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Met Klasbord kun je foto,s bekijken van 

activiteiten bewoners. 
 

 

 

 

 

Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 

Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 

In gesprek met 
In Memoriam 

Geef de pen door 

Verenigingsleven 

D,n Boogerd 
Donkzicht 

Welzijn 

Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 
 

Heb je een artikel voor ons huisblad De Loep, dan kun je dit 

deponeren in de brievenbus bij de receptie of 

mailen naar:  receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
. 

KlasBord  
 

http://web.klasbord.nl 

 

Om je aan te melden bij de 
klas voer je de unieke 

klascode in. 

A3P XYG 
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Maarten Coolen.  

 Aanwezig: Maandag,dinsdag,  

              donderdag en vrijdag. 

 

Anneloes van Heel Roseboom.       

Aanwezig: Maandag en dinsdag.  

 
Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdag.  

Arjan van Herwaarden. van alle afdelingen in 
Sint Petrus. 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag,  

                donderdag om de week op vrijdag. 

 
 

 

Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag  

Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 

 
 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 

Voorzitter: Harry Krüter 

 
Leden: Jan van de Ven       Theo van de Burgt 

           Willem Weeren        Marietje van Boerdonk      

           Leo van Haandel     Pieta Arts  

       Lia Loermans       Peter Biemans   
           Cor van de Heuvel 

 

Cor Biemans.                                                  

tel:  06 30 66 02 22 
 

tel: 0412 – 62 26 78 

 

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

 

Maandag t/m vrijdag  

van 9.30 tot 12.00 uur 

 
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  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Ik hoop dat iedereen veel plezier heeft gehad en genoten heeft van de 
carnaval. Aan het locatieprogramma en het Boerenbruidspaar kan het niet 

gelegen hebben want dat zag er naar mijn mening erg goed uit. Nu we het 

feestgedruis weer achter ons hebben gelaten is, jammer genoeg, toch weer 

tijd voor wat serieuzere zaken. 
 

We zijn goed voorbereid. 

 

Een paar dagen voor Kerst 2019 dachten we een voor iedereen vervelende 

periode afgesloten te hebben. Eind januari hebben we een feestelijke dag 
georganiseerd waar iedereen voor uitgenodigd werd om alles wat het 

Norovirus ons onthouden heeft voor een stukje te compenseren.  

 

S’morgens werden de vrijwilligers uitgenodigd voor koffie met wat lekkers, 
bewoners kregen een mooie muziekmiddag aangeboden en alle 

medewerkers werden getrakteerd op borrel en een heerlijk buffet. 

Nogmaals dank aan alle bewoners, familieleden, vrijwilligers en 

medewerkers voor het geduld, het vertrouwen en de samenwerking in deze 
vervelende tijd.  

 

Nu een paar maanden verder, staan we voor een nieuwe uitdaging te weten 

het Coronavirus. BrabantZorg heeft zich goed voorbereid om de gevolgen 

van dit Virus zoveel mogelijk te beperken of uit te sluiten voor bewoners en 
medewerkers. Er is binnen BrabantZorg een speciaal crisisteam 

samengesteld en iedere locatie heeft contactpersonen benoemd die alle 

medewerkers voorzien van de laatste informatie, richtlijnen en procedures 

(van het RIVM en de GGD) die gevolgd moeten worden wanneer er een 
verdenking is van besmetting bij bewoners of 

medewerkers en vrijwilligers. Het meest belangrijke is het 

proberen te voorkomen van een besmetting en daar kan 

iedereen zijn of haar steentje aan bijdrage door extra veel 
aandacht te hebben voor de persoonlijke hygiëne. Handen 

goed en vaker wassen volgens instructies, hoesten in de 

ellenboog en wanneer  je niet lekker bent probeer dan 

menigten wat te vermijden. Kortom, we zijn er op 
voorbereid en nu maar hopen dat het niet nodig is! 

 

 

Wisseling management. 

 
De laatste maanden hebben er wisselingen plaats 

gevonden in het management van Sint Petrus. 

Teammanager Horeca en Facilitaire diensten Joep van 

Gijzel is bij de Politie gaan werken en Anneloes van Heel 
Roseboom is zijn opvolgster geworden.  
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Beiden hebben in de vorige uitgave van de Loep wat over zichzelf 

geschreven. Op 5 maart hebben we afscheid genomen van Jose Habraken, 
teammanager Zorg & Welzijn, die maar liefst 27 jaar werkzaam is geweest 

in diverse functies voor Sint Petrus. Jose is met prepensioen gegaan.  

 

Arjan van Herwaarden is voor zijn volledig dienstverband naar Sint Petrus 
gekomen zodat hij alle teams van Jose over kan nemen. Natuurlijk doet het 

zeer als goede krachten vertrekken maar het mooie is dat we weer erg 

goede managers hebben aan kunnen nemen en ik weet zeker dat we aan 

Anneloes en Arjan nog veel plezier gaan beleven. Ik wens beide heel veel 
succes en nog meer werkplezier in Sint Petrus. 

 

Opknapbeurt voor Sint Petrus. 

 

Goed werk heeft tijd nodig moeten we denken. Gefaseerd in een paar jaar 
proberen we locatie Sint Petrus een opknapbeurt te geven. Vorig jaar 

hebben we alle donkere vloerbedekking vervangen voor een prachtige frisse 

marmoleumvloer en dit jaar krijgen alle muren en deuren een nieuwe kleur 

passend bij de kleur van de vloeren.  
 

Sommige wanden worden voorzien van mooi en fleurig behang. De een 

vindt het prachtig en de ander moet er aan wennen, dat is altijd zo met vele 

verschillende mensen maar laten we het eind resultaat met elkaar 
afwachten want het wordt echt heel mooi is mijn mening. Op beide etages 

zijn eind vorig jaar schitterende plantenbakken geleverd (geschonken door 

Stichting Vrienden van Sint Petrus) die het geheel meer kleur geven maar 

ook voor privacy zorgen aan bewoners die veel op de gangen vertoeven. 

Dit jaar gaan we nog onze best doen waar nodig het meubilair te vervangen.  
 

Maarten. 
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Nieuwe bewoners. 

Mevrouw C.P. van der Heijden van Veghel  app 2.12 

Mw. van de Elzen  van de Berg 

 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

Overleden. 
 

De heer H. van de Akker      20-01-2020 

Mevrouw W.P.M. v Haandel v d Broek  24-02-2020 

Mevrouw M.A. v Hees Willems v Dijk  02-03-2020 

 
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies. 
 

 

Verjaardagen bewoners. 
 

APRIL 

02 dhr van Dijk      2.18 

02 mw Rutten      2.02 

03 mw Donkers      1.16 

03 mw P.M. van Sleeuwen Leenders 

06 dhr van de Ven      1.10 

11 mw Schepers de Wit     2.13 

16 mw J.T.A. van der Venne-Keijzers   1.14 

22 dhr Weeren      1.22 

25 mw J.T. Spierings Verboort    1.28 

29 dhr H.A. Sanders     1.03 

 

MEI 

06 mw van der Burgt     1.15 

22 mw van de Gevel     1.09 

27 dhr van der Burgt     1.15 
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De carnaval is al weer achter de rug en we 

maken ons op voor de lente. De winter 
activiteiten hebben we gehad en er staan weer 

nieuwe seizoensgebonden leuke activiteiten op 

het programma. Eerst nog even een terugblik 

op de geslaagde carnavalsdagen. 
 

Terugblik van de activiteiten 

 

Certificaat : Roze Loper behaald in Sint 

Petrus. 
 

Samen met Meierijstad hebben we op dinsdag 

28 januari het certificaat behaald voor de Roze 

Loper. In Sint Petrus is iedereen welkom 
ongeacht geloof, seksuele geaardheid, cultuur, 

afkomst en noem maar op. Over twee jaar 

worden we weer opnieuw getoetst en hopen we 

certificaat te kunnen behouden. 
 

Wensen uit de Wensboom voor 2020. 

  

We hadden een paar leuke wensen vanuit de 
wensboom “Daar heb ik zin in “. We zijn bezig 

om te kijken of we genoeg animo krijgen van 

vrijwilligers om elke dag de krant aan de 

leestafel voor te lezen voor de bewoners. Denkt 

u bij het lezen van dit stukje leuk daar wil ik ook 
aan meewerken, laat het ons weten, want we 

hebben tot nu toe twee aanmeldingen. 

 

Wat niet te realiseren is om de huiskamer van 
afdeling Sterappel naar de personeelskamer te 

verplaatsen. Dit was een vraag van een 

activiteitenbegeleidster. 

 
André van Zutven wil graag een keer naar de 

boerderij van Ellen Verhoeven en dat gaan we 

met Ellen bespreken. Ook uitstapjes naar de 

Intratuin in Veghel zijn erg gewild. 

Meer met de duo-fiets op pad en een bezoekje 
brengen aan café De Beurs in de Kerkstraat is 

de wens van mevrouw de Louw. 
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Roofvogeldemonstratie maandag 17 februari. 

  
Wanneer Ton Vogels bij de natuurvereniging 

komt vertellen, worden daarbij meestal 

filmpjes en foto’s getoond. Deze keer stond er 

een activiteit gepland waar de vogels tot leven 
kwamen. Een roofvogel-demonstratie verzorgd 

door “de Valkenhof” uit Aalten.  

 

Deze middag hadden ze zowel grote als kleine 
roofvogels meegenomen. De eerste liep door 

de zaal en moest onder de bekers zijn voer 

pakken. Daarna kwam een mooie witte kerkuil 

waar vele bewoners mee op de foto zijn gegaan. Terwijl de vogels op en 

neer vlogen door ‘t Trefpunt werd er van alles verteld over de verschillende 
soorten vogels. Vele bewoners kwamen een kijkje nemen, want ze waren 

erg benieuwd naar de roofvogels. Onder het genot van een kopje koffie/thee 

werd er genoten.  

 
Het was telkens toch een beetje schrikken 

als de vogel van de ene handschoen naar 

de andere vloog. De vogels kwamen heel 

laag over gevlogen, zo laag dat ze net niet 
het hoofd van de bewoners raakten. 

Degene die wilde kon de handschoen aan 

en daar kwam de vogel dan naartoe 

gevolgen als er opgetikt werd. Doordat de 

vogels met een snelheid over vlogen kwam 
er een windvlaag achteraan. Ze werden dan 

beloond met wat eten. Er zijn hele leuke foto’s en filmpjes gemaakt. Deze 

zijn terug te vinden op de computer in ‘t Trefpunt. De vrijwilligers vonden 

het ook erg leuk en wilden graag op de foto met de vogels. De middag vloog 
letterlijk en figuurlijk voorbij en iedereen was erg enthousiast.   

 

Geslaagde carnavalsdagen. 

 
We hebben de carnavalsdagen weer achter de rug en wat was het gezellig. 

We hebben mogen genieten van een paar gezellige middagen, verzorgd 

door de Vliegenmeppers en Knöllekes. 

Onze eigen Boerenbruiloft waar flink 
gedanst werd. De middag met 

Ministars waarbij de bewoners 

genoten van de kinderen die zo mooi 

verkleed over de catwalk liepen. Er 

werd gezellig meegezongen met het 
SeniorenExpress op 

carnavalsmaandag en er waren weer 

mooie prijzen gewonnen met het 

kienen op dinsdag. Al met al weer een 
geslaagde carnaval in Sint Petrus.  
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Start wandelseizoen 2020. 

 

We gaan het mooie weer tegemoet en dat betekent dat we de banden van 
de rolstoelen weer moeten oppompen, zodat we op maandag- en 

donderdagmiddag om 14.30 uur weer heerlijk naar buiten kunnen om te 

gaan wandelen. Als het weer het toe laat maken we een mooie ronde door 

Boekel en de kinderen van Ministars sluiten gezellig bij ons aan.  
 

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/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 wandelen is afhankelijk van het aantal 

vrijwilligers. We zijn dus nog op zoek naar nieuwe wandelvrijwilligers. Lijkt 

u het leuk om samen met de bewoners de omgeving van Boekel te 
verkennen tijdens het wandelen, geef u dan op bij de 

activiteitenbegeleiding. Laat het mooie weer maar komen. 

 

Jeu de Boules bij de vereniging weer gestart. 

   
In november hebben we de 

prijsuitreiking gehad van de 

competitie van 2019 en 

maandag 9 maart zijn we 
weer gestart met de nieuwe 

competitie van 2020.  

 

Elke tweede maandag van de 
maand staan de vrijwilligers 

van de vereniging bij de 

grote lift klaar om de 

bewoners mee te nemen om 
een balletje te gooien. Ze 

zijn er om 14.00 uur om 

samen naar de jeu de boules banen te lopen.  

 

Voor aanvang wordt er een kopje koffie/thee gedronken en dan gaat de 
competitie van start. Na een aantal potjes gespeeld te hebben wordt er 

afgesloten met een glaasje drinken en wordt de uitslag van de dag bekend 

gemaakt. Rond de klok van 16.00 uur gaan we weer terug naar Sint Petrus. 

Sluit u graag aan bij de jeu de boules, dan kan dat op elke twee 
maandagmiddag van de maand.  
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We gaan weer toeren met de Boekelse Bus. 

 

Een erg leuke activiteit, die op 
donderdagmiddag plaatsvindt, is het uitje 

met de Boekelse bus. Elke maand wordt er 

een route in de omgeving gereden. Deze 

maand was de Kapellekesroute aan de beurt 
en in april wordt de Dorpenroute gereden.  

 

Twee vrijwilligers gaan samen met de 

bewoners op pad. Tussendoor wordt er nog 
een stop gemaakt waarbij iedereen wat te 

drinken en een koekje krijgt. Rond 16.15 uur 

is de bus weer terug en wordt het uitstapje afgesloten met een kopje 

koffie/thee. Wilt u graag mee met de bus om een route te rijden samen met 

medebewoners, dan horen we het graag.  
 

Aankondigingen. 

 

Smartlappenfestival Imémato zaterdag 18 april. 
 

Vorig jaar had Imémato een jubileum en bestonden ze 50 jaar. Op zondag 

31 maart hebben ze hier een leuke middag verzorgd. Dit was vanuit 

Imémato en ons zo goed bevallen dat ze dit jaar weer terugkomen en wel 
op zaterdag 18 april. Ze zijn al druk aan het oefenen om er weer net zo’n 

geslaagde middag van te maken als vorig jaar. Om 14.30 uur staat 

Imémato klaar om er een gezellige en muzikale middag van te maken, u 

komt toch ook? 

 
Wandeltocht in april. 

 

Elk jaar organiseren we een leuke wandeltocht die door vrijwilliger Hein van 

den Elzen in elkaar wordt gezet. Ook dit jaar gaan we in april een leuke 
tocht door Boekel wandelen en daarbij komen we onderweg verschillende 

opdrachten tegen. Houdt de maandinformatie goed in de gaten, want daar 

komt de definitieve datum op te staan.  

 
Bezoek aan de grotten in Mariahout op vrijdag 29 mei. 

 

Dit jaar brengen we voor het eerst een 

bezoek aan de grotten in Mariahout. Samen 
met geestelijk verzorgster Alice Bremmer 

kunnen de bewoners die hier behoefte aan 

hebben op vrijdagmiddag 29 mei naar toe.  

 

Vanuit de gespreksgroep die Alice 
maandelijks met een aantal bewoners heeft 

is dit idee naar voren gekomen. Wilt u graag 

mee met dit uitstapje, dan kun je je 

aanmelden via de uitnodiging die bij de 
maandinformatie wordt toegevoegd.  
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Start weer in juli. 
 

 

 
Ook dit jaar gaan we weer starten met de Vriendenloterij. De aftrap is net 

als voorgaande jaren tijdens de familie barbecue middag begin juli. Meteen 

een goede start om vele loten te verkopen net als tijdens de jaarlijkse 

vrijwilligers dag wat ook altijd rond deze periode plaats vindt. Samen gaan 
we er weer voor om zoveel mogelijk loten te verkopen. De opbrengst van 

de loten verkoop komt ten goede aan het welzijn van de bewoners in huis 

waardoor we weer leuke dingen kunnen organiseren.  

 

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

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

 

Dit is iets wat wij niet willen. 

 
Achter de dierenweide van Sint Petrus  zijn  

tuinmeubels gedumpt en  die hebben wij naar de 

stort gebracht met een kostenplaatje van €20,00. 

 
Wij vragen u allen om er op toe te zien dat dit niet 

vaker gebeurt. 

 

We zijn zuinig op het bos en willen daar geen vuilnis 
stortplaats creëren. 

 

 

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

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

 

Volière in de binnentuin Kloosterlaan. 

 
Vanuit de vogel vereniging Kwekersgoud uit 

Boekel  wordt in het voorjaar een  

soortgelijke volière als op de foto  in de 

binnentuin geplaatst, zodat bewoners 
kunnen genieten van de vogeltjes.  

 

De volière wordt zo geplaatst dat het uitzicht 

van de bewoners niet wordt belemmerd 

vanuit het appartement. Het onderhoud wordt 
verzorgd door de vogelvereniging. Als de volière is geplaats zal er een 

feestelijk moment komen en nodigen we u allemaal uit om de volière te 

bewonderen. 
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Knoergoeie bewoners bij De Knöllekes. 

 

De eerste: Het is een vrouw. Zij woont op de eerste verdieping, op afdeling 

Elstar. Zij is een actieve vrouw. Ze loopt nog overal naar toe met haar 
rollator. Ze doet nog actief mee met de gym en ze gaat graag naar 

activiteiten in de zaal. Ze vindt het fijn dat ze haar kinderen en 

kleinkinderen nog regelmatig ziet. Ze heeft altijd een snoepje klaarstaan 

om aan de zusters mee te geven. Ze leest nog veel boeken in de avonduren.  
En vandaag, 15 februari is een speciale dag voor haar. Ze mag 88 kaarsjes 

uitblazen want ze is jarig.  

 

Het is....... Miet Verbrugge van de Biggelaar. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De tweede: Is ook een vrouw en woont ook op de eerste verdieping, dus 
ook op afdeling Elstar. Het is een hele lieve vrouw die erg zorgzaam is voor 

anderen. Ze vindt het fijn om te kunnen helpen in het huishouden, zoals de 

afwas en de was opvouwen. Dit doet ze dan ook bijna dagelijks in de 

gezamenlijke huiskamer op de afdeling.  
 

Familie vindt ze belangrijk en vindt het ook fijn als haar kinderen op bezoek 

komen. Ze neemt regelmatig deel aan activiteiten en zo nu en dan gaat ze 

op stap met haar zus.  
 

Onlangs heeft ze er een nieuw maatje bij, namelijk het hondje Loekie, waar 

ze super lief voor is en goed voor zorgt. 

 

Het is .......Marietje de Louw van Doren. 
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Knoergoeie bij de Vliegenmeppers. 
 

De eerste: Het is man. Hij woont op afdeling Oogstappel en is ook vaak in 

de Supercoop te  vinden. Eet ‘s avonds in ’t Trefpunt. Is altijd goed te 
verstaan (luide stem). Is vaak aan het biljart te vinden of er onder (valt er 

wel eens). Bedekt zijn mooie bos haar graag met een hoed. Iedereen is 

welkom bij hem, zijn deur staat altijd open. Is er graag bij. Heeft al eens 

een bekeuring gekregen voor te hard rijden (in het bejaardenhuis)  
Hij heet Jan (die wonen er drie op de afdeling)  

 
Het is.……Jan Ketelaars.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
De tweede: Het is een vrouw en woont op afdeling Bellefleur. Zij is geboren 

op de Peelstraat in Boekel, waar zij opgroeide in een groot gezin van 11 

kinderen. Thuis leerde zij al vroeg om hard te werken en veel te zorgen. Zij 

zorgde dan ook in veel gezinnen en hielp altijd daar waar nodig. Deze dame 

heeft zelf een gezin van 3 kinderen, 1 zoon en 2 dochters. Het gezin vond 
hun bestaan in de Arendnest. Ook heeft zij 8 kleinkinderen. Hierbij stond 

ook het leven van mevrouw in het teken van zorgen en huishouden. Zo 

fietste zij altijd graag naar haar dochter in Mariahout, helpen met de 

kiendjes.  
 Zelfs nu in St Petrus, houdt mevrouw alles 

nog graag bij, wat ook betekent dat zij 

graag helpt met de klusjes in de huiskamer 

zoals het vouwen van het wasgoed. Verder 
zie je mevrouw heel graag buiten 

wandelen.  

 

Het gaat natuurlijk om....... 
 

Mevrouw Noijen Vissers. 
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Het inloopontbijt op 7 februari werd weer druk bezocht, waarna Harry 

Kruter het woord neemt om te vertellen waar zich de cliëntenraad mee bezig 

heeft gehouden. 

Als eerste wordt de heer Cor van den Heuvel voorgesteld, die mee gaat 
doen met de raad. Zijn vrouw woont op D’n Boogerd en zodoende is ook 

deze wooneenheid weer vertegenwoordigd. Cor, welkom. 

 

Op 6 februari is er een Dag van Samenzijn geweest waarbij iedereen 

bedankt werd hoe zij omgingen met de overlast die het Norovirus teweeg 
heeft gebracht. Een evaluatie betreffende die vervelende periode zal nog 

plaatsvinden om lering te trekken uit de positieve en negatieve ervaringen. 

 

Er is besproken hoe er voortaan wordt omgegaan met de consumpties in ‘t 
Trefpunt. Het gaat over de prijzen, wie wat voor welke prijs krijgt etc. 

Op tafel staan intussen plastic houdertjes waarbij de werkwijze wordt 

vernoemd. Ieders medewerking wordt daarbij gevraagd. 

 
Op 10 februari was de cliëntenraad uitgenodigd om bij een diner aan te 

sluiten waarbij de keuken van Sint Petrus en met name de koks hun uiterste 

best deden om door te kunnen naar de volgende ronde. Het was namelijk 

een wedstrijd koken die door 2 onafhankelijke koks van de Koksvereniging 
werden beoordeeld. Wat de raad betreft zijn ze door, wat de beoordeling 

van de 2 koks  was, weten we nog niet. 

De schilders zijn nog steeds bezig en als die helemaal klaar zijn zal er naar 

nieuw meubilair worden gekeken. 

 
Zoals u zult weten zijn er verschillende zorgpakketten die door Sint Petrus 

geleverd worden en  door cliënten kunnen worden afgenomen. Nieuw is het 

pakket Zelfstandig Thuis, waarbij er op 5 appartementen in de Kloosterlaan 

en 5 woningen in de wijk volledig zorg wordt geboden net zoals een cliënt 
die in het zorgcentrum woont. 

 

De Vrienden van Sint Petrus hebben een fietslabyrint aangeschaft waarvan 

al flink gebruik wordt gemaakt. Vraag er eventueel naar. 
 

De Boekelse Vogelvereniging Kwekersgoud gaat zorgen dat Sint Petrus 

weer een volière gaat krijgen, waarbij het onderhoud door de vereniging 

wordt gedaan. Dank. 

 
En als laatste: u zult het best gemerkt hebben, Sint Petrus is geslaagd voor 

het certificaat van de Roze Loper. En dit is een proces wat voort moet blijven 

duren, want over twee jaar worden we weer getoetst. Elke mens heeft 

respect voor eenieder en is gelijk aan de ander, zodat je tolerant bent en 
daarbij gastvrijheid uitstraalt. 

 

Namens de cliëntenraad. Theo van de Burgt. 
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Boerenbruiloft in Sint Petrus. 
 

 
Jan van Osch van Toon en Miette 

     en Doortje van Bert van Grad de Huusschilder 

 

Wat er aan vooraf ging? Te  veel om op te noemen. Het vragen van dit 

mooie stel. Het definitieve ja-antwoord krijgen. Het uitzoeken van de 
trouwkostuums. Het maken van foto’s. Maar ook 8 februari 1997. Op die 

datum ging bovengenoemd tweetal al eens een onechte verbinding aan. In 

de Amanshof in Wilbertoord waren ze destijds het stralende middelpunt van 

een boerenbruiloft. Prachtig toch. Toen nog “maar” 68 en 65 jaren “oud”! 
Inmiddels doen we er zo’n 

slordige 23 jaar bij.  

 

In de Amanshof in Wilbertoord is 
het wel allemaal begonnen. 

Zowel Jan als Doortje waren hun 

levenspartners al verloren en 

wilden niet tussen vier muren 
komen te zitten.  In de Amanshof 

werden gezellige dansavonden 

georganiseerd. Met als 

uiteindelijke resultaat twee 

boerenbruiloften. 
 

De militaire keuringsarts had al snel gezien dat Jan te klein was voor de 

kleinste militaire maat. Maar dat weerhield Jan er niet van alle rijbewijzen 

te halen. Inclusief groot rijbewijs. Hoe zo te klein? Als verpleger aan de 
wandel met een groepje cliënten was zijn lengte ook een voordeel.  Als je 

van verre zo’n wandelend groepje dichterbij zag komen, kon je precies zien 

wie de leider was. Juist: de kleinste.  

 
Na nog wat meer geklets van d’n boerenambtenaar was het even de beurt 

aan de bezwarenmakers. Mevrouw van Roosmalen kon uiteindelijk akkoord 

gaan. De mensen van de Zijphoeve hadden het over een “boks zonder 

stiek”. Nou daar klopte niks van, want wat vandaag werd gedragen was 

spiksplinternieuw en voorzien van goede “stiek”. Volgens Jan. 
 

Het verlossende ja-woord kon gegeven worden. En de ringen konden om 

elkaars vinger geschoven worden. Ze pasten.  

 
De koks, het keukenpersoneel en een groot aantal vrijwilligers zorgden ten 

slotte dat er niemand iets te kort kwam. En wat vandaag toch wel zeer 

speciaal was: de muzikale omlijsting. De mannen van ‘t Spult namen die 

voor hun rekening. 
 

 

 

Boerengroeten van boerenambtenaar Hein van den Elzen.  
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Hallo allemaal. 

 

Graag willen wij ons hier aan jullie 
voorstellen omdat wij per 11 januari 

jongstleden de nieuwe bewoners zijn van 

kamer 115 afdeling Elstar. 

 
Wij zijn Annie en Albert van der Burgt 

Weijts. Samen zijn wij bijna 62 jaar getrouwd en hebben een zoon en 

dochter, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 

 
Na de huwelijksvoltrekking zijn wij op de Berkhoek in Boekel gaan wonen, 

na een uitstapje van een paar jaar naar Mierlo omdat Annie van oorsprong 

daar geboren is. Na anderhalf jaar zijn wij weer terug gekomen op de 

Berkhoek om in 1973 te verhuizen naar de Kwartellaan in wijk de 

Vogelenzang. Sinds 2015 waren wij woonachtig in de Kloosterlaan en nu 
zijn we dus samen verhuisd naar Sint Petrus. 

 

Het bevalt ons goed en we raken steeds beter ingeburgerd. Annie is een 

liefhebster van allerlei handenarbeid activiteiten en Albert mag graag een 
praatje maken over van alles en nog wat, ook vind hij leuk om zijn beurten 

te maken op het groene biljart laken. 

 

Wij hopen nog lang en gelukkig te mogen wonen in het Sint Petrus en we 
zullen gauw eens bij buurten met jullie als wij elkaar ergens tegenkomen. 

 

Groeten: Annie en Albert. 

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

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

 

Hallo bewoners van Sint Petrus. 

 
Ik wil me even in het kort voorstellen. 

 

Mijn naam is Louis van de Laer en ben 09-01-2020 in 

Sint Petrus komen wonen om dichter bij de Familie 
Engel van de Bovenstehuis te kunnen zijn. 

Alweer een hele tijd geleden (1932) ben ik geboren in 

Reet, België. In mijn jeugdige jaren heb ik altijd op een 

“camion” gereden en mijn hobby’s zijn geweest: 
biljarten, voetbal en veel, heel veel lezen.  

Na 25 jaar in Eersel te hebben samengewoond met mijn liefde Annie van 

Rijswijk, die me helaas 10 jaar geleden is komen te ontvallen, was het tijd 

om te verkassen naar Boekel. Ik heb het hier naar mijn zin en hoop jullie 

allemaal een keertje te kunnen ontmoeten. 
Gegroet Louis van de Laer. 
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            Mevrouw van Haandel van de Broek. 

 

Op 11 december 1919 werd Mien te Boekel 
geboren als tweede dochter van Johannes van den 

Broek en Maria van Dalen. Het gezin groeide uit 

tot 10 kinderen, 2 jongens en 8 meisjes.  

 

Al op jonge leeftijd overleed haar oudere zus. 
Maar toen haar moeder op 47-jarige leeftijd 

overleed was Mien 16 jaar oud en moest vanaf die 

tijd samen met haar vader het gezin en de boerderij draaiende houden. Het 

moest vooruit, ze pakte alles aan, zowel de huishouding als het werk op de 
boerderij. Zo moest ze ook koeien gaan melken in de wei in de Zijp en daar 

leerde ze Harrie van Haandel kennen.  

 

De twee hadden wel oog voor elkaar en het werd een lange verkeringstijd, 
want Mien kon in het gezin eigenlijk niet gemist worden. Op 6 nov 1949 

trouwde het stel en al snel werd hun eerste kind geboren, waarna er nog 

11 volgden. Van het witte huisje bij Sancta Maria werd verhuisd naar de 

Burgtstraat. Mien had een groot gezin maar stond daarlangs ook altijd klaar 
voor iedereen, vooral ook voor de minder bedeelden en zwakkeren in de 

samenleving. Zo gastvrij als ze was.  

 

Samen met Harrie, die zaakvoerder was bij de N.C.B. genoten ze van vele 

drukke, maar ook mooie jaren. De kinderen groeiden op en vlogen uit. Er 
werden kleinkinderen geboren en het bleef altijd gezellig en druk in Huize 

van Haandel. In 1999 vierden ze hun gouden bruiloft, maar twee jaar later 

overleed Harrie op 87-jarige leeftijd. Moeilijke tijd voor Mien was de periode 

dat zoon Ad ziek werd en vele jaren later overleed.  
 

In die tijd verhuisde ze naar de oude seniorenflat aan de Bernhardstraat en 

even later betrok ze haar nieuwe appartement aan de Kloosterlaan. Daar 

genoot ze nog van haar oude dag, ging naar de dagactiviteiten op de Kern,  
later Donkzicht. Ze was graag onder de mensen.  

 

Stilletjes aan had ze wat meer hulp nodig en het wijkteam van “Brabant 

Zorg” nam steeds meer zorg voor haar over. In 2018 was het beter om 

meer begeleiding te hebben d.m.v. 24-uurs zorg. Dus werd er verhuisd naar 
afd. “de Sterappel”. Mien deed nooit moeilijk, nam altijd gewoon “d’n oard” 

mee. Hier heeft ze de laatste anderhalf jaar van haar leven met de 

liefdevolle verzorging van alle medewerkers en haar kinderen doorgebracht. 

Nooit vragen, nooit klagen, altijd was alles goed. Op 11 dec van het 
afgelopen jaar vierde ze in het bijzijn van een groot nageslacht haar 100e 

verjaardag. Niet lang daarna werd ze ziek en is ze op 24 feb na een kort 

ziekbed rustig ingeslapen. 
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We hebben de carnavalsdagen weer achter de rug en wat was 
het gezellig. We hebben mogen genieten van een paar gezellige 

middagen, verzorgd door de Vliegenmeppers en Knöllekes. 
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Onze eigen boerenbruiloft waar flink gedanst werd. De middag 
met Ministars waarbij de bewoners genoten van de kinderen die 

zo mooi verkleed over de catwalk liepen. 
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Ons jaarlijkse etentje met bewoners en familie van afdeling Elstar. 

 
 

Op donderdag 20 februari heeft de keuken ons heerlijk verwend met een 

diner met de bewoners en een familielid. Het waren drie volle rijen met 

tafels die allemaal bezet waren. Vele leuke gesprekken kwamen er op gang 

nadat Ingrid een openingswoordje had gedaan namens de medewerkers. 
 

 

Als voorafje kregen we een goed gevulde 

groentesoep met als hoofdgerecht een 
heerlijk stukje vlees, groenten en friet. Er 

werd door alle aanwezigen goed gegeten 

en gedronken. Als afsluiter volgde een mooi 

dessert. Dit was mooi opgediend met een 
bolletje ijs en een schaaltje 

chocolademousse.  

 

 
Na afloop was ervoor diegene die dit wilde 

nog een kop koffie. We kunnen zeggen dat 

het een geslaagde avond was waar veel 

gelachen werd en werd terug gekeken op 

het afgelopen jaar. 
 

 

Volgend jaar hopen we weer zoiets te 

mogen organiseren voor jullie. 
 

 

Groetjes team Elstar. 

 

 

 

 

               
 

 

 
 

 

 

Elstar. 



 
21 

 

 
 

 

 

 
 

Het nieuwe jaar begon weer met allerlei leuke activiteiten. De carnaval 

stond al snel voor de deur. Op de Bellefleur versierden we voor iedereen 

een kleurig hoedje en pronkten de nieuwe heersers van de 
carnavalsverenigingen aan de wand. 

 

Gezellig waren de middagen in ‘t Trefpunt, zoals de boerenbruiloft en het 

bezoek van de Knöllekes en de Vliegenmeppers. Heel bijzonder moment 
voor ons was de huldiging van Annie (Mevr. Nooijen) die knoergoeie 

bewoner werd. Maar ook het bezoekje van de Peeltuuters op zondagmiddag 

bracht een gezellige sfeer. Verder genoten 

we vanuit de huiskamers Bellefleur en 

Sterappel  weer van de wekelijkse zang en 
gitaaroptredens van Lisette.  

 

Ook de carnavalsbingo op de Bellefleur was 

een succes. Er werd fanatiek gekiend, in de 
pauze genoten we van een frietje en een 

glaasje fris en zongen we carnavalshits uit 

de oude doos. Iedereen ging met een 

prijsje naar huis. Volop gefeest dus en voor 
iedereen wat wils… 

 

 

Ondertussen kijken we uit naar de Lente. We pikken 

nu al zoveel mogelijk momenten om naar buiten te 
gaan, voor een wandeling naar de dierenweide, 

langs de volkstuintjes of voor een boodschap bij de 

Supercoop. Binnenkort zijn we uitgenodigd op de 

Sterappel voor weer een gezellige bingomiddag, en 
staan er wat wandeluitstapjes op de planning.  

 

Tot ziens en  groetjes! 
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Gezelligheid  en samenwerking op dagbesteding Donkzicht. 
 

Na een gezellige tijd van Kerstmis, oud- en nieuwjaar, blijven we een 
gezellige tijd houden op Donkzicht. Zo werden er echte “ Picasso’s" 

gemaakt met veel kleur en met een prachtig resultaat.  

 

We hebben afscheid genomen van onze collega Janet, waarbij wij haar 
veel succes hebben toegewenst met haar nieuwe baan in het 

taartenbedrijf van naar man. 

 

Een samenwerkingsidee werd werkelijkheid: Bakker 

Merks en slager van Exel kwamen naar Donkzicht met 60 
bolletjes deeg en 60 worstjes om daar worstenbroodje 

van te maken. De huiskamer was een heuse bakkerij. 

Wat werd er heerlijk gewerkt om de worstenbroodje te 

maken, en wat rook het heerlijk. Terwijl de laatste 
broodjes gebakken werden, kon er al gesmuld worden 

van de eerste gebakken worstenbroodjes. En wat waren 

ze lekker. Wat een geweldige mooie samenwerking van 

bakker Merks en slager van Exel uit ons eigen Boekel. 
Top Lambèr en Gerrie, dank je wel hiervoor.  

 

Ook hebben we het voorjaar al wat naar de 

huiskamer gehaald door blauwe druifjes en 

hyacinten te planten in versierde potjes. Voorjaar 
in de huiskamer op tafel, buiten werd de eerste 

hand gelegd aan de moestuin. De moestuin werd 

bemest en om gespit zodat we over een tijdje weer 

aan het tuinieren kunnen met de cliënten. Dank je 
wel Harry en Theij voor jullie voorbereidingen. 

 

 

Wat ook altijd gezellig is, is het bezoek van de kinderen van de 
kinderdagverblijf  de Mini Stars. Zij kwamen weer eens op bezoek en samen 

genoten we van het fruit dat de cliënten voor ze klaar hadden gemaakt. 

Samen zongen we kinderliedjes terwijl de kinderen met onze huiskamer-

poes speelden. 
 

Ook hebben we weer samen voor de soep gezorgd 

bij de lunch, alle groenten gesneden en 

soepballen gemaakt en dit alles werd een lekkere 

tomaten groentesoep, superlekker. 
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Op 14 Februari was het “Valentijnsdag" en 

dit ging niet ongemerkt voorbij. Er waren 

smakelijke liefdeszoenen bij de koffie en 
een versierde tafel voor een Valentijns 

lunch.  Voor alle cliënten was er nog een 

traktatie om deze dag niet zomaar voorbij 

te laten gaan. Liefde voor elkaar♡.  

 

Gelukkig krijgen we per 1 April weer een 

nieuwe collega op de dagbesteding, (dit is 
geen 1 April grap). Caroline de Bruijn 

komt bij ons als activiteitenbegeleidster 

werken. Wij wensen haar heel veel geluk 

en ze zal zich in de volgende Loep aan u 

voorstellen.  
 

 

Zoals u hebt kunnen lezen is het altijd gezellig bij ons en gaan we zeker 

weer een gezellige tijd tegemoet. We kijken samen uit naar lente.  
Tot de volgende keer. 

 

Groetjes: Monique van Daal, activiteitenbegeleidster. 

Dagbesteding Donkzicht Boekel. 
 

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

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

 

 
 
 
Wensen. 
 

 

Om te benoemen 

Ik wens je een mand vol bloemen 
Ik wens je een wereld vol licht 

Ik wens je een glimlach op je gezicht 

Wat resten 

Voor iedereen het beste 
Geen tranen, weinig zorgen, geen pijn 

Dat iedere dag hier op aarde voor jou een 

cadeautje mag zijn. 

 
Door Mevrouw van Roosmalen. 
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AFDELING D'N BOOGERD BESTAAT op 17 MAART 12.5 JAAR. 
 

 
In de week van 16 maart worden er activiteiten georganiseerd ter ere van 

dit 12.5 jarig bestaan. Een koperen jubileum. Bijbehorende quizvraag: wie 

van de medewerkers/medewerksters en wie van de 

vrijwilligers/vrijwilligsters kan op persoonlijke titel dit jubileum ook 

vieren? In de volgende Loep het antwoord van de quizvraag en een 
verslagje van de activiteiten. Het programma, bij familie en medewerkers 

uiteraard bekend, ziet er veel belovend uit. 

 

Maandag 16 maart: Bezoek aan boerenbondsmuseum in Gemert. 
Wanneer  “alles” bekeken is in het museum, wordt er nog gezamenlijk 

geluncht. 

  

Dinsdag 17 maart:  bingo op de afdeling voor de bewoners. Tussen 
17.00-19.00 uur  genieten van een etentje in ‘t Trefpunt.  

 

Woensdag 18 maart: Arjan van Herwaarden komt 

pannenkoeken bakken voor de bewoners en  bezoek van 

Mimakker Cockie. In de middag gaan de bewoners naar de 
muziekmiddag van het huis, zoals gebruikelijk is dat op 

woensdag. 

 

Donderdag 19 maart: Receptie in ‘t Trefpunt tussen 14.30-
16.15 uur. Hiervoor zijn  andere afdelingen, disciplines, collega's van 

receptie, keuken en thuiszorg uitgenodigd om de bewoners te komen 

feliciteren.  We hopen op een gezellige middag. 

 
 

Vrijdag 20 maart: Afsluiting  feestweek  met koffie en gebak. 
 

 

Hopelijk vindt iedereen het een leuk programma en is er voor ieder wat 

wils. Graag tot ziens. 
 

 

Namens koperen D’n Boogerd: Vrijwilliger Hein van den Elzen. 
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Hallo, mijn naam is Naomi Croijmans. Ik ben 
23 jaar woon in Boekel en ben sinds 3 jaar 

werkzaam in de zorg. Sinds september werk 

ik bij Brabantzorg op de afdeling Sterappel in 

het Sint Petrus als verzorgende IG.  

 
 

Werken in een team Sterappel vind ik erg leuk en gezellig. Het is een fijn 

team om in te werken. Iedereen staat graag voor een ander klaar om te 

helpen en ondersteunen. Ook is er ruimte voor gezelligheid en 
tijd om leuke dingen te gaan doen zoals een etentje met het team.  

 

 

Het leukste aan werken in de zorg vind ik 
het contact met de mensen. Om iets te 

kunnen betekenen voor de oudere van 

vandaag. Een praatje maken met de 

bewoners vind ik dan ook erg gezellig en 

maak hier graag tijd voor vrij.   
 

Op de afdeling hebben wij een huiskamer 

waar ik af en toe een dienst draai. Ik vind 

het dan erg leuk om met de bewoners te 
gaan wandelen.  

 

Ik ben namelijk van mening dat altijd 

binnen zitten niet goed is voor de bewoners en als het kan ga ik dan ook 
graag een ommetje maken langs de dierenweide of gewoon een stukje 

lopen. Ook vind ik beweging erg belangrijk en vind het dan ook leuk om 

beweegactiviteiten te doen met de bewoners.  

 

                                                                                            

Naomi Croijmans. 



 
26 

 

 
 

 

 
 
 

Op 20 februari was het zover. 
 

Mw. Kuijpers is 100 jaar geworden. Reden voor 
een feestje en onze bewoners doen daar graag 

aan mee. 

 

In de week ervoor hebben we samen met de 
bewoners gezamenlijk een cadeautje voor haar 

gemaakt. De gang werd omgebouwd en met 

een mooi kleedje op de tafel kon het feest 

beginnen. 

De lieftallige familie zorgde voor de innerlijke 
mens en kwamen met een enorme taart. 

 

 

 
Het gilde is in de middag ook nog gekomen om 

vaandel te zwaaien voor mevrouw. Hier hebben nog 

wat bewoners boven in de huiskamer voor het raam 

ook van genoten. 
Het was een bijzondere dag waar we met veel plezier 

aan terugdenken.  

 

 

 

Op naar de 101. 
 

 

 

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

************ 
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Hallo allemaal. 
 

Bij deze wil ik Sandra bedanken voor de pen. Inderdaad al 20 jaar 

werkzaam bij Sint Petrus aan de receptie en nog 

altijd met heel veel plezier. 

 
Dan zal ik nu maar iets over mezelf vertellen. 

Ik ben Annette Verwijst-Janssen, geboren en 

getogen in het mooie en gezellige Odiliapeel. Ik 

ben 32 jaar getrouwd met Frank Verwijst en wij 
hebben twee kinderen. Maud is 26 jaar, getrouwd 

met Nick en woont in Siebengewald. Pim is 24 jaar 

en hij woont nog gezellig thuis. 

 

Mijn Hobby's… ja dat is ook zowat. Ik vind veel 
dingen leuk, maar mijn grootste hobby is toch wel nagels zetten. In 2012 

ben ik geslaagd voor de cursus nagelstyliste. Dit doe ik lekker thuis in het 

tuinhuis waar ik mijn salon heb. Verder ga ik graag op vakantie met mijn 

man of vrienden, naar warme oorden of stedentrips. Sporten heeft lang niet 
in mijn woordenboek gestaan, maar ik ben toch maar begonnen bij body 

Balance in een warmtecabine. Ik hou echt niet van de kou.  

 

Op 2 juni 2000 ben ik bij Sint Petrus komen werken tegelijk met Janny. 
Hiervoor heb ik 20 jaar bij Hout-Brox op de klantenservice gewerkt. Bij Sint 

Petrus werken is toch echt veel leuker omdat je dan direct met mensen 

omgaat en niet alleen via de telefoon.  

 
Wat doen we zoal op de receptie? Je kunt ons ook wel duizendpoten 

noemen. Wij zijn het eerste aanspreekpunt in huis voor zowel bezoekers als 

bewoners. Zijn er vragen of problemen dan is vaak het eerste antwoord: 

“vraag het maar bij de receptie, die weten het wel”.  

En mochten wij het ook niet weten, dan zoeken wij het graag voor uit.  
 

Wij beantwoorden de telefoon, 

verspreiden de post, verzorgen de 

bewonersadministratie, zijn 
tussenpersoon voor de wasserette en ga 

zo maar door. Je kunt voor van alles bij 

ons terecht, maar vooral zijn we er voor 

jou. Onze bewoners. Om af en toe ook 
gewoon een praatje te maken. Dus 

mocht je nog iets willen weten of heb je 

zin in een praatje, kom dan gezellig 

langs. 
 

Ik geef de pen door aan Evelien Verstegen. 

 

Groetjes Annette.  
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Afscheid José. 5 maart 2020. 
 

 
 

Hoezee hoezee. 

Even bijpraten, 

Want je gaat ons verlaten. 
In goeden doen, 

Met prepensioen. 

Je hebt het gedaan, 

Voor iedereen klaar gestaan. 
Een ander wijsje, 

Begon als jong meisje. 

Als leerling, 

Kwam je in de ring. 

Een goede borg, 
Werken in de zorg. 

Je kunt het merken, 

Ging als IG-er werken. 

Als slaapwacht, 
In het holst van de nacht. 

Heb je voor de mensen gezorgd 

en bijgestaan, 

Met een lach en een traan. 

Ging leren en hoger op, 

En kwam aan de top. 

Ook ups en downs heb je gekend, 
Ons allen bekend. 

Maar uitgekiend, 

Heb je je sporen verdiend. 

Heel in, 
Kun je meer tijd besteden aan je 

gezin. 

Andere klanken, 

Wil ik je voor alles bedanken. 

In geluk en gezondheid, 
Nog een lange tijd. 

Samen met Richard, de kinderen 

en kleinkinderen, 

Het ga je goed. 
 

 
Door mevrouw  van Roosmalen.
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Aan allen.     
     

Nou dat was het dan, er is een tijd van komen, 

die was ongeveer 27 jaar geleden, nu is het 

tijd om afscheid te nemen. 
 

Dank je wel voor jullie aanwezigheid op mijn 

afscheid. Een dag waar ik het afgelopen jaar 

naar heb uitgekeken, maar ook een dag waar 
ik na 27 jaar samenwerken met pijn afscheid 

neem van Sint Petrus.  

 

Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over de 
afgelopen 27 jaar waarin ik met heel veel 

verschillende mensen, bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s lief en 

leed heb gedeeld en heb mogen samenwerken. Ik wil in het kort de 

afgelopen 27 jaar even met jullie doorlopen. 

 
Ik ben begonnen als leerling op afdeling verzorging en dacht even dat 

collega’s op hun voornaam werden aangenomen: Maria, Theresia, 

Veronique, Marie-Louise, Bernadette enz.. Gelukkig bleek dit toeval. 

Tijdens mijn leerlingenperiode ben ik hier als slaapwacht gaan werken, 
maar ook steeds meer in andere roostertijden, met verschillende 

dienstverbanden. Ook heb ik een uitstap gemaakt in het begin van de opzet 

van het thuiszorgteam Sint Petrus. Dit team bestond destijds uit drie 

personen. Mirjam, Franka en ik. Ondertussen is het iets groter geworden. 
Ook heb ik als CCP,er roosteraar en assistent teammanager  gewerkt. Nu 

de afgelopen 15 jaar als teammanager.  

 

In al deze functies heb ik veel opleidingen en cursussen gevolgd. Ook heb 
ik bijna alle teams wel lange of korte tijd mogen aansturen en heb in deze 

tijd o.a. d’n Boogerd en ‘’Doe maar Gewoon’’ het huidige Donkzicht en het 

traject van grote naar klein teams intramuraal mee op mogen zetten. 

Ik zie terug op een mooie, leerzame en warme tijd. Ondertussen zijn mijn 

taken overgenomen door Arjan en wens ik hem samen met jullie allemaal 
heel veel liefde, geluk en werkplezier in Sint Petrus. 

Ik wil bij deze iedereen waar ik met heb mogen samenwerken bewoner, 

vrijwilliger, familie en natuurlijk al mijn collega’s van harte bedanken. 

Zonder iemand ook maar te kort te willen doen wil ik een persoon er even 
extra uitlichten, die mij net zo goed kent als ik haar en waar dat ik heel veel 

jaren als teammanager mee heb mogen samenwerken. Marie-Louise je bent 

een super collega, dank je wel meid. Het was een voorecht om je collega te 

mogen zijn.  
 

Ik wil graag afsluiten met een heel klein liedje van Gerard Maasakkers.  

Nou nog een hul klein lieke 

Lieke van 'n minuut 

Houdoe, gegroet 
En 't gao oe goed 

Al mijn liekes zijn op 

Dus houdoe, gegroet 

 
Het gaat jullie goed.  

 

José Habraken. 
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Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 

met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.  

 

 avond is het restaurant 

geopend. 17.00 -19.00 

uur. 
 

 Maandagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 

10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness 

10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur Natuurvereniging (1e en 3e maandag) 

Dinsdagochtend  

10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness 

10.00 - 11.30 uur Kaarten maken 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur  Kienen  

16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open 

18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden. 

Woensdagochtend   

10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness  

10.00 - 11.30 uur Mannenclub (1e en 3e woensdag) 

10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek (2e woensdag) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek  

  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1  

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2  

10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn 

Donderdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur  Handwerk club  

Vrijdag ochtend   

10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness  

Vrijdagmiddag   

14.30 – 16.30 uur Biljarten  

14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 

 

 

 

Vast weekschema 
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Tafelgesprekken in het Vriendenhuis. 
 

Al een tijdje komen we met een aantal bewoners samen in het Vriendenhuis 

voor onze Tafelgesprekken. De ingrediënten: een tafel om met elkaar aan 

te zitten, koffie, thee, en iets lekkers, drie kaarsen, en een onderwerp. 
  

Er zijn al een heleboel onderwerpen aan bod gekomen. We hebben het 

gehad over onze naam en onze geboortegrond, over wat onze handen 

hebben gedaan, over verdraagzaamheid en samenleven met elkaar, over 
vriendschap en over jezelf mogen zijn. Afgelopen januari hadden we het 

over de Tijd. Een nieuw jaar is begonnen, 2020, en wat betekent dat nou 

voor ons? Voor de één was het begin van het nieuwe jaar verbonden met 

de hoop dat dit jaar minder verdrietig zou zijn dan het vorige. Een ander 
zei: ik ben blij dat het weer achter de rug is, die feestdagen. Weer iemand 

anders zei: Ik ben gewoon dankbaar dat ik er nog ben. En: ik leef nog net 

zo graag als toen ik 18 was. 

 
 

We hebben het ook gehad over 

“de tijd nemen”. Doen we dat 

nog wel? Soms merken we dat 

mensen het lastig vinden om de 
tijd te nemen. Vooral als het 

extra moeite kost. Omdat de 

ander niet goed meer horen kan, 

of moeilijk spreken, dan haken 
mensen soms af, met als gevolg 

dat je je alleen voelt staan en 

slecht begrepen. 

 
 

 

Nog zo’n mooie uitdrukking die met “tijd” te maken heeft: ”die goeie ouwe 

tijd!” We waren er unaniem over: terugverlangen naar vroeger heeft 

helemaal geen zin. We zijn allemaal op onze eigen manier meegegroeid met 
onze tijd. En ook al was er meer verbondenheid en saamhorigheid vroeger 

(je had elkaar veel meer nodig), toch is het ontzettend fijn dat het leven 

tegenwoordig makkelijker is geworden. Niemand die terug wil naar elke dag 

uren bezig zijn met poetsen, wassen en de kachel warmhouden. Toch? 
 

Nog één woord dat met “tijd” te maken heeft: eeuwigheid. Mooi woord, 

maar wat weten we er van? We kunnen alleen maar gissen. Iemand zei: 

voor mij heeft “eeuwigheid” te maken met de nieuwe generaties, met mijn 
kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. Als ik er straks 

niet meer ben gaat het leven toch door! 

 

Als ik dit opschrijf hebben we net wéér een Tafelgesprek achter de rug. Over 
“Het Geloof”. Daarover de volgende keer meer. 

 

Hartelijke groet, Alice Bremmer (geestelijke verzorging). 
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Lente in Sint Petrus. 


