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REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:

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

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:
TEAMMANAGERS:

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

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN
Elly Janssen.
Renée Lange

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

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:
Winnie van der Eerde. Bereikbaar via mail of 06 23185293
CLIËNTENRAAD:

Voorzitter: Dhr. Harry Krüter

Leden: Dhr. J. van de Ven
Dhr. Theo van der Burgt
Mevr. M. van Boerdonk
Mevr. P. Arts
Dhr. P. Biemans

Mevr. J. Gerrits van Hout
Dhr. W. Weeren
Dhr. L. van Haandel
Mevr. L. 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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Als je overal aan mee doet ben je ook een grijze muis.

BrabantZorg en dus ook locatie Sint Petrus Boekel, staat bekend als een
organisatie die vooruitstrevend is en daardoor ook altijd open staat voor
vernieuwende plannen. Dit kan zijn op het gebied van zorg- en
dienstverlening maar ook op het gebied van voeding- en zorgtechnologie.
Stilstand is achteruitgang wordt wel eens gezegd en dat is iets wat we
zeker niet willen. Vooral de laatste jaren hebben we gemerkt, zeker nu de
arbeidsmarktkrapte de gezondheidszorg parten speelt, dat we niet alles
kunnen doen waar we behoefte aan hebben of waar we in geïnteresseerd
zijn. BrabantZorg wil onderscheidend zijn van andere zorgorganisaties en
dat betekent naar mijn mening dat je keuzes moet maken en focussen in
plaats van aan alles mee willen doen wat op je pad komt. Als je geen
keuzes maakt en overal voor een beetje aan mee doet ben je niet
onderscheidend maar ben je een grijze muis.
Om deze reden hebben we voor 2019-2020 met het management van
regio Meierijstad (waar Sint Petrus onderdeel van uitmaakt) uit meer dan
40 thema’s de keuze gemaakt voor een negental onderwerpen waar we
ons op gaan richten. Ik zal jullie niet vermoeien met alle negen thema’s
maar wil er twee specifiek uitlichten voor deze uitgave van de Loep.
A)
Het eerste en meest belangrijke thema is het Vinden, Binden en
Boeien van medewerkers. We hebben voor 2019 extra gelden beschikbaar
gekregen vanuit de overheid om de personele problemen op te lossen. Het
probleem is echter dat goed opgeleide verzorgende of verpleegkundigen
niet of nauwelijks aan te komen zijn. Sterker nog, we moeten erg ons best
doen om goede medewerkers te behouden. De financiële crisis van enkele
jaren terug heeft ook goede dingen gebracht. Terug met twee benen op
de grond en vele creatieve oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de
huidige arbeidsmarktkrapte in o.a. de zorg veel goeds gaat brengen. Het
geeft ons de gelegenheid ook anders opgeleide professionals in dienst te
nemen die de zorg- en welzijn teams kunnen ondersteunen bij het
organiseren van de zorg. Denk hierbij aan de huiskamermedewerkers die
we meer hebben aangesteld, uitbreiding van behandelteams, welzijn
specialisten en huishoudelijke diensten. Dit vraagt veel tijd en energie
voor het werven en selecteren van goede arbeidskrachten. Ook afspraken
over nieuwe samenwerkingsvormen en manieren waarop we de zorg
kunnen organiseren zullen onze aandacht vragen. Mooie uitdagende klus
met volop kansen. Daarnaast moeten we ons blijven inzetten voor zoveel
mogelijk zelfredzaamheid van bewoners en samenredzaamheid met
mantelzorgers en vrijwilligers.
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B)
Voldoende tijd vrij maken voor teams en teammanagers om met
boven vermelde te realiseren hebben we als tweede thema benoemd. We
streven er naar dat teammanagers minimaal 50% van hun dienstverband
met cliënt-, team- of medewerkers gebonden werkzaamheden bezig
kunnen zijn. Als het management meer tijd en oprechte aandacht kan
geven aan cliënten, vrijwilligers en medewerkers dan heeft dit zeker zijn
positieve uitwerking op de werksfeer, begeleiding en sturing van teams
waardoor medewerkers beter ondersteund kunnen worden om te kunnen
doen waarvoor ze ingehuurd worden. Als je keuzes maakt in wat je gaat
doen, zeg je eigenlijk ook meteen iets over wat je niet meer gaat doen.
Het zal ons niet altijd gemakkelijk vallen maar brengen we
geen focus aan en blijven we ons met allerlei projecten
bezig houden zoals nu dan leidt ons dat alleen maar af
waar het uiteindelijk om gaat en dat is goede en warme
zorg voor bewoners van Sint Petrus en natuurlijk ook de
mensen die we zorg geven in de thuissituatie. Met trots en
veel vertrouwen kan ik als regiomanager van Sint Petrus
Boekel rekenen op zeer deskundige, gedreven en
creatieve medewerkers en vrijwilligers en een prachtig en
goed sociaal netwerk van familieleden en de Boekelse
gemeenschap. Daarom ben ik er van overtuigd dat het
niet vanzelf gaat maar dat het ons allen goede zaken op
gaat leveren.
Schilderwerk:
We hebben in 2017 plannen gemaakt voor het opknappen
van Sint Petrus. Nieuwe vloerbedekking door het gehele
pand maakte hier onderdeel van uit. Eigenlijk waren we van plan om in de
wintermaanden de muren en deuren binnen de locatie te laten schilderen
maar jammer genoeg gaat niet alles zoals we willen. Neemt niet weg dat
we achter de schermen volop in overleg zijn met BrabantWonen om dat
alsnog voor elkaar te krijgen. Er gaat geschilderd worden, wanneer is nog
niet bekend want ook in de bouw zijn goede werknemers schaars en het is
heel erg druk in de bouw.
Kraaiennesten:
Er is aandacht voor de terugkerende
overlast van kraaien. De aanwezigheid van
vele Kraaien(nesten) is vroeg gesignaleerd,
terwijl er afgelopen zomer nog extra
maatregelen zijn getroffen. De vogels
kunnen er nog steeds nestelen. We hebben
het met BW opgenomen om te voorkomen
dat er vele jonge kraaien gaan komen en
we weer veel overlast gaan ervaren.
Maarten.
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Overleden.
Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.
De heer H.M. Christiaans
Mevrouw P Offermans Jonkers
Mevrouw F de Groot van Berloo
De heer van de Kruijssen
Mevrouw van Helvoort

21-01-2019
27-01-2019
09-02-2019
23-02-2019
23-02-2019

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
Mevrouw C.J. Loermans van Rossum
De heer J.M. Ketelaars
Mevrouw H.G.J. Ketelaars Ebbers
Mevrouw J.M. Vogels Verhoeven

01-02-2019
06-02-2019
06-02-2019
16-02-2019

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
APRIL

02
03
03
03
06
11
16
20
22
25
26
29

mw Rutten Verstraten
mw Donkers
mw Ketelaars Manders
mw P.M. van Sleeuwen Leenders
dhr van de Ven
mw Schepers de Wit
mw J.T.A. van der Venne Keijzers
dhr A.H. Kanters
dhr Weeren
mw J.T. Spierings Verboort
mw C.M. van Lieshout Sterken
dhr H.A. Sanders

MEI

22 mw van de Gevel Renders

2.02
1.16
0.04
1.10
2.13
1.14
0.03
1.22
1.20
0.06
1.03
1.09
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De afgelopen maanden hebben we weer kunnen
genieten van de vele activiteiten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de carnavalsdagen. Wij kijken terug
op deze feestelijke en vrolijke dagen, maar kijken
ook naar de activiteiten die weer op de planning
staan.
Het bezoek van de Zorgpony’s.
Op maandag 18 februari kregen we bezoek van twee
pony’s, namelijk de zorgpony’s. Deze pony’s komen
in verschillende verzorgingshuizen waar de bewoners
van de pony’s kunnen genieten. Zo vertellen de
verzorgsters wat over de pony’s zelf en mogen ze
ook geaaid en zelfs geborsteld worden. Veel
bewoners hebben vroeger veel met paarden en/of
pony’s gewerkt of te maken gehad. Echte “
paardenmensen” zoals de verzorgsters vertelden. De
pony’s Oprah en Lola werden daarom dan ook erg
goed ontvangen in Sint Petrus. Door de pony’s
kwamen bij vele verhalen en herinneringen naar
boven en dat was erg leuk om te horen. Van rijinstructeur van de lokale ruiterclub van vroeger,
dressuur en springruiters van vroeger en het werken
met het paard met vader vroeger is allemaal de
revue gepasseerd. Er was zelfs iemand keurmeester
geweest. De pony’s werden dan ook uitgebreid
geïnspecteerd en gekeurd. Het was een leuke middag
en een stukje van vroeger werd weer opgehaald.
Carnaval in Sint Petrus.
Begin februari werd er versierd in carnavalssferen.
De ballonnen en serpentine hingen door heel het
huis. Het carnaval kon dus in Sint Petrus
beginnen.
Op donderdag 14 februari hebben we
de Boerenbruiloft gehad. Er was
speciaal voor deze dag gekozen, omdat
het op 14 februari ook Valentijnsdag is
(de dag van de liefde). Tijdens de
nieuwjaarsreceptie
was
bekend
gemaakt dat het vrijwilligerskoppel Cor
en Lies Thomassen deze middag in de
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echt verbonden zouden worden. Ambtenaar Hein van den Elzen en het
boerenbruidspaar zelf hebben een mooi stukje geschreven over de
bruiloft. ’t Trefpunt zat goed vol en er werd aandachtig geluisterd naar de
bezwaren. Aansluitend genoten velen nog van een goed verzorgde
boerenkoffietafel en ging iedereen
daarna voldaan naar huis. De
stemming
zat
er
na
de
boerenbruiloft goed in en we
konden op zaterdag 16 februari
meteen van start met de
carnavalsmiddag
met
de
Vliegenmeppers. Het was een
speciale middag omdat het een
activiteit was in het kader van de
Roze Loper. Samen met de
Vliegenmeppers
hadden
we
gezorgd voor een mooi roze tintje. De Vliegenmeppers bestaan dit jaar 55
jaar wat een jubileum jaar is. Zo kwam ’t Boekels Kwartierke optreden,
wat erg mooi was. De knoergoeie bewoners de gebroeders van den Elsen
en dhr. Loermans werden in het zonnetje gezet. Iedereen genoot van de
mooie muziek, al het lekkers en de aanwezigheid van de Vliegenmeppers
en hun eigen boerenbruidspaar wat ook meegekomen was. De roze
ballonnen, hoedjes en bloemenkettingen kwamen goed tot hun recht. Met
hulp van de vele vrijwilligers was het een geslaagde middag waar nog
lang over gepraat werd.
We hebben een week bij kunnen komen, want zaterdag 23 februari stond
de andere carnavalsvereniging uit Boekel op het programma. De Knöllekes
kwamen met een hele delegatie naar Sint Petrus toe.

Het programma begon met het blokje jeugd waarin de jeugdprinses,
jeugdvorst en jeugdraad zich voorstelde. Daarna waren er enkele acts van
de dansgarde en stuif es zin. De bewoners en bezoekers genoten van de
kinderen die hun optreden op het podium lieten zien. Na de pauze kwam
de raad van elf met de prins en adjudant en was er een optreden van het
duo ID. Ook deze middag waren er twee knoergoeie bewoners.
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Bij de Vliegenmeppers was het een mannen aangelegenheid nu bij de
Knöllekes mochten twee dames op het podium komen, namelijk mw.
Smits en mw. Rutten. Ze waren erg verrast en genoten van hun titel. Aan
het einde brachten de prins en adjudant hun eigen geschreven nummer
ten gehore en werd er de polonaise gelopen. Het was een gezellig middag

waar iedereen van genoten had. En ook deze middag was geslaagd met
de hulp van vele vrijwilligers.
Voor het carnaval echt van start ging hadden wij al verschillende gezellige
middagen gehad. Op vrijdagochtend 1 maart hebben we mogen genieten
van de kinderoptocht die langs Sint Petrus kwam. Vanuit de
appartementen, huiskamers en ’t Trefpunt kon er genoten worden van de
mooie stoet met verklede kinderen en leerkrachten. Er leek maar geen
einde aan te komen zoveel kwamen er voorbij. De Donderjagers
verzorgden de muziek terwijl iedereen voorbij trok. Veel ouders en opa’s
en oma’s stonden voor Sint Petrus te wachten om hun kind of kleinkind te
zien. Onder het genot van een kopje koffie of thee was het erg leuk om de
kleurrijke optocht te bewonderen.
In de middag stond de carnavalsmiddag van kinderdagverblijf Ministars op
het programma. ’t Trefpunt was omgetoverd tot een modeshow waar de
kinderen hun carnavalskleren konden laten zien aan hun ouders, opa’s,
oma’s en de bewoners van Sint Petrus. Er werd lekker gedanst op de
carnavalsmuziek tot het prinsenpaar verscheen. Twee kinderen van het
kinderdagverblijf waren dit jaar de prins en prinses. Met een mooi
aangeklede wagen kwamen ze ’t Trefpunt binnen. Iedereen kreeg van het
prinsenpaar een medaille omgehangen. Daarna konden de kinderen nog
genieten van wat lekkers en de muziek. De bewoners genoten van de
kinderen en hebben een gezellige middag gehad.
Tijdens het carnaval zelf was er op maandag een extra muziekmiddag met
het Seniorenexpress en op dinsdag stond het carnavalskienen op het
programma. Beide middagen zijn erg gezellig geweest en er stond voor
iedereen een hapje en drankje klaar. Het carnaval van 2019 zit er al weer
op en de ballonnen en serpentine zijn opgeruimd. Nu een jaar wachten
voordat de boerenkiel, hoedjes en bloemenkettingen weer van de zolder
gehaald kunnen worden.
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Jeu de boules.
In november is het laatste balletje gegooid en maandag 11 maart zijn we
weer gestart met ons maandelijks bezoek aan de jeu de boules
vereniging. Naast de vaste deelnemers waren er deze keer ook nieuwe
deelnemers. De nieuwe deelnemers hadden thuis denk ik al geoefend,
want de eerste en tweede plek werd door hen ingevuld. De vele
vrijwilligers van de vereniging hielpen de deelnemers en iedereen kan op
zijn of haar eigen manier deelnemen aan deze activiteit. Elke tweede
maandag van de maand om 14.00 uur wordt er verzameld bij de grote lift
en rond de klok van 16.00 uur is het weer afgelopen.
Wilt u graag aansluiten bij de jeu de boules activiteit, laat het de
activiteitenbegeleiding even weten en dan wordt u opgehaald.
De Boekelse bus gaat weer toeren.
De bus heeft even een pauze gehad,
maar staat klaar om weer toertochtjes
te gaan maken. Vanaf donderdag 14
maart is er weer gestart.
We zijn deze maand begonnen met de
Kapellekesroute en in april staat de Dorpenroute op het programma. Elke
week gaan we met een volle bus op pad. Iedereen vindt het fijn om een
tochtje in de omgeving te maken en te genieten van al het moois.
Onderweg een tussenstop voor wat te drinken en een koekje en daarna
nog het laatste stukje van de route. Middels de opgavenstroken kunt u
zich aanmelden om met de bus mee te gaan. We gaan er weer mooie
tochtjes van maken.
We mogen weer naar buiten toe.
Het mooie weer is in aantocht en we hebben
zin om naar buiten te gaan. Elke maandag- en
donderdagmiddag vanaf maart met mooi weer
maken we om 14.30 uur een wandeling door
Boekel. Heeft u zelf geen rolstoel, dan is dit
geen probleem. We kunnen altijd een rolstoel
van hier lenen. Na de wandeling wordt er
gezamenlijk koffie of thee gedronken in ’t
Trefpunt om het gezellig af te sluiten. Bent u
als familielid er weer aan toe om lekker naar buiten te gaan en te
genieten van het mooie weer, dan bent u van harte welkom om aan te
sluiten.
Er zijn altijd veel bewoners die na de winterperiode graag naar buiten
willen om te genieten van het weer. Met hoeveel bewoners we kunnen
gaan wandelen is afhankelijk van het aantal vrijwilligers. We zijn dus nog
op zoek naar nieuwe wandelvrijwilligers. Lijkt het u leuk om samen met
de bewoners de omgeving van Boekel te verkennen, geef u dan op bij de
activiteitenbegeleiding.
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Twee verwenmiddagen door Boekel Sport.
Op donderdag 3 januari organiseerde
voetbalvereniging Boekel Sport een
wandeltocht voor een goed doel. Dit
jaar was er gekozen voor het doel: de
“oudere medemens” in Boekel. Het idee
is om van de opbrengt de senioren een
mooie middag te kunnen geven. Vele
(160) wandelaars hebben meegelopen en er is een erg mooi bedrag
opgehaald, namelijk €1150,00. Men kon kiezen uit een tocht van 3 of 5
kilometer. Naast de wandeltocht werden er ook nog lekkernijen verkocht
en ook deze opbrengt werd meegenomen.
Door dit initiatief worden er twee verwenmiddagen georganiseerd. De
organisatie is op dit moment druk bezig om een gezellig programma in
elkaar te zetten. De datums van de verwenmiddagen zijn al bekend,
namelijk zaterdagmiddag 25 mei en zaterdagmiddag 14 september. Houd
deze datums vast vrij, dan gaan we er samen iets moois van maken.
*********************
*********************

Onze Boerenbruiloft.
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor onze
mooie Boerenbruiloft. Vooral de geweldige
belangstelling en al die mooie toespraken.
Ook de cadeaus, kaarten en bloemen die we mochten ontvangen. De koffietafel
was ook top. Het was voor ons ’n onvergetelijke middag, iets om voor altijd op
terug te kijken. We hebben er met volle teugen van genoten.

Bedankt: Cor en Lies.
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Cor van Miet van de Lange Hannes
&
Lies van Nel van Hanne Piet Bogerde
(eigenlijk allebei uit Handel)
BOERENBRUILOFT 2019

Op donderdag 14 februari, Valentijnsdag, stond de boerenbruiloft op het
Sint
Petrus
programma.
Tijdens
de
bekendmaking
van
het
boerenbruidspaar, tijdens de Nieuwjaarsborrel van donderdag 10 januari,
kon het a.s. paar nog schitteren door afwezigheid, op deze middag waren
ze het stalende middelpunt.
De enige vraag was of het geluid wel goed zou zijn. Immers, Cor
Thomassen is bij Sint Petrus de man van het geluid. En als bruidegom kun
je je natuurlijk niet gaan bemoeien met het geluid. Hoewel? Maar
gelukkig! Daan Cornelissen was goed voorbereid op zijn taak. Veel gezellig
volk aanwezig! Familie, nieuwe buren, bewoners, het bruidspaar van vorig
jaar, bezwarenmakers, vrijwilligers en voor de vierde keer op rij: Manus
uit Handel. Een geweldig goede kapel, die voor sfeervolle muziek zorgt.
Een grote afwezige: Mark van Leuken. Vorig jaar niet aanwezig bij het
huwelijk van zijn schoonouders. Vanwege het werk, zittie. Vandaag niet
aanwezig bij het huwelijk van zijn eigen moeder. Vanwege een reeds
geboekte skivakantie met zijn vrienden.
Op het einde van de bezwarenprocedure, Mevrouw van Roosmalen, ja
zeker, Jeanne Witlox, Toos Brouwers, was er opeens toch Mark. Via een
mooi filmpje op het grote scherm wenste hij iedereen een heel fijn feest
toe. En dat werd het!
Bleef voor het zorgcentrum maar één probleem over. Wie zal tijdens de
wittebroodsweken de taken van Lies en Cor waarnemen? Gelukkig
zorgden zij zelf voor de oplossing. Ze splitsen die weken op in heel kleine
stukjes. Kunnen ze gewoon hun vrijwilligerswerk blijven doen. En
bijkomend voordeel, dan duren die wittebroodsweken veel en veel langer.
Ook het laatste werd door d’n ambtenaar volledig goedgekeurd.
Ambtenaar: Hein van den Elzen.
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Zij stellen zich aan u voor:

Harry Krüter.
Nieuwe voorzitter van de cliëntenraad.
Mijn naam is Harry Krüter, woonachtig in Boekel, vader
van twee dochters en een relatie met mijn vriendin
Monique. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven, maar
woon al 37 jaar in Boekel. Ik werk dit jaar al 40 jaar bij
de overheid en heb gewerkt voor verschillende
ministeries in de bestrijding van allerlei soorten
criminaliteit.
Mijn moeder is eind vorig jaar overleden en heeft haar laatste 2,5 jaar in
Sint Petrus doorgebracht. Ze was heel gelukkig in haar laatste huis en
zeer dankbaar voor alle hulp en zorg die ze kreeg. Vanuit haar
dankbaarheid en mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik in deze
functie dolgraag een steentje bijdragen aan het welbevinden van de
bewoners van Sint Petrus.

Theo van der Burgt.
Nieuw lid van de cliëntenraad.
Mijn naam is Theo van der Burgt, woonachtig in
Boekel, gehuwd, twee gehuwde kinderen die met hun
partners hebben gezorgd dat ik opa ben van vier
kleinkinderen.
Ik heb mijn hele werkzame leven gewerkt in de
zorgwereld, waarbij de zorg voor mijn medemens ook
mijn zorg was. Dit was zo en dat is nog steeds zo, ook
na mijn pensionering, nu vier jaar geleden. Daarom
dat ik heel graag een stem wil zijn voor de cliënt van BrabantZorg, die dat
zelf niet meer kan. Uw zorg is mijn zorg.
Graag tot ziens in Sint Petrus of ergens in Boekel.
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Inloopontbijt gaat van donderdag- naar vrijdagochtend.
Met goedkeuring van de cliëntenraad gaat het
traditionele inloopontbijt van de donderdagochtend
naar de vrijdagochtend. Dit gaat in op de eerste
vrijdag van de maand april en begint om 8.30u. De
reden hier toe is dat er op vrijdagochtend in ‘t
Trefpunt minder activiteiten plaats vinden dan op
donderdagochtend.
Aansluitend aan het ontbijt hebben we dan ook
weer van 9.30u tot 10.30u “Op de koffie bij de
cliëntenraad”. Dan kunt u te horen krijgen wat er
in de cliëntenraad is besproken.
Deze verandering gaat in op vrijdag 5 april. We gaan er een feestelijk
moment van maken.
*****************
*****************

Lente
Komt ook het zonnen
Om in te tomen
Komen de blaadjes aan de bomen
Is begonnen
De bloempjes die ontluiken
En lekker ruiken
Met schaapjes in de wei
En veulentjes erbij
In mei
Legt ook ieder vogeltje een ei

Behalve de koekoek en de spriet
Die leggen in de mei maand niet
Dan een andere toon
Het huis moet ook schoon
Op gemak
Schaffen we aan een nieuw pak
Geen getuit
Trekken we er op uit
Door mevrouw van Roosmalen.
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Wensboom 2019.
Met de werkgroep hebben we gekeken
naar de wensen die in de wensboom
werden gehangen. We kunnen niet aan
alle wensen voldoen, maar sommige
kunnen we wel realiseren zoals de
verplaatsing van de aircoafvoer bij de
huiskamers. Ook gaan we in de loop van het jaar gezellige activiteiten
organiseren en de wens van bladsla wordt door de keukenmedewerkers
opgepikt. Helaas blijft de overkapping bij de hoofdingang een niet te
realiseren wens. Brabant Zorg wil geen vaste of losse overkappingen aan
huis. Overigens, men mag met de auto tot aan de hoofdingang rijden om
daar een bewoner in of uit te laten stappen en daar is een kleine
overkapping. Verder hebben we de afdelingsetentjes met de bewoners
geëvalueerd en die worden als zeer positief en gezellig ervaren.
Naam
Mw. van Wanrooij

WENS wensboom 2019
Wees allemaal aardig voor elkaar

OPMERKING

Mw. Kanters app.119

Naar optreden van Gerard v
Maasakkers
Dat we nog lang samen mogen blijven
Nieuw meubilair voor de mensen op
D’n Boogaard
Een eigen aangeklede gezellige
koffiehoek voor onze bewoners
Ik wil graag een keer naar de
zorgboerderij
Om verkering te krijgen
Een vrijwilliger die af en toe met mij
naar een activiteit in het huis gaat
Dat p.s.v. landskampioen wordt
Ik wens veel vrede voor allen!
Overkapping voor het droog in en
uitstappen v.d. bewoners
Zalig kerstmis en gezond 2019
Samen mogen zijn
Allemaal de beste wensen voor 2019
Een keer naar Heijmans wegen- en
woningbouw gaan kijken
Begrip, vrienden en behulpzaam zijn

Of mooier, dat hij hier in Sint Petrus
komt optreden

Fam. H. Jansbeeke
Oogstappel helga, esther
en emilly
Andre
Abel
Mw. Emonds
Abel
Hermien
Mw. de Bruin
Mw. v.d. Broek
Marietje Graat
christ van
berlo
Mw v. Roosmalen

Hoeft niet aan het huis vast

Heijmans was de werkgever van
Christ. Hij zat in de wegenbouw
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Knoergoeie bewoners bij de Knöllekes. 2019.
De eerste: Is een vrouw.
Mevrouw is in april 2017 in Sint Petrus komen wonen op afdeling
Oogstappel. Ze gaat elke middag warm eten in ‘t Trefpunt aan de leestafel
onder begeleiding van lieve vrijwilligers en het personeel uit de keuken.
Mevrouw vindt het leuk om aan activiteiten mee te doen zoals kienen en
de muziekmiddag. Ook neemt ze af en toe het penseel ter hand samen
met Odette om te schilderen.
Ze geniet van bezoek van haar familie en gaat met regelmaat met de
kinderen lunchen of dineren met een lekker glaasje wijn erbij.
De snoeppot op het appartement van mevrouw is altijd gevuld met iets
lekkers en daar houden alle broeders en zusters wel van.
Mevrouw kijkt s ’avonds graag tv onder het genot van wat lekkers zoals
een chipje of kaasje. Mevrouw houdt ook wel van een grapje.

Het is: Mevrouw Annie Rutten.

Het is: Mevrouw Annie Smits.
De tweede: Ook een vrouw.
Een graag geziene vrouw in Sint Petrus. Ze woont op afdeling Elstar en
doet mee aan vele activiteiten en is daardoor vaak weg en geniet van vele
dingen. In de zomer trekt ze er vaak op uit met haar scootmobiel.
Iedere week heeft ze een mooi zelfgemaakt bloemstuk op haar tafel staan
wat wij (de zorg) dan mogen bewonderen. Mevrouw is een erg leuke en
vriendelijke vrouw die in is voor een grapje. Shoppen samen met haar
dochters doet ze erg graag en dan vooral nieuwe kleding en schoenen
kopen is haar grote hobby. Iedere week naar de kapper gaan is ook vast
prik bij haar. Ze ziet er ook iedere dag op en top uit. Elk jaar gaat ze op
vakantie en geniet hier erg van. Een vrouw die het verdient om gehuldigd
te worden als knoergoeie bewoner. Het is:

16

Knoergoeie bewoners bij de Vliegenmeppers. 2019.
De eersten: Meestal heb je er maar een van, soms ook wel twee. Kan als
eenling maar ook als duo. Net zoals een tandem, een duofiets zoals we
hier in Sint Petrus hebben of een motor met zijspan, maar dan net wat
anders.
Ze (meervoud van 1 persoon) zijn een man. De afkomst is daar waar
ieder jaar duizenden naar toe gaan om te bidden. (Handel).
Maar “ze” kletsen je de oren van de kop.
“Ze” kijk(en) graag naar sport en het liefst dan iets met twee wielen.
“Ze” zijn groot fan van een wereldkampioen.
“Ze” hopen op een kampioenschap van PSV.
Het is een onafscheidelijk duo. De ene praat veel te veel en de andere te
weinig. Wie o wie zouden het zijn?

Toon en Jan van den Elsen.

De tweede:
Het blijft spannend, keer op keer.
Is t ‘n dame of ‘n heer
Ook de vraag,
Is diegene aanwezig vandaag
Is er een feestje, is die er bij
Ja, dus ook vandaag van de partij
Altijd een hand en een lach
Bij het weg gaan een gedag
Zo dankbaar en genietend ben jij
Je maakt ons allen iedere keer blij
Aan alle activiteiten doe je mee
En bent altijd tevree
Ik ga ’t verklappen, dan
’T is een man, en kijk
Informatie, is ook heel belangrijk
Ik heb van iemand vernomen
dat je dichter bij je vrouw wilde wonen
Lekker samen onder een dak
Voorzien van alle gemak
Je bent charmant, grappig en lief
Je ving ooit nog wel eens een dief
Je ving ook ooit, je grote liefde, ook zij is hier
Ik weet het niet zeker, maar dit staat op mijn papier
Weet iemand wie het is misschien
Ik zal het verklappen, Het is Rien.

Rien Loermans.
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Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Miet Vogels
Verhoeven. Ik ben geboren in Vorstenbosh op 24-9-1933,
getrouwd met Theo Vogels maar sinds 1987 weduwe.

Een paar jaar na ons huwelijk zijn we in Odiliapeel gaan wonen. We
hebben samen drie kinderen ( twee zonen Rien en Ben en een dochter
Thea ) elf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Door de hobby’s van
mijn man en onze kinderen hebben we veel tijd door gebracht op het
voetbalveld. Ik heb bij de voetbalclub in Odiliapeel veel vrijwilligerswerk
gedaan, thee gezet, kleedlokalen gepoetst, snoep verkocht, keukendienst
gedraaid enz. enz.
Ook bij de bond van ouderen heb ik
mijn steentje bijgedragen. Daar
was ik ook graag om een kaartje te
leggen. Voor al dit werk ben ik
enkele
jaren
geleden
zelfs
geridderd.
Verder heb ik nog als hobby sokken
breien en legpuzzels maken. Zoals
jullie hebben kunnen lezen ben ik
graag onder de mensen, daarom
hoop ik hier nog vele mooie jaren te
wonen.
Groeten: Miet Vogels. Kamer 211.
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Wij zijn Jan en Riet Ketelaars.

We wonen sinds 8 februari in Sint
Petrus in kamer 203.
Jan is in 1938 geboren in Heeswijk
Dinther en Riet in 1940 in Odiliapeel.
In 1965 zijn wij getrouwd en in Schaijk
gaan wonen en ondertussen zijn we al
53 jaar getrouwd.
Ik ben in Schaijk begonnen als
kolenboer en we hadden ook een
benzinestation. Jan bracht de kolen
rond
en
Riet
werkte
bij
het
benzinestation, deed het huishouden
en zorgde voor de kinderen.
We hebben drie kinderen. De oudste zoon is in 2007 overleden, de
dochter woont in Volkel en de jongste zoon woont sinds 1996 in Canada.
Verder hebben we vijf kleinzonen en twee kleindochters waarvan er twee
in Canada wonen. Hier zijn we ook vaak op vakantie geweest.
De grootste hobby van Jan is biljarten maar door gezondheidsredenen is
dit bijna niet meer mogelijk. Riet heeft als hobby geschilderd en deed ook
veel aan handwerken en bloemschikken maar dit is nu ook door de
gezondheid moeilijk.
We hebben altijd met heel veel plezier in Schaijk gewoond maar door
gezondheidsredenen is dit niet meer mogelijk en daarom wonen we nu
samen in Boekel.

Dit beeld zal bij Jan en Riet wel heel bekend voorkomen.
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Beste bewoners, medewerkers en vrijwilligers
van Sint Petrus.
In januari, nummer 1 van de Loep schreef ik een In
memoriam van ons mam, Betsie Christiaans
Verstegen, die op 2 december 2018 is overleden. Nog
geen 50 dagen later, 21 januari 2019, overleed ons pap,
Herman Christiaans.
We moeten allemaal nog aan het idee wennen dat onze ouders zo snel
achter elkaar zijn overleden. Ook al hadden ze de respectabele leeftijd van
89 en 93 jaar en waren ze al bijna 65 jaar getrouwd, missen kun je ze
nooit. Ondanks het verdriet is er ook dankbaarheid voor alle mooie
herinneringen.
Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen wij u
hartelijk bedanken voor uw belangstelling, het kaartje of uw woorden in
het condoleanceboekje bij de receptie. Tevens iedereen die ons
aanspraken tijdens de dagen voor de uitvaart en een warm woordje van
troost met ons deelden.
Met het overlijden van beide ouders sluiten we ook een mooie periode af
in Sint Petrus. Een korte periode van nauwelijks 5 maanden op kamer
211, afdeling Oogstappel. Graag willen we iedereen bedanken, speciaal de
verzorgenden van de afdeling Oogstappel, het personeel van het
restaurant, alle vrijwilligers, het activiteitenteam en iedereen die hun
verblijf in Sint Petrus zo aangenaam mogelijk probeerde te maken.
We troosten ons met de gedachte dat ze nu samen zijn.
Familie Christiaans.

22

Mevrouw Riet Verbeek.
Afd. D’n Boogerd kamer 10.
Riet is op 14 december jongstleden overleden.
Ze heeft vier jaar in Sint Petrus gewoond,
eerst op afdeling Sterappel en na circa negen
maanden is ze verhuisd naar D’n Boogerd
waar ze zich beter op haar gemak voelde. Ze
was namelijk iemand die graag mensen om
zich heen had.
Ze genoot ontzettend van de muziekmiddagen
waar ze alle liedjes uit volle borst meezong.
Ook een advocaatje met slagroom en een
ijsje konden er altijd in. Ze voelde zich thuis en
had het goed naar haar zin.
Het laatste half jaar leverde ons mam ontzettend in en toen ze niet meer
kon lopen werd het voor haar een zware tijd.
Bij deze willen wij dan ook alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk
bedanken voor de goede en liefdevolle verzorging die ons mam heeft
gekregen.
Bedankt. Familie Verbeek.

Nellie Offermans Jonkers.
Overleden op 27 januari 2019 op 92 jarige leeftijd in
huize Sint Petrus te Boekel. Tot haar 91ste jaar
woonde ze zelfstandig op de Kempen in Veghel, maar
moest afgelopen jaar noodgedwongen opgenomen
worden op de revalidatie afdeling van Udens Duyn,
alwaar ze bijna 3 maanden is geweest.
Hierna volgde de verhuizing naar Sint Petrus, waar zij
liefdevol werd opgenomen en waar het zowel voor haar
als haar kinderen al snel een warm thuis werd. Ze deed erg graag mee
met de vele activiteiten die hier georganiseerd werden. Helaas heeft ze
niet lang, slechts enkele maanden in Boekel kunnen genieten, want haar
gezondheid liet haar in de steek en hebben we sneller dan verwacht
afscheid van haar moeten nemen.
We willen de afdeling Oogstappel hartelijk danken voor alle liefdevolle
zorg, het team van de activiteiten en allen die meegeholpen hebben om
haar verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Haar dankbare kinderen.
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Toon van der Kruijssen.
20-03-1939 – 23-02-2019.

Als oudste in een gezin van tien kinderen was het
aanpakken en dat deed hij ook tussen de
schooltijden door. Hij leerde graag en koos voor
textiel. Dit werk is hij blijven doen tot zijn 49
jaar. Toon kwam thuis vanwege zijn hart maar
kon zich goed bezig houden met de tuin,
moestuin en zijn dieren.
In 2012 werd de diagnose Parkinson vastgesteld.
Dit kwam niet onverwacht want er gebeurden
allerlei dingen, je zag aan hem dat hij anders werd maar met medicijnen
ging het toch weer beter en het leven ging zijn gangetje. Totdat het thuis
heel moeilijk werd en er verzorging kwam. Daarna werd Toon opgenomen
in het ziekenhuis in Helmond en daarna naar de crisisopvang bij
Keyserinnedael in Helmond. Daarna naar Odendael in Sint Oedenrode en
daar afwachten tot er plek was in Boekel.
En jawel op 1 februari 2017 mocht Toon naar Boekel en werd daar
liefdevol opgenomen. Hij ging mee naar alle activiteiten en genoot
hiervan. Er was altijd wat te doen en na afloop zei hij dan, gaan we naar
huis. Tot de laatste middag is hij er bij geweest (carnaval) en hij genoot
zichtbaar.
En ineens was het stil…
Wij hebben een fijne tijd gehad in Sint Petrus en daar heel mooi afscheid
genomen van Toon. Het was hartverwarmend. Wij willen iedereen
bedanken voor de liefdevolle verzorging van Toon en met name D’n
Boogerd voor de fijne tijd die hij daar heeft doorgebracht.
Familie van der Kruijssen.
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Afdeling Oogstappel

Hallo iedereen.

Mijn naam is Arif Kartopawiro en ik ben stagiaire op de afdeling
Oogstappel. Ik ben zelf 17 jaar oud en woon in Boekel. Mijn hobby is
voetbal, en ik voetbal bij Boekel Sport. Mijn andere hobby is dat ik graag
met vrienden omga. Een typische eigenschap van mij is dat ik een hart
van goud heb.
Ik doe de opleiding VEVA Zorg Niveau 3 BOL op het
Summa College in Eindhoven. De meeste weten niet wat
VEVA inhoudt. VEVA staat voor Veiligheid en
Vakmanschap. Het is een militaire vooropleiding voor de
functie onderofficier bij Defensie. Naast het oefenen met
gasmaskers, sporten en marcheren leer ik in burger over
zorg. Met burger bedoel ik dat wij in normale kleding les
krijgen over hoe je een zorgvrager het beste kunt
helpen.

In totaal loop ik tien weken stage bij Brabantzorg Sint Petrus in Boekel.
Mijn werkbegeleider is Paul van Schaick en ik heb zeer aardige collega’s
op de afdeling Oogstappel. Tijdens het ondersteunen van de zorgvrager
kun je leuke gesprekken voeren. Van die leuke gesprekken kun je ook
wijze levenslessen mee oppikken. Dit is mijn zesde week dat ik stage
loop.
Ik had hiervoor eigenlijk niet echt veel zin om stage te gaan lopen in een
verzorgingstehuis, omdat ik liever op Bivak zit op de legerkazerne in
Oirschot. Ik wilde dus niet veel mensen kwetsen, dus ik zei in de eerste
twee weken dat ik het werken hier leuk vond. In de derde week besloot ik
om toch iets over mijzelf te vertellen en dat ik het hier leuk vind. Dus ik
twijfel eigenlijk nog welke richting ik uiteindelijk uit wil. Ik geef iedereen
een tip: volg je hart.
Dit was mijn geschreven tekst. Bedankt voor het lezen.
Met vriendelijke groet: Arif Kartopawiro.
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Het jaar is nog maar twee maanden oud
en we hebben alweer zoveel te vertellen.
In het kader van de tolerantie, hadden wij
weer genoeg gesprekstof en ideetjes om te
knutselen. We lieten Valentijnsdag niet
ongemerkt voorbij gaan, een roze dag voor
ons allemaal. We genoten van alle hartjes,
geknutseld of een lieve hartjes wens bij de lunch voor iedereen. Wie we
wel even moesten missen: Onze huispoes. Hij ging een weekje logeren bij
de Ministars. Tijdens de boekenweek hadden zij als thema: Een huis voor
Harrie. Dus kreeg onze kat Harrie een warm nestje bij de kleintjes.
Omdat de roze loper ook bij Donkzicht uitging, werd
er een heuse regenboogtaart gebakken en werden er
regenbooghartjes voor de ramen gehangen. Daar
bleef het niet bij. We gingen naar de boerenbruiloft
van Lies en Cor, allemaal getooid met een heuse
regenboogkrans. Samen hebben we een mooi cadeau
voor hen gemaakt, waar ze ook nog eens lekker van
konden smullen.
De huiskamer van Donkzicht is helemaal klaar voor
carnaval met als topper: een bezoek van een echte
prins carnaval. Als deze editie verschijnt, zijn de
Ministars komen carnavalsdansen en is de huiskamer
weer omgetoverd tot WELKOM LENTE.
We zijn blij met de nieuwe verduisteringsgordijnen.
Niet alleen fijn in de zomer, maar ook nu al als we
eens foto’s op de tv willen laten zien.

We hebben inmiddels ook een heus
biljart, zodat de mannen, en misschien
ook de dames, een potje kunnen
biljarten. Dit biljart is geschonken
door een lieve meneer die
hiervoor een advertentie in de
krant had gezet. Daar waren we
natuurlijk als de kippen bij.
Nu gaan we weer verder met
het thema lente en Pasen, dus
weer lekker bezig met zijn allen.
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Op carnavalsmaandag kregen we prinselijk
bezoek op Donkzicht. En wel van prins
Mark d,n tweede en prinses Joyce met
een delegatie van de Peelleuters uit
Landhorst. Mark is de zoon van Monique
die op de dagbesteding werkzaam is.
Samen genoten we van een heerlijk
prinselijk gebakje en bonbon. Het
prinsenpaar bracht de carnavalskraker
van Landhorst mee en voor alle
aanwezigen een button met daarop een
foto van het prinsenpaar. Voor het
prinsenpaar was er een eigengemaakte
onderscheiding namens de cliënten van Donkzicht.
De kennis van het prinsenpaar betreffende carnaval werd getest door het
herkennen van carnavalsliedjes. Verder werd een bierviltjes vangspel
gespeeld om de behendigheid van het prinsenpaar te testen.
Kortom een hele gezellige middag met het prinsenpaar in ons midden.
Prins Mark sloot af met een dankwoord en eindigde met ALAAF.
Tot de volgende keer: Will Coppens.
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Carnaval op de huiskamer.

Terwijl een aantal bewoners aan het hossen
waren in ‘t Trefpunt, hebben de anderen het
wat rustiger aan gedaan. Niet iedereen
houdt van harde muziek en drukte.
Dus hebben we op de huiskamer op de
achtergrond de televisie aangezet met
carnavalsmuziek en zijn we creatief bezig
geweest. We hebben clowntjes gemaakt
van papier. De een hielp mee met knippen,
de ander met het in elkaar leggen en weer
een ander koos de kleuren van de hoedjes.
Zo hebben we een rustige carnavalsdag
gehad met toch een hoop plezier.
.
Wat hebben wij in de laatste week van februari een lekker weer gehad.
De zon was nadrukkelijk aanwezig. En daar hebben wij natuurlijk van
geprofiteerd. Onze medewerkers van de huiskamer zijn met alle cliënten,
die deelnemen aan de huiskamer, lekker naar buiten gegaan. Wat was het
heerlijk om de zon weer op ons gezicht te voelen. Ook hebben we nog wat
aan beweging gedaan in de zon. We hebben namelijk met de bal over
gegooid.
Hopelijk krijgen we deze mooie zon dit jaar nog vaak te zien.
Groetjes vanuit huiskamer Sterappel.
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Afdeling Elstar.

Op 7 februari hebben we met de cliënten met een familielid en het
personeel een gezellig en heerlijk avondje gehad. We waren met zijn allen
bij elkaar gekomen in ’t Trefpunt, waar ons een heerlijk diner werd
aangeboden.
Het keukenpersoneel had ons verwend met heerlijke gerechten. We
konden zelfs kiezen wat we wilden. Tijdens het diner werd er gezellig
gesproken met elkaar over uiteenlopende onderwerpen en het hoefde niet
direct over zorg gerelateerde zaken te gaan. Dat is ook wel eens fijn.
Moe maar voldaan ging men nadien weer lekker naar het eigen
appartement om het te kunnen laten zakken.
Al met al kunnen we terugkijken op een fijne avond die voor herhaling
vatbaar is.
Hierbij enkele foto’s van de avond.
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In de aanloop naar Carnaval 2019 vielen er
op D’n Boogerd een aantal mooie
hoogtepunten te noteren. Helaas ook een
dieptepunt.
Op donderdag 14 februari werd het
boerenbruidspaar van vorig jaar, Toon en
Mien van de Kruijssen, afgelost door een spiksplinternieuw bruidspaar. Cor
en Lies Thomassen werden op Valentijnsdag in de onecht verbonden.
Op zaterdag 16 februari waren De Vliegenmeppers te gast in Sint Petrus.
Zoals gewoonlijk werden er twee Knoergoeie bewoners onderscheiden.
Een van die twee was niemand minder dan
dhr. Rien Loermans. Vrijwilligster Els
Klokgieter had voor die gelegenheid allerlei
mooie, roze hoedjes gemaakt voor bewoners
en
personeel.
Door
iedereen
zeer
gewaardeerd. Uit betrouwbare bron werd
vernomen dat met een aantal hoedjes nog
wekelijks, bij speciale gelegenheden, wordt
gepronkt.
Een week later, op zaterdag 23 februari,
waren De Knöllekes te gast. Een aantal bewoners van D’n Boogerd genoot
opnieuw met volle teugen van het gebodene. Ook Toon van de Kruijssen
zat te genieten. Spijtig genoeg was dit voor Toon de laatste keer. In de
avonduren is hij in alle rust zeer plotseling overleden. Zijn wijze woorden
en gezellige gesprekken zullen erg gemist worden. Gelukkig zullen ze nog
lang in de herinnering blijven voortleven.
Op zondag 24 februari was er veel aandacht besteed aan een Brabantse
koffietafel. Allerlei lekkere versnaperingen werden geserveerd.
Op vrijdag 1 maart was er de kinderoptocht. Die kwam gezellig langs
zorgcentrum Sint Petrus. Vlak voor de ingang stonden De Donderjagers
sfeervolle muziek te maken. Een aantal bewoners genoot met Linda in ’t
Trefpunt van het tweejaarlijks terugkerend spektakel.
Na 5 dagen volop carnaval waren er op woensdag 6 maart de welbekende
askruisjes! En na de “40-daagse vastentijd” kunnen we straks weer gaan
genieten van de Paaseitjes. Tot dan.
Vrijwilliger: Hein van den Elzen.
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Afdeling Bellefleur

Op de Bellefleur zijn we in januari champignons gaan
kweken. Mevrouw (Wies) van Geffen heeft vroeger,
ongeveer 35 jaar geleden, regelmatig champignons
geplukt in een kwekerij. Het was fijn werk, ze deed het
dan ook graag en heeft er mooie herinneringen aan.
Om zelf champignons te gaan kweken kochten we
twee kweeksets voor witte champignons.
Volgens de instructies deden we water
bij de dekaarde en verdeelde deze over
de compostlaag. Daarna het deksel met
luchtgaten op de bak en een paar keer per week de aarde
met een plantenspuit besproeien. De bedoeling is dat de
schimmeldraden, waar later de champignons uit gaan
groeien, zich uitbreiden. De juiste hoeveelheid water,
luchtvochtigheid, licht en een goede temperatuur zijn
belangrijk tijdens het proces. Nou dat viel natuurlijk niet
mee om dat allemaal precies te regelen. Maar we deden
ons best en gelukkig wilde Wies graag helpen.
Elke paar dagen even kijken, water geven…niet te veel, niet te weinig...en
maar wachten…spannend!
En ja hoor, na twee weken geduld begonnen er kleine knopjes te groeien.
Heel interessant en bijzonder om te zien. Voor Wies heel herkenbaar, dus
het leverde mooie gesprekken op. We gingen voor een grote pan
champignonsoep. En toen kwam er werk aan de winkel, want die kleine
knopjes groeiden heel hard. Van de één op de andere dag stond er ineens
een grote paddenstoel.
En het plukken?...Dat ging nog als vanouds. Het was een heel plezierige
activiteit. Groetjes en tot de volgende keer.
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Hoi allemaal.

Mijn naam is Monique Adriaans. Sinds 11 januari heb ik een
geregistreerd partnerschap met mijn vriend Geert Wouters, dus is het
voortaan eigenlijk Monique Wouters.
Ik ben 28 jaar oud en woon al ruim twee jaar in
Gemert samen met Geert. We zijn volop bezig met het
verbouwen van de tuin en het klaarmaken van de
babykamer omdat we in mei een klein ventje
verwachten.
Vorig jaar juli ben ik geslaagd als verpleegkundige bij
Brabantzorg en daarvoor heb ik drie jaar als
verzorgende IG op Odendael gewerkt. Sinds december
ben ik werkzaam binnen Sint Petrus, waar ik op de
afdeling Oogstappel werk in een heel gezellig team.

Voor mijn zwangerschap danste ik graag,
dit is niet zomaar een dans maar erg
intensief wat door de zwangerschap nu
even niet gaat. Daarom train ik nu de
groep waar ik zelf in danste en gaan we
graag naar danswedstrijden, ook buiten
Nederland.
Verder vind ik het leuk om dagjes weg te
gaan, uit eten te gaan en nog andere
leuke dingen te doen met vriendinnen,
familie en Geert.
Ik denk dat jullie mij nu wel wat beter hebben leren kennen, anders vraag
het gerust.

Groetjes Monique.
Ik geef de pen door aan Ahlam Salah.
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Jukebox middag in Sint Petrus.

Zaterdagmiddag van 14.15u – 16.15u.

Sinds enkele jaren hebben we in Sint Petrus twee maal
per maand op zaterdag een jukeboxmiddag. Om dan
samen te dansen en ook kijken naar het dansen.
We hebben een echte jukebox met een grote keuze
aan muziek. Het is vooral muziek van artiesten uit
vroegere jaren zoals Corrie Konings, Albert West
of noem maar op.
Deze activiteit is er gekomen om het weekend wat
te breken voor de ouderen en er een gezellige
activiteit van te maken.

Vrijwilligers helpen in de bediening en wat we eigenlijk missen zijn
mensen die samen willen dansen van Foxtrot tot wals en soms zelf de
polonaise lopen. Daarom doen we een oproep aan ieder die dit leest om
eens een keer op zaterdagmiddag bij ons een kijkje te nemen en nog
liever dat je met de voetjes van de vloer gaat.
De koffie en een drankje staan voor u klaar.
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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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Met hart en ziel
hebben veel
mensen een
steentje
bijgedragen om
van dit carnaval
een groot feest te
maken
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