu goed. Hij voelt zich redelijk, maar
is wel snel moe. Zijn rechter been laat het wel eens een beetje afweten.
Hij heeft twee maanden in het hospice in Bakel gewoond, maar het ging
zo goed met hem dat het beter was om daar weg te gaan.
Dus nu woont Chris in Sint Petrus. Wat hij erg fijn vindt. De mannenclub
bijvoorbeeld vind hij echt heel fijn. En elke dag is er wel iets te doen, waar
hij aan mee kan doen. Gezellig. Ook wil hij weer meer gaan sporten en
hobby’s gaan zoeken zoals schilderen, puzzelen, lezen en kaarten.
Wat leuk is om te vertellen, zijn vrienden
komen hem ophalen om te gaan kaarten en
hij dacht dat hij op een bepaalde tijd thuis
moest zijn. Gelukkig mag hij te allen tijde
binnenkomen want zo’n kaartavondje kan wel
eens uitlopen. Hij wordt toch altijd weer
thuisgebracht. Fijn hoor zo’n goede vrienden.

Hij heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan bij scouting, EHBO en van alles
tot in Beek en Donk toe. Hij is dankbaar, dat hij dat heeft mogen doen.
En zoals hij zelf zegt: Ik leef met een tijdbom, maar hoop dat ik hier nog
lang kan wonen.
Nou, dat hopen wij ook, want U bent een goed voorbeeld. Zo optimistisch
en dankbaar. En met zoveel plannen in het vooruitzicht. Geweldig.
Dank U wel dat ik bij U op bezoek mocht komen! We wensen U een fijne
en goede tijd in Sint Petrus.
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.
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MANNENCLUB OP BEZOEK BIJ HOWEKO.

Op woensdagmorgen 3 februari om kwart voor tien gaf Jan van de Ven
zijn autosleutels aan ondergetekende om met “de mannen” naar Beek en
Donk te rijden. Behalve enig onnodig geclaxonneer, dat ding zit in de
eigen auto van de chauffeur op een andere plek, verliep de rit
voorspoedig.
Om goed tien uur zaten we in het gebouw van HOWEKO al aan de vers
gezette koffie. Lekker bakje! Daar werden we gastvrij ontvangen en
geïnformeerd over de wekelijkse gang van zaken bij HOWEKO. De
Stichting HOWEKO is opgericht om een zinvolle vrijetijdsbesteding te
bieden aan mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Elke
inwoner van de gemeente Laarbeek is er welkom. En wij, uit Boekel,
vandaag dus ook.
Wij maakten een rondje langs de
activiteiten, die op deze woensdagmorgen
werden gedaan. Enkele heren van het
bestuur gaven tekst en uitleg. De vader
van Jorg Kerkhof, een van de mannen van
het eerste uur van HOWEKO, vulde aan
en
vertelde
nog
meer.
Er
werd
gefiguurzaagd, hout bewerkt, gekleid en
geschilderd. Deelnemers betalen slechts de materiaalkosten. “Het grote
geld” komt uit de koffie-inkomsten tijdens de pauzes☺! €0,50 voor een
lekker bekske koffie. De gemeente Laarbeek heeft vanaf het begin de
grote waarde van HOWEKO goed ingeschat en is zeer medewerkend
geweest bij het tot stand komen van de huidige locatie.
Het bestuur en de vele vrijwilligers weten dat HOWEKO veel meer is dan
een zinvolle vrijetijdsbesteding. En dat weet de gemeente ook. Jaarlijks is
er in oktober een open dag. Dan wordt ook voor
“buitenstaanders” de mogelijkheid geboden een kijkje
te komen nemen. Ondanks het feit dat HOWEKO al
meer dan 25 jaar aan de weg timmert zijn er nog
steeds Laarbekers, die pas dan hun eerste stap in het
gebouw zetten. Ook mensen uit de doelgroep. En dan
te weten dat er wekelijks zo’n 200 mensen bezig zijn
hun vrije tijd zinvol in te vullen.
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En dat kan, omdat HOWEKO de beschikking heeft over een groot aantal
vrijwilligers. Vrijwilligers, die hun vakkennis inzetten, om anderen een
beetje wegwijs te maken. Bij “de afdeling hout” staan bijvoorbeeld een
aantal machines, waar je als leek maar beter af kunt blijven. De
vrijwilligers zorgen dat de leek het na verloop van tijd ook kan. Het
bestuur heeft als zeer voorname taak het legertje vrijwilligers
vrijwil
op
oorlogssterkte te houden.
Wij van de mannenclub waren zeer onder de indruk van de mensen en de
activiteiten van HOWEKO. Hartelijk bedankt voor jullie gastvrije
medewerking. Oh ja! We moesten de groeten nog doen aan Piet Kerkhof.
Piet, bij deze.
Namens de mannenclub: Hein van den Elzen.

Op verzoek van de eigenaar van de auto,
auto, reden we terug via Boerdonk
en kregen we ter plekke tekst en uitleg van gebouwen en de
Boerdonkse geschiedenis. Al met al: een leuk uitstapje!

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden
van
Annie de Bie
Annie was vanaf 2009 werkzaam als vrijwilligster in
Sint Petrus. Een betrokken, enthousiaste, maar
vooral een gezellige gastvrouw in de avonduren in `t Trefpunt.
Met veel liefde heeft Annie voor de bewoners gezorgd tijdens de
koffie- uurtjes op dinsdagavond.
We zullen haar enorm missen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
verlies

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus.
Petrus
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Op Donkzicht
onkzicht hebben we het druk gehad. Na al de sollicitatiebrieven
naar Theresia
eresia voor het Boswachtershuis, was
was het wachten of we op
gesprek mochten komen. En jawel hoor, het gaat gebeuren.
gebeuren In het
voorjaar zijn we bij haar allemaal welkom en het is natuurlijk ons
plan om er een leuke dag van te gaan maken.
Tevens hadden we Carnaval en ook dit was weer gezellig. Met de
Pipo avonturen maakten
maakte we de dagen vol.
Verder hebben we een mooie vogeltaart gemaakt. Er kwamen
best veel vogels en we hebben sinds kort ook bezoek van een
mooie scharrelkip. Die bezoekt ons wekelijks en al twee weken
zien we haar op donderdagochtend komen.
komen Wel erg leuk
natuurlijk, maar nog leuker als ze nog eens een keer
kuikentjes meebrengt. De
D buurman heeft er nog, dus wanneer
ze komen dan horen jullie dat van ons.
Het is leuk om te zien hoe ingepakt mensen bij ons in de
wintermaanden binnen komen. Goed beschermd tegen de kou.
kou
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Dit is mijn huis
mijn basis
en mijn bolwerk
dat ik verdedig
als mijn leven
in een leven
van onzekerheid en pijn

Dit is mijn huis
wees welkom
buur en vriend.
maar maak mij niet
tot zorgobject
ik ben mijn ziekte niet
en jij niet mijn verpleger

Dit is mijn huis
wees welkom
assistent
en hulpverlener
ik heb je nodig
maar dat is wederzijds
dus houden we het zo

Dit is mijn huis,
niet welkom is
een ieder
die mij sturen wil
en structureren
mijn leven leven wil
althans de buitenkant

Dit is mijn huis
geen ziekenhuis
ik woon er,
dus bespaar me
medisch machtsvertoon
je procedures
en je rituelen

Dit is mijn huis,
hier woon ik
hier leef ik
en hier beslis ik
over alle regels
zoals jij baas bent
in je eigen huis

We stellen dit jaar zelfregie centraal. Iedereen maakt graag zelf keuzes in zijn of haar
leven. Een zin uit de Nieuwjaarsspeech van Wil van de Laar.
Bovenstaand gedicht ondersteunt deze gedachte.
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Acht jaar was ik bestuurslid van de stichting
tichting “Vrienden
van Sint Petrus”. Per 1 januari ben ik gestopt met deze
functie en heb ik het stokje overgedragen aan
mevr
mevrouw
Els van de Ven - van Loosbroek.
Voor de bewoners van Sint
S t Petrus het verblijf veraangenamen is,
is kort en
bondig gezegd, de doelstelling van deze Vriendenstichting. Gelukkig heeft
de stichting
chting geld uit beleggingen om uitgaven t.b.v. de bewoners te
realiseren. Hoe komen we aan extra inkomsten,
inkomsten om nog meer wensen van
bewoners te kunnen uitvoeren? Met deze vraag houden onze
bestuursleden
rsleden zich wel degelijk bezig. De jaarlijkse fancy fair brengt,
bren
ondanks dat het organisatorisch een groot karwei is, een respectabel
bedrag in het laatje.
Hoe hebben wij als “Vrienden
Vrienden van Sint
S
Petrus”” de bewoners kunnen en
mogen verwennen?
- Een wandelbosje met paden en bankjes met aangrenzend een
dierenparkje.
- Een tuinstoel hier, een parasolletje daar om van de zomer te genieten.
- De “Vriendenexpress” om minder mobiele mensen te vervoeren zodat
zij deel kunnen nemen aan de activiteiten op Donkzicht..
- Twee elektrische duofietsen,
duofietsen om samen met een vrijwilliger
in de prachtige
rachtige omgeving van Boekel schitterende ritjes te
maken.
- Aan de jarige bewoners gaan de bestuursleden persoonlijk
een bloemetje bezorgen.
- Aanschaf van apparatuur voor spel en ontspanning.
Het geeft een goed gevoel om te mogen meedenken en
mede uitvoering te mogen geven van de doelstellingen van
de Stichting.
Geen wonder dat bewoners en familieleden vaak
uitspreken dat zij de Stichting Vrienden van Sint Petrus een warm hart
toedragen. Bent u dezelfde mening toegedaan: aarzel niet en meldt u
aan als donateur of sponsor. VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROTE
Mijn medebestuursleden wil ik hartelijk bedanken voor de prettige
samenwerking gedurende de afgelopen acht jaar. Els, veel succes bij je
werkzaamheden bij de stichting “Vrienden van Sint Petrus”.
Maria Vos.
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Wil je een treinkaartje kopen
Nee, niet naar de balie lopen
Daar is niemand meer te zien
je kaartje komt uit een machien
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken
Pure zenuwsloperij
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan

Digitale sores.

Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld
Want dat is tegen de cultuur
nee je geld komt uit de muur
Als je maar de code kent
anders krijg je nog geen cent
Om je nog meer te
t plezieren
mag je internet bankieren
ban
Allemaal voor jouw gemak
alles onder eigen dak
Niemand die er ooit om vroeg
blijkbaar is het nooit genoeg

Man, man, man wat een geploeter
alles moet met een computer
compu
Anders doe je echt niet mee
Op www en punt be
vind je alle informatie
wie behoedt je voor frustratie
Als dat ding het dan niet doet
dan word je toch niet goed
Maar dan roept men dat je boft
je hebt immers Microsoft
crosoft
Ach, je gaat er onderdoor
je raakt gewoonweg buiten spoor
Nee het is geen kleinigheid
oud worden in deze tijd
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Miet van der Putten – Ketelaars.
Op donderdag 11 februari,
februari midden in de
nacht, is Miet, na een kort ziekbed,
ziekbed in alle
rust overleden. Bijna een jaar heeft ze haar
prachtige appartement in Sint Petrus mogen
gebruiken. Er van genieten heeft ze dat
laatste jaar te weinig kunnen doen.
Er wordt wel eens gezegd: “Je moet een oude boom niet meer
verplaatsen”, maar
aar omwille
omwille van haar veiligheid was er niet veel keus over.
Aan de opvang en verzorging heeft het niet gelegen, dat ze er “d’n aard”
niet meer kon krijgen. Want aan liefdevolle aandacht ontbrak het nooit.
Ook het uitzicht op de van ouds vertrouwde Boekelse kerk bracht
br
telkens
maar voor korte tijd enige verlichting.

Op de gang, tegenover haar kamer,
kamer hing
een prachtig fotodoek met daarop haar
geboortehuis. De
e oude boerderij van d'n
Berkhoek. Vele uren heeft ze daar zittend
voor die foto doorgebracht, kon ze
herinneringen
neringen ophalen uit haar jeugd.
Dan verlangde ze weer naar huis te gaan.
En “naar huis” was dan naar d'n
Berkhoek, waar ze op 4 december 1920
geboren werd. Ze was de oudste dochter
van Frans Ketelaars en Nel van den Elzen, één zus had ze en vijf broers,
twee
wee oudere en drie jongere.
Net na de oorlog, in 1946,
1946 trouwde ze met Johan van der Putten van d'n
Diepert uit de Handelse Peel. Een leven van hard werken op en in de
boerderij. Naast het opvoeden van 5 kinderen, 4 dochters en een zoontje,
was het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken op het land en
zorgen voor de koeien, varkens en de kippen. Het was een heel zware tijd
toen ze op een februarizondag in 1968 haar oogappel Hans door een autoongeluk verloor.
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Vanaf 1978 woonden Johan en Miet op d'n Handelse Boskant in een mooi
huis met een prachtige bloementuin. Ze vierden er hun 4040 en 50-jarig
huwelijksfeest. Toen Johan in 2003 overleed,
overleed kon Miet met heel
h
veel hulp
van haar kinderen daar nog mooi in haar vertrouwde omgeving blijven.

Tot dat het echt niet meer verantwoord was haar
daar alleen te laten. Een moeilijke beslissing, maar
er werd gelukkig gekozen voor Sin
Sint Petrus. Op 4
december afgelopen jaar hebben we in het
Vriendenhuis nog haar 95e verjaardag mogen
vieren. Al haar kinderen, kleinkinderen
klei
en
achterkleinkinderen waren erbij. Geweldig, en zij
heeft daar ook nog echt van genoten.
Na haar val met Kerstmis ging het snel achteruit
met haar gezondheid. Een heel lang ziekbed is haar
bespaard gebleven. Als familie hadden we een paar
dagen om afscheid van haar te nemen.
Op donderdag 11 februari is ze in alle rust
overleden. De indrukwekkende uitvaart vond plaats
in de Handelse kerk, waarna we haar in haar graf,
graf
bij haar man Johan en zoontje Hans,
Hans gelegd
hebben.
Een moeder is gestorven.

Familie van der Putten-Ketelaars.
Putten
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Hallo Lezer van De Loep.

Dank je wel, Loes voor de Pen.

Ik vond het leuk dat deze gezellige en jonge collega de Pen aan mij
doorgaf. Ik ben ook heel erg blij met Loes als collega, omdat Loes met
haar jeugdig elan, de gemiddelde leeftijd van ons team mooi in balans
houdt. Bovendien brengt zij een gezonde portie humor mee,
mee waar ik erg
van houd.
Mijn naam is Maria van MierloMierlo van Berloo.
Dit is al de tweede keer in die vier en een half jaar dat ik nu (weer) in Sint
S
Petrus werk, dat ik in de Loep kom te staan.
staan De eerste keer
ke was, toen ik
hier net werkte en toen werden mijn zusje Theresia en ik geïnterviewd
door Ria van den Elzen.
Ik werk nu al weer bijna twee jaar op afdeling Sterappel en heb het hier
intussen reuze naar mijn zin. Het is heerlijk
heerlijk om dit werk te mogen doen.
Het
et is de mooiste baan ter wereld, als je zelf gezond bent en je dierbaren
zijn ook in goede gezondheid, om dan
d
voor anderen te mogen zorgen. Ik
geniet van mijn werk als ik zie,
zie dat de bewoners blij zijn met mijn komst
en ik een heel klein stukje
stukj mag bijdragen aan hun welzijn.
Omdat ik gemiddeld zestien uur in de week hier werk, blijft er natuurlijk
ook nog heel veel tijd
jd over voor andere zaken. Zo zal je mij nooit op
maandagavond hier zien, want dat is mijn vaste sportavond. Ik ga dan
een uur lekker gezond bezig zijn met een clubje andere vrouwen hier in
Boekel. We oefenen dan alle spieren, bijvoorbeeld op de “steps” of met
gewichtjes in de hand. Onze sportclub is een onderdeel van V&K in Uden,
wat eigenlijk een turnclub is. Vaste basis is dat we alle oefeningen altijd
op een lekkere opzwepende muziek uitvoeren en dat alle spieren aan bod
komen.
Mijn gezin bestaat uit mijn man,
man Tiny van Mierlo en onze drie kinderen.
Tiny werkt als tegelzetter bij Eurobad van
v
Heugten in Gemert.
Onze oudste
udste dochter, Ilse, is 25 jaar en woont en
werkt bijna een jaar in Bangladesh. Hier is zij
terecht gekomen omdat haar Franse vriend na zijn
studie een baan zocht als expat voor het Franse
bedrijf Decathlon. Hij wilde graag naar Azië en Ilse
volgde hem hier naar toe. Zij is vorig jaar
geslaagd
eslaagd
voor
haar
Master
Internationale
Bedrijfscommunicatie en werkt nu op de afdeling
“career development” aan de universiteit van
Chittagong.
Chittagong Bangladesh
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Onze Mike is 24 en heeft gestudeerd aan
de Koninklijke Militaire Academie in
Breda.
da. Hij werkt nu als technisch officier
op de Militaire Vliegbasis in Eindhoven.
Samen met zijn vriendin Lisanne heeft
hij onlangs een huis gekocht in Middelrode en vanaf 1 juni a.s. gaan zij
hier samenwonen.
Onze jongste dochter,, Britt is 20 en zij
studeert
eert nog. Ze zit in het derde jaar op
de Academie Verloskunde in Maastricht.
In juni a.s. gaat zij voor twee maanden
stage lopen in Amerika, dus dan begint
het aardig stil te worden bij ons in huis.

Onze gezamenlijke hobby, van
va Tiny en mij, is
in de vrije weekends naar de BMX wedstrijden
van onze zoon gaan kijken. Deze wedstrijden
wedstrijde
zijn door heel Nederland en soms ook in het
buitenland. Dan hangen we onze caravan
achter onze bus en maken
ma
er een gezellig
weekend van. Samen met andere
an
ouders van
fietscrossers zetten we dan de caravans
bijeen. Overdag
verdag gaan we naar de wedstrijd
kijken en s ‘avonds bij de barbecue en bier sterke verhalen vertellen.
In
n de zomer pakken we graag de fiets en fietsen we de mooiste
moo
routes
door heel Nederland. Met
et mijn zussen en vrienden strijken we dan
graag neer op een gezellig terras. Dan tellen we onze zegeningen en
proosten op het feit dat we het toch maar mooi
mooi getroffen hebben in dit
leven.
Ik geef de pen graag door aan een collega die
die er altijd veel jonger uitziet
dan haar werkelijke
erkelijke leeftijd is: Jolanda van Grinsven.

Heel veel lieve groetjes van
Maria van Mierlo van
an Berloo.
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Schilderen in Sint Petrus.
Al weer een paar maanden zijn we heel enthousiast bezig met schilderen.
We deden het op de gang van de Sterappel, maar we gaan dit voortaan
aan de grote tafel in ‘t Trefpunt doen.
Het schilderen is elke tweede- en vierde maandag van de maand en wordt
begeleid door iemand die je overal mee kan helpen. Als je denkt, dat kan
ik niet, dan zal ik meteen zeggen. Dat kun je wel.
We bouwen het langzaam op en overleggen met elkaar over de kleuren en
uw wensen. Ondertussen drinken we een kopje koffie en is er tijd voor
een praatje. We schilderen in een rustig tempo en gaan zeker in het begin
geen hele moeilijke dingen doen.

Op 11 en 25 april gaan we
weer schilderen en u bent van
harte welkom. We wensen u
dan veel plezier.
Even alles op een rijtje:
Wat: Schilderen
Voor wie: Voor iedereen uit
Sint Petrus en omwonenden.
Wanneer: elke tweede en
vierde maandag van de
maand.
(uitgezonderd feestdagen)
Waar: in ‘t Trefpunt en in de
zomer in de binnentuin.
Hoe laat: Van 14.30 tot
16.00 uur
Heel veel schilderplezier
gewenst. Op de foto’s zien
jullie al mooie werkstukken van bekenden die de stap al hebben durven
maken.
Prachtig toch. Groetjes Ria van den Elzen.
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In samenwerking met vrijwilligers van Jeu de Bouckles kunnen
bewoners van het zorgpark Sint Petrus elke tweede maandag
middag van de maand jeu de boules spelen. Iedereen kan en
mag mee spelen.
Of je in een rolstoel zit of op een gewone stoel, alles kan. We
spelen vaak binnen, maar met mooi weer is het ook superfijn om
buiten onder de bomen te spelen. De vrijwilligers van Jeu de
Bouckles bieden u dit gratis aan met daar boven op ook nog een
consumptie.
Zij begeleiden u de gehele middag en brengen u thuis als dat
nodig mocht zijn. We spelen in een klein competitieverband en
aan het einde, zo rond november, wordt de winnaar
winnaa bekend
gemaakt.
De middag begint om 14.15 u met verzamelen in Sint Petrus en
start om 14.30 uur bij de vereniging. De datum staat vermeld op
de maandinfo.

Liandra.
De kerstactie voor ons adoptiekind, Liandra
andra, heeft met een
aanvulling van de bank € 360.- opgebracht. Dit was de
laatste geldinzameling voor Liandra.
andra. Namens de paters
missieprocuur hartelijk dank voor al die jaren steun.
missieprocuur,
Elly.
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Vandaag is het een heerlijke zonnige
dag. Als je naar buiten kijkt, krijg je
meteen zin in de lente. Je ziet mensen
al weer buiten in de tuin werken, de
kindjes spelen lekker buiten en de vogeltjes beginnen langzaam aan weer
vrolijk te fluiten.
Een mooie dag om de huiskamer alvast een beetje aan te kleden voor
Pasen, want dat is ook alweer over een paar weken. Zoals je op de foto’s
kunt zien ziet onze huiskamer er weer vrolijk en op zijn Paasbest uit.
Op de tafels hebben we in de vaasjes mooie paashaasjes staan. Ook
hebben we op het kleine tafeltje een mandje met paaseieren en drie
schaapjes staan. Het ziet er erg leuk uit. Daarnaast zie je dat wij alweer
de eerste viooltjes in onze plantenbak hebben staan. Dit maakt de
huiskamer nog extra gezellig.
Onze collega, Melissa, heeft vorige week met de
bewoners een activiteit gedaan; kippen schilderen. De
mensen vonden dit erg leuk om te doen.
Ook is onze collega Erna vandaag ijverig aan het ramen
wassen gegaan, zij deed dit samen met Toos Peters,
zoals je op de foto kunt zien.
Zoals jullie kunnen lezen is onze huiskamer al helemaal
Paasklaar.
Groetjes huiskamer Sterappel.
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In plaats van een fancy fair:

De laatste jaren merkten we, dat de animo voor
een fancy fair steeds meer afnam. We moesten het
echt hebben van een kleine groep bezoekers.
Medewerkers en vrijwilligers hielpen belangeloos mee op
deze middag voor een zo mooi doel.
Met de Vrienden van Sint Petrus hebben we besloten om het roer om te
gooien. We willen echter wel allerlei andere acties ontwikkelen om geld in
de kas van de Vrienden van Sint Petrus te krijgen.

Vriendenloterij: Aftrap van deze loterij op zondag 5 juni.
Tijdens de feestmiddag van zondag 5 juni, in het kader van 10 jaar nieuw
Sint Petrus, wordt de aftrap gegeven voor de vriendenloterij. We gaan er
van uit, dat het een groot succes op moet gaan worden. Samen met de
Vrienden van Sint Petrus gaan we deze middag gezellig voor u aankleden
en uitleg geven over de vriendenloterij.

Leuke acties: In

de zomermaanden, tijdens het avondrestaurant op
woensdagavond, leuke acties.

Loten verkoop Vriendenloterij:

tijdens

onze

jaarlijkse

kermis, dit jaar op woensdagmiddag 31 augustus.

Een superbingo:

Op een nog te plannen zondagmiddag gaan we
een superbingo organiseren met aansluitend de trekking van de vrienden
loterij met super mooie prijzen. Natuurlijk is dan ook de friettent en de
bar open. We vragen de ondernemers van Boekel om ons hiervoor te
sponseren.
Met deze acties willen we inkomsten verwerven voor het behoud van het
welzijn van de bewoners van het zorgpark. Met steun van iedereen die
betrokken is bij Sint Petrus moet dit zeker gaan lukken.

Wij gaan ervoor:

Ik denk, dat we trots mogen zijn op wat er
allemaal op Sint Petrus georganiseerd wordt ten behoeve van haar
bewoners en andere ouderen uit Boekel en omgeving.
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Uitslag sjoelcompetitie winter 2016.
Kampioen sjoelen

Elastiek

sjoelen
1e plaats mevrouw Marietje van Boerdonk

De Heer Egelmeers

2e plaats De Heer Andre van Zutven

Mevrouw Manders

3e plaats mevrouw Ivits

De heer Jansbeeke

Uitslag Sjoelen

Totaal 18 prs.

Mevrouw v/d Gevel

9x

531

Mevrouw van Eerdt

10x

629

Mevrouw Bevers

10x

721

Mevrouw van Roosmalen

7x

527

Mevrouw Ivits

10x

743 3

Mevrouw van Boerdonk

10x

832 1

Mevrouw van Zeeland

6x

352

Mevrouw Bexkens

7x

453

Mevrouw Ketelaars

8x

616

Dhr. van Zutven

10x

809 2

Dhr. Hanenberg

10x

645

Mevrouw v/d Heuvel

9x

663

Mevrouw Schepers

10x

794

Mevrouw Manders

10x

918 2

Dhr. Delissen

6x

494

Dhr. Egelmeers

10x

953 1

Dhr. v/d Kerkhof

10x

861

Dhr. Jansbeeke

10x

916 3

Elastiek Sjoelen
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Vast weekschema van activiteiten in Sint Petrus.
Maandagochtend

Beweging fit terwijl u
zit
Geheugentraining
Begeleid Fitness

9.30 –
10.45 10.00 10.00 –

10.30
11.45
11.30
12.00

uur
uur
uur
uur

Maandagmiddag

Biljarten
Natuurvereniging 1e en
3e van de maand
Schilderen 2e en 4e van
de maand

14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur

Maandag hele dag:
De ontmoeting

Dagprogramma voor
ouderen zonder
indicatie

10.00 – 16.30 uur

Dinsdagochtend

Begeleid fitness
Kaarten maken

10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur

Dinsdagmiddag

Biljarten
Kienen
Frietkraam open

14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
16.15 - 17.30 uur

Woensdagochtend

Begeleid fitness
Mannenclub 1e en 3e

10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur

Grootletterbibliotheek
Biljarten

10.30 - 11.30 uur

Muziekmiddag met live
muziek

14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur

Avond restaurant

17.00 - 19.00 uur

Donderdagochtend

Beweging fit terwijl
u zit
Creatief bezig zijn

9.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur

Donderdagmiddag

Biljarten
Handwerk club

14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur

Vrijdag ochtend
Vrijdagmiddag

Begeleid fitness
Biljarten
Sjoel / barak /
poortjesbal of quiz

10.00 - 11.30 uur
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

Zaterdagmiddag

Jukebox dansmiddag
2e en 4e zaterdag

14.30 – 16.30 uur

Woensdagmiddag
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Thema avond
“Culinaire Reis om de wereld”
vrijdag 15 april 2016, ´t Trefpunt, 18:00 uur
Wij nodigen u hartelijk uit in
ons restaurant “ ’t Trefpunt” om
lekker te komen eten en van het
entertainment te genieten.
We bieden u een Culinaire Reis
om de Wereld aan de hand van
uitgeserveerde hapjes en een
buffet met heerlijke gerechten
uit diverse landen. Daarna
sluiten we af met een lekker
toetjesbuffet.
Het entertainment wordt op
deze avond verzorgd door het
team van Marga van Acht.
Dus er is ook genoeg te lachen.

De zaal gaat om 18.00 uur
open en we sluiten
om 21.30 uur.
Voor “Alles Inclusief
“abonnees is deze avond
helemaal gratis.
Voor anderen bieden wij
deze avond aan voor €
22,50 incl. drankjes.
U kunt zich aanmelden en
betalen(liefst met pin) bij
de Receptie van Sint Petrus
vóór 10 April.
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Hoi allemaal.
Misschien hebben jullie het al gehoord dat ik weg ga uit het Boekels Sint
Petrus. Na 35 jaar Brabantzorg heb ik besloten om een nieuwe uitdaging
aan te gaan op de zorgboerderij Grootenhout in Mariahout.Ik werkte daar
al twee jaar als entertainer op de woensdagmiddag en nu is mij een vast
contract aangeboden voor het Welzijn gebeuren en om activiteiten te
doen.
Ook heb ik dan meer tijd om met onze kleinkinderen leuke dingen te gaan
doen. De jeugd van tegenwoordig werkt veel en dan zijn ze blij met oma’s
hulp en ze zijn zo groot.

Grootenhout in Mariahout
Ik ga jullie allemaal missen en wil jullie bedanken voor alle mooie
momenten die we samen beleefd hebben. Bedankt voor alle reacties, het
overvalt me wel een beetje hoe aardig jullie woorden zijn. Tot mei zien
jullie me nog op de Sterappel en wellicht in de wandelgangen.

Groetjes:
Ria van den Elzen van Lankveld.

Dankwoordje van de Loepredactie.
Ria was lid van de Loepredactie en heeft meerdere jaren haar bijdrage geleverd.
Afgelopen jaren verzorgde zij de Puzzel maar was ook de schrijfster van
bijvoorbeeld de rubriek: Hedde d,n Aord.
Ria bedankt. Tijdens de redactievergaderingen was je vaak de vrolijke en
enthousiaste factor, maar we moesten je ook vaak achter de todden zitten.
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U komt toch ook.

A.J.M. Snijders
J. van de Ven

W. van de Vossenberg

J. Gerrits van Hout

P. Biemans
De

Leden Cliëntenraad
Sint Petrus

W. Weeren
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M. van Boerdonk

L. van Haandel

