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Er zit iets moois in over een tijdje
Er zit iets moois in bijna en tot snel
Want weet je als het dan zover is
Zie je al dat moois vast wel
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Onder de Loep
Door Anneloes van Heel
Beste Loep lezers.
Aan mij dit keer de beurt een stukje te schrijven en ik wil graag beginnen met
het benoemen van de kracht die ik het afgelopen jaar heb gezien. Want wat
waren wij sterk met elkaar.
Het is alweer een jaar geleden dat het coronavirus ook ons huis wist binnen te
dringen. Er volgde voor ons allen een zware tijd. Waarbij er veel verdriet is
geweest en er ongetwijfeld nog verdrietige momenten zijn. Naast al dit verdriet
zijn er gelukkig ook mooie momenten om op terug te kijken. Het heeft ons
laten zien hoe sterk wij zijn met elkaar en dat maakt mij trots. Zonder enige
aarzeling hebben wij de handen ineen geslagen en de keuze gemaakt om
samen sterk te zijn en om samen sterk te blijven.
Inmiddels gaat het beter. We pakken door, er is gestart met vaccineren en voor
velen is dit zelfs al afgerond. Dat geeft goede hoop. Hoop op het vooruitzicht
dat wij straks weer van al onze dierbaren van dichtbij kunnen genieten en ons
niet meer aan alle regels die er nu gelden hoeven te houden. Ik vertrouw erop
dat wij over een niet al te lange tijd heerlijk van de avondzon kunnen genieten
en dat iedereen elkaar weer kan ontmoeten binnen en buiten de muren van
Sint Petrus.
Onlangs las ik in een tijdschrift het volgende gedicht en de tekst vond ik zo
mooi dat ik het graag met u wil delen:
Er zit iets moois in nog heel even
Er zit iets moois in even niet
Er zit iets moois in over een poosje
Maar misschien dat je het nu niet ziet
Er zit iets moois in straks en later
Er zit iets moois in moeten smachten
Er zit iets moois in heb geduld
Ook al moet je lang erop wachten
Er zit iets moois in over een tijdje
Er zit iets moois in bijna en tot snel
Want weet je als het dan zover is
Zie je al dat moois vast wel

Ondanks dat het coronavirus het leven van
velen van u bepaald heeft hebben wij
desondanks toch ook stappen met elkaar
kunnen zetten. Zoals u wellicht gemerkt
heeft zijn de teams hard aan de slag
gegaan met elkaar en wij vinden het fijn dat
er vaste gezichten zijn die voor u zorgen.
December en januari hebben in het teken
gestaan van het vervangen van ons
meubilair en de verwachting is, dat dit jaar
de
schilderwerkzaamheden
op
alle
afdelingen afgerond zullen worden. Laten
wij er met elkaar een mooi en liefdevol jaar
van maken waarbij wij het virus onder
controle zullen krijgen.

Hartelijke groet, Anneloes van Heel.
Teammanager Horeca & Facilitair.
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De eerste twee maanden van 2021 zitten erop en wat voor een maanden.
Corona gaat gewoon door en het vaccineren ligt op schema. Carnaval vieren
deden we op afstand via de digitale snelweg. En, we hadden zelfs een week
echt winter met sneeuw en flinke nachtvorst.
En toen was er aansluitend meteen de lente.

Een mooi initiatief van de natuur om ons
leven weer wat kleur te geven. Het wit
verdween en de kleuren van krokussen en
hyacinten kwamen tevoorschijn.

Uw volledige cliëntenraad is niet meer bij elkaar geweest en u weet wel
waarom. We missen het overleg die voor alle cliënten van BrabantZorg en met
name van zorgcentrum Sint Petrus van belang zijn. Nu willen we binnenkort
een aantal bijeenkomsten plannen om in een kleiner geheel te kunnen
overleggen. Uiteraard alles zogenaamd coronaproof.
Een vraag aan u allen: hebt u zaken die u graag ter sprake wil brengen bij de
cliëntenraad, dan horen we dat graag. U kunt zelf een van de leden van de
cliëntenraad aanspreken of het aan de receptie vragen om contact voor u te
leggen. We hebben uw bijdrage nodig om als cliëntenraad te functioneren in
het belang van elke client van BrabantZorg.
We wensen u een Goede Week toe en het licht van Pasen.
Het allerbeste van uw cliëntenraad en blijf gezond!
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Overleden.
Dhr van Duren
Mw Emonds

30-01-2021
22-01-2021

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
De heer van Haandel
De hr. en mw v.d.Hoogen v.d. Linden
De hr. en mw Stevens Oerlemans
Mw. van Gennip Osterlitz
Mw.v d Wiel Scheffers
Mw. v.d Burgt Tielemans
De heer van der Aa

app
app
app
app
app
app
app

0.01
1.25
2.22
1.21
2.23
2.19
1.26

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
APRIL
02 dhr P.A.J.M. van Dijk
03 mw A.J. Donkers 1.16
03 mw P.M. v. Sleeuwen Leenders
06 dhr J.A. van de Ven
11 mw P.W. Schepers de Wit
22 dhr W.G. Weeren
25 mw J.T. Spierings Verboort
29 dhr H.A. Sanders
MEI
02 dhr J.M. van Eijk
22 mw H.A.C. v.d. Gevel Renders
27 dhr A.A. van der Burgt
29 mw J.H.M. v.d. Akker Reijnen

2.14
0.07
1.10
2.13
1.22
1.28
1.03
0.10
1.09
1.15
2.0
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Het jaar is net begonnen en we hebben al kunnen genieten
van sleeën en schaatsen. Een week daarna zag je zelfs
mensen in een korte broek lopen, genietend van de zon en
het heerlijke lenteweer. De bloemen komen alweer in bloei
en de eerste lammetjes lopen in de wei. Wat kijken we er
naar uit om lekker naar buiten te gaan, want dat hebben
we zo gemist. We zijn er echt aan toe en hebben al
verschillende ommetjes met de bewoners gemaakt. Wat
waren ze blij om een rondje door Boekel te maken. We
vinden het belangrijk om stil te staan bij de bijzondere
momenten in het jaar zoals de carnaval. We weten dat het
dit jaar anders is, maar hebben gekeken naar de
mogelijkheden en hebben er toch iets moois van kunnen
maken.
Terugblik carnavalsactiviteiten in Sint Petrus.
Door alle corona maatregelen hebben we samen
met de carnavalsverenigingen toch kunnen
kijken wat er mogelijk was in Sint Petrus.
Allereerst hadden we het huis versiert in
carnavalssfeer met ballonnen en serpentines. Zo
stond er op elke afdeling een grote ballonnen
standaard in de vorm van een carnavals-nar met
de Boekelse carnavalskleuren. Kleine
versieringen, maar het zorgde wel voor
gezelligheid in huis.
Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers
heeft alle bewoners een ballonnen standaard
geschonken met een reep chocolade waarop een
positieve spreuk stond. Vorst Frank en vorstin
Marieke hebben twee bewoners gehuldigd als
Knoergoeie bewoners van Sint Petrus en dit zorgden voor
een leuke positieve afwisseling in deze tijd. Wat heel
verrassend was is dat wij de opbrengst van de carnavals
bingo zouden ontvangen die de Vliegenmeppers op zondag
14 februari organiseerde. Een heel mooi bedrag hebben we
geschonken gekregen, namelijk €910,00. Onze grote dank
daarvoor. De Knoergoeie bewoners dhr. Sanders en mw.
Vogels hebben de cheque in ontvangst mogen
nemen. Wat we daar mee gaan doen? We zullen vast
iets leuks bedenken.
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Carnavalsvereniging de Knöllekes.
Van de carnavalsvereniging “De Knöllekes” hebben alle
medewerkers en vrijwilligers een mooie roos gekregen.
Bij de uitreiking van de rozen werden we nog
toegezongen door de Hofzangers. Uit dankbaarheid
voor alle extra zorg en inzet tijdens de corona periode
wilde ze ons wat moois overhandigen. Hartelijk dank
voor de 300 rozen.
Statiegeld-actie van supermarkt de Coop.
Van oktober tot en met december 2020 is de
statiegeld-actie geweest voor de ouderen van Sint
Petrus. De Coop heeft het bedrag verdubbeld en de
uitslag van de actie is ook een geweldig
mooi bedrag, namelijk €917,50. Dankjewel
aan alle mensen die hieraan meegewerkt
hebben. Ook hier gaan we iets moois
meedoen voor de ouderen uit Sint Petrus.

Gebedsdiensten voor Pasen.
Met de kerstdagen hebben we kunnen zorgen
dat er op de afdelingen gebedsdiensten
georganiseerd werden. De bewoners hebben
al lange tijd niet kunnen aansluiten bij de Heilige Mis. Bij deze bijzondere dagen
in het jaar is het juist zo belangrijk dat men een dienst kunnen bijwonen. Voor
de paasdagen hebben we dit ook weer kunnen regelen en zijn blij dat diaken
Henk van Thiel een gebedsdienst wil verzorgen. Er zijn vijf gebedsdiensten
georganiseerd, zodat iedereen kan aansluiten. Op dinsdag 30, woensdag 31
maart en donderdag 1 april voor de bewoners van de Kloosterlaan. Fijn om
samen met elkaar stil te staan bij de paasdagen.
Paasactiviteiten in Sint Petrus.
Op woensdagmiddag 24 maart vond er een paasactiviteit
plaats. Samen met bewoners en vrijwilligers zijn er leuke
paashazen gemaakt. De paashazen zijn daarna gevuld met
eieren en persoonlijk overhandigd door de paashaas aan de
bewoners. Fijn om samen met de bewoners bezig te zijn en
iets samen te maken.
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Alice.
Vandaag was
je afscheid als geestelijk
verzorger in Sint Petrus. Ruim drie jaar ben
je betrokken geweest bij het wel en wee van
iedereen in Sint Petrus. Een huis waar je je
thuis voelde en waar je welkom was zowel
voor bewoners als voor medewerkers en
vrijwilligers.
Wat waren we blij dat jij in Sint Petrus kwam en samen met ons mee dacht hoe
we iedereen een fijne dag konden bezorgen. Fijn om samen met jou te kijken
hoe we konden zorgen voor een zinvolle dag voor de bewoners. Kortom, je had
een warm hart voor iedereen.
In deze zware tijd van corona heb je veel voor ons in Boekel betekent en was
je creatief. Vooral als we denken hoe we de herdenking van al onze overleden
bewoners op een respectvolle manier naar de familie toe konden laten blijken.
Jij had die mooie kaart bedacht met de passende woorden en tekst. Mede door
jou hebben we de overleden bewoners op een waardige wijze herdacht en
hebben we vele positieve reacties van de families ontvangen.
Ook de groepsgesprekken met bewoners waren erg waardevol. Jij wist keer op
keer met een thema te komen om deze samen met de bewoners te bespreken.
Niet voor niks dat er telkens zoveel bewoners bij wilden aansluiten.
We gaan dit allemaal missen. We zijn er van overtuigd, dat je een aanwinst zal
zijn voor de GGZ in Eindhoven. Namens iedereen uit de werkgroep, vrijwilligers,
medewerkers en bewoners willen we je bedanken. Het gaat je goed op je
nieuwe werkplek, een leuke uitdaging en hopelijk
treffen we elkaar ooit nog eens ergens.

Dank je wel Alice en een dikke knuffel van ons allen. Houdoe.

Werkgroep “Aandacht voor Elkaar”.
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Knoergoeie bewoners van Sint Petrus 2021.
Ook met corona in de lucht waren de Vorst en Vorstin van de Vliegenmeppers,
Marieke en Frank Sanders, bereid om twee bewoners een medaille uit te reiken
als “Knoergoeie bewoners”.
Met goede corona-afspraken hebben we er toch nog een gezellig uurtje van
kunnen maken. Alle bewoners in huis kregen van de carnavalsvereniging “ De
vliegenmeppers” een ballonnen standaardje met een dikke reep chocolade.
Dank jullie wel hiervoor
De onderstaand bewoners mochten de bijbehorende medaille in ontvangst
nemen. Helaas dit jaar zonder de familie erbij.
Oogstappel: Mevrouw Miet Vogels.
Miet is de naam en ze komt van oorsprong uit Odiliapeel, een
echte Schoapenwaesser. Miet is altijd onder de mensen
geweest en heel erg betrokken bij al het voetbal gebeuren in
Odiliapeel. Nu is ze al enkele jaren woonachtig in Sint Petrus
en heeft het heel goed naar haar zin op afdeling Oogstappel.
Ze is altijd graag onder de mensen en houdt Esther bezig
met een gezellig potje rummikub en buurt met iedereen. Ook
deelt ze haar krant met twee andere bewoners (geeft hem
zelfs wel eens af zonder dat ze hem gelezen heeft). Miet doet
graag
aan
activiteiten
mee
zoals:
muziek,
kienen,
bloemschikken en wandelen. Thuis heeft ze
een kleurboek voor volwassenen en ze breit nog
veel. Ze verveelt zich geen moment, kortom een
gezelligheidsmens.

Elstar: Dhr. Harrie Sanders.
Harrie komt niet uit Boekel, maar uit
Uden. Harrie is een gezellige sociale
man en is samen met zijn vrouw hier
komen wonen. Zijn vrouw is helaas overleden en nu
moet Harrie alleen verder en dat doet hij uitstekend.
Afgelopen zomer, in coronatijd, is hij 90 jaar geworden
en dat hebben ze buiten gevierd. Harrie voor het raam
en de gehele familie kwam zingen en feliciteren op
afstand beneden. Harrie is altijd erg vriendelijk vooral
naar de zorg toe en heel dankbaar. Hij kan buurten als de
beste en verdient het om in het zonnetje te worden gezet.
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Samen bewegen veel leuker!
Vaak bewegen ouderen te weinig. Dat vind ik jammer, want
bewegen is juist zo goed voor de gezondheid en zelfredzaamheid.
En het kan voor de kwaliteit van leven ook veel opleveren.
Ik geef nu anderhalf jaar zitgym en fitness in Sint Petrus. Ik begon
met kleine groepjes in de bewegingsruimte. Elke week kwamen
dezelfde bewoners en zo gaf ik ze lichamelijke oefeningen. Toen
kwam corona die even alles stil zette. Maar op het moment dat we
weer aan de slag mochten, hebben we alles snel weer opgepakt.
We moesten het wel een beetje op een andere manier gaan doen, want niet
alle afdelingen mochten door elkaar heen de les volgen. Dus per afdeling gaf ik
les. Dat was in het begin wel even wennen, maar nu wil ik niet anders meer.
Sommige lessen zitgym geef ik in de bewegingsruimte, maar ik ga ook naar
een afdeling toe. Er is genoeg ruimte op de afdeling: cliënten zitten allemaal al
in een grote ronde klaar als ik kom. En bijna de hele afdeling doet mee, ook de
ouderen die gezondheids- of mobiliteitsproblemen hebben. Samen is bewegen
veel leuker.
Het is fijn om te zien dat de bewoners bezig zijn om fit te blijven. Ze vertellen
me wat ze vroeger allemaal deden om fit te blijven en dat ze hard hebben
gewerkt. Ze puffen en zuchten af en toe, omdat ze nu stijver aan het worden
zijn. Daar moeten we dan ook samen mee lachen en maken er af en toe maar
een grapje over. Tja, als je hoort dat ze 85, 90, 95 of ja zelf 100 jaar zijn, dan
mag je wel af en toe wat zuchten en puffen. Ik heb zelfs een groepje dat een
uur les krijgt en 15 minuten daarvan kletst. Ze komen voor de beweging, maar
ook zeker voor de gezelligheid. En zo zeggen ze zelf: het is ook een goede
invulling van de dag en dat is ook zeker zo belangrijk.
Ik probeer de drempel laag te houden; iedereen moet namelijk kunnen
bewegen [sporten]. Zo geef ik ook fitness. Voor de corona tijd was het soms te
druk in 1 uur. Maar in de corona tijd hebben we ook dit aangepast. Er mochten
niet te veel bewoners tegelijkertijd sporten en kunnen ze per afdelingen komen.
Zodoende zijn er wat uren bij gekomen en zijn we met kleinere groepen gaan
fitnessen. Ook dit laten we zo, omdat ik veel meer tijd heb voor persoonlijke
begeleiding. En natuurlijk ook om even dat praatje te maken.
Want samen is bewegen veel leuker.
Veel liefs en met sportieve groet: Anita Penninx.
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Dag medebewoners. Graag wil ik me even
voorstellen.
Ik ben Riek van de Wiel Scheffers. Ik ben
geboren in Eindhoven en mijn leeftijd is 93 jaar.
Ik ben op 14 februari in Sint Petrus komen wonen en
hoop hier nog een leuke tijd te hebben.
Wij zijn na ons trouwen in Schijndel gaan wonen en
uiteindelijk i.v.m. het werk van mijn man naar Uden
verhuisd waar wij 57 jaar met plezier gewoond hebben.
Mijn man is 10 jaar geleden plotseling overleden.
Ik heb 1 dochter en 1 kleinzoon.
Het bevalt me prima in Sint Petrus. Mooie kamers en fijne verzorging.
Ik hoop dat ik hier nog een aantal jaren mag genieten van alles en iedereen.
Met vriendelijke groet: Riek van de Wiel.
Afd. Bellefleur. K2.23.

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

Anna van der Burgt Tielemans.
Graag willen we vertellen wie Anna van der Burgt is.
Anna werd op 26 juli 1924 geboren in de Mortel. Ze
was de oudste van tien kinderen. Haar moeder
overleed al op 59 jarige leeftijd, dus werd er van de
oudste wel veel verwacht.
Ze trouwde op 26 jarige leeftijd met Antoon van der
Burgt, geboren in Escharen, maar al jong verhuisd naar
de Mortel. Antoon was zaakvoerder van de Boerenbond
en Anna zorgde voor de vijf kinderen, drie meisjes en
twee jongens. Omdat hun ouders al vroeg waren
overleden, kwam zusje Toos bij hen wonen.
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In 1964 werd de Boerenbond samengevoegd met Gemert en was er geen plek
meer voor Antoon. Ze verhuisden naar Boekel en namen daar café van Delst
over. De naam van het café de Beurs. Anna had het reuze naar haar zin, er
werden bruiloften gevierd en kaart- en biljartavonden georganiseerd. Ook de
harmonie kreeg hier haar clubhuis en oefende iedere dinsdagavond. Mooi, want
Antoon, zonen Piet en Ton waren ook lid.
Antoon werkte overdag als boekhouder en de combinatie met de café was
eigenlijk niet te doen. Met pijn in hun hart hebben ze daarom de café verkocht.
Ze verhuisden naar de Kennedystraat, waar een voor een de kinderen
uitvlogen. Hier hebben ze ook met heel veel plezier gewoond.
Anna had vele hobby’s zoals breien, borduren, kaarten en wandelen. Ook
hadden ze een stuk bos in Bakel waar we graag kwamen, later ook met de
kleinkinderen. Ook hier organiseerde ze van alles: zoals barbecueën,
paaseieren zoeken of een jeu de boules toernooi. Het was er altijd gezellig. En
kwam de kaartclub of de heemkundekring in het bos op bezoek, dan bakte
Anna stapels pannenkoeken.
Toen Antoon kort na zijn pensioen darmkanker kreeg, had Anna het heel
moeilijk. Gelukkig kon ze in Sint Petrus vrijwilligerswerk gaan doen en dat gaf
veel afleiding. Wat heeft ze veel damast tafelkleden geborduurd, die verkocht
werden op de fancy fair. Jammer, toen ze 80 werd, moest ze stoppen als
vrijwilliger, dat was toen nog zo. Maar intussen was ze ook lid geworden van
het Agathagilde, daar ging ze graag naar toe. We hebben meerdere malen haar
verjaardag bij het gilde gevierd. Ze woonden toen inmiddels in de
Bernhardstraat boven Boszicht. Hier hebben ze vele gelukkige jaren gehad.
Een heel groot verdriet was het overlijden van
de oudste zoon Piet op 55 jarige leeftijd. Samen
hebben ze samen dit groot verdriet proberen te
verwerken. In augustus 2014 , 10 dagen voor
ze 64 jaar getrouwd waren, overleed Antoon.
Een groot gemis. Toch heeft ze toen de draad
weer opgepakt, ging beneden in Boszicht
koersballen, sjoelen en film kijken. Ze had ook veel steun van het gilde, die
haar vaak bezochten. Ook de kinderen, 11 kleinkinderen en 14
achterkleinkinderen brengen haar veel plezier. Trots is ze op allemaal.
Helaas, op 4 juli vorig jaar viel ze en brak haar heup. Ze werd wel geopereerd
maar de revalidatie kon niet bereiken wat ze graag wilde: terug naar de
Bernhardstraat. Ze kwam tijdelijk te wonen in Sint Antonius in Volkel. Het was
daar prima, maar wat had ze een heimwee. Gelukkig is ze nu sinds kort terug
in Boekel. Op de afdeling Bellefleur, kamer 2.19 gaat ze nu proberen te
genieten , wat haar niet altijd meevalt omdat ze nu echt rolstoel gebonden is.
Van geheel zelfstandig naar altijd moeten vragen, daar kan ze nog niet zo goed
aan wennen. Maar dat gaat zeker goed komen.
Ze is blij om terug te zijn in Boekel. Want allein in Boekel heb ik d’n oard.
Will Coppens van der Burgt.
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Hallo beste buren.
Wij zijn de nieuwe bewoners van Sterappel
125 hier in het mooie Sint Petrus.

bestaat
als
achterkleinkinderen.

Mijn man, Piet van den Hoogen, en ik, Trees
van den Hoogen-Linders zijn allebei echte
“Rekse”, uit het dorp Reek dus. Piet is als twee
jarige in Reek komen wonen nadat hij in 1926
was geboren in Nederasselt. Zelf ben ik geboren
in Reek in 1930. Mijn vader was de grondlegger van
het vervoerbedrijf Gebr. Linders, dat nu nog altijd
ITC Holland in Oss, onder leiding van zijn

Piet en ik leerden elkaar kennen in Reek. Een van mijn broers was met hem
bevriend. In 1952 zijn we getrouwd en hebben we samen de café-zaal De
Noordhoek opgebouwd en gerund. Bijna iedereen in en uit Reek is daar
getrouwd, vierde er feest en was onderdeel van een van de vele verenigingen
die in onze zaal een thuis hadden. Zelfs nu, als je naar Reek gaat en je vraagt
of ze Pietje van den Hoogen kennen klinkt het: “Oh! Van de café!”
Behalve het café en de zaal ging Piet ook werken als metselaar en heeft hij veel
“schon” huizen gebouwd, waaronder verschillende in de Reek. De Schaijkse
gemeente zag hem graag als raadslid voor de Reekse bevolking en hij heeft
zijn strepen ook verdiend als brandweerman.
Toen ik wat meer tijd kreeg na de verkoop van De Noordhoek ging ik zingen in
het koor, volgde een opleiding voor dirigente en ben dat blijven doen, zelfs
nadat we naar Uden waren verhuisd. Ook voor de Zonnebloem heb ik jarenlang
gehaakt – kilometers!
We hebben samen drie kinderen: Eric, Sylvia en Frank. Eric woont al bijna 40
jaar in Amerika. We hebben 25 jaar naast Sylvia gewoond in Uden voordat we
hier kwamen en Frank woont in Grave.
Behalve dat we veel verhuisd zijn binnen Reek en later naar Uden, hebben we
ook veel gereisd. Dat begon al vroeg met reisjes naar het strand en in een
grote Keiser naar het zuiden – de geijkte zak piepers in de kofferbak. Later
hebben we heel wat afgevlogen om de avonturen van de kinderen bij te houden
en nu vinden we het wel heerlijk rustig om een stekje te hebben in Sint Petrus.
Het Covid-19 virus heeft veel plannen in de war gegooid, voor iedereen, maar
we zijn blij dat we bij deze Sint Petrus zijn en nog niet bij die andere.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten bij een gezellig bakkie, zodra dat weer
kan.
Piet en Trees.
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Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Margriet Ruigrok van der Werve.
Margriet was vanaf 2012 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus bij de
handwerkclub. Margriet heeft vele mooie momenten gekend bij de gezellige
handwerkclub op donderdagmiddag, samen met bewoners en vrijwilligers. Daarnaast
zong Margriet in het dameskoor tijdens de Heilige Mis in Sint Petrus. We zullen haar
missen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van
Denise Thijssen Stegehuis.
Denise was vanaf 1992 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus. Denise heeft
met veel plezier gewerkt als kien vrijwilligster samen met andere vrijwilligers. Ze
was erg betrokken met het wel en wee van Sint Petrus. Je was al die jaren een
fijne vrijwilligster.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus
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E l s t a r.
Carnaval met de Vliegenmeppers.
Wat een vreemd jaar beleven we toch met z'n allen. Ook op afdeling Elstar
dachten we mis te moeten pakken op de carnaval. Echter hadden de
activiteitenbegeleiders samen met de carnavalsverenigingen in Boekel er toch
aandacht aan gegeven.
Zoals ieder jaar is er toch een “knoergoeie bewoner” gekozen. Dit jaar viel de
eer aan de heer Harry Sanders, die gehuldigd werd tot “Knoergoeie bewoner”.
Dit was voor Harry een echte verrassing. Zijn dochter was hiervan getuige en
de rest van zijn kinderen waren middels een live-verbinding betrokken bij deze
bijzondere gebeurtenis.
Harry vroeg zich af waaraan hij dit verdiend had. Dit werd hem
op een ludieke manier kenbaar gemaakt door de prins en
prinses van de Vliegenmeppers, Frank en Marieke Sanders.
Zij zijn overigens geen familie van Harry.
Harry kreeg een prinselijke onderscheiding omgehangen
en een prachtige bos bloemen. Voor de overige
cliënten had het prinselijk paar een heerlijke versnapering in
de vorm van een tablet chocolade, versierd met ballonnen.
Daarna werd er nog effe op gepaste afstand gedanst, geklapt
en gezongen op enkele carnavalsliedjes en hebben we
daarmee toch nog een beetje carnaval gehad.

Met vriendelijke groet: Jorg Kerkhof.
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Welzijn op D’n Boogerd
Wij, Angeline en Diana, gaan het welzijn op de afdeling nieuw leven inblazen.
Welzijn is een breed begrip voor activiteiten in de vorm van een spelletje of
gaan wandelen. Nu zijn juist de kleine, bijzondere momenten die spontaan
gebeuren erg speciaal. Een gesprekje, één op één aandacht of gewoon een
kopje koffie drinken.
Welzijn betekent ook de zorg aan het bed zo comfortabel mogelijk te laten zijn
voor onze bewoners of iemand door bijvoorbeeld een handmassage weer rust
te bieden. Welzijn is meegaan in iemands beleving en een mooi contact hebben.
Waar we erg blij mee zijn is de nieuwe inrichting van onze huiskamer en de
“Goei kamer”. Deze nodigen nu uit om er gezellig te zitten en kan een bewoner
rustig tv kijken. Zo ziet de afdeling bij binnenkomst er weer gezelliger uit en
regelmatig gaat er iemand onder de appelboom zitten. Onze huiskamer is
bedoeld voor onze bewoners, waar zij de maaltijden nuttigen, rustig kunnen
zitten met een kopje koffie en in de avond televisie kijken met wat lekkers erbij.

Wandelen:

Het lekkere weer hebben we meteen aangegrepen om met enkele bewoners te
gaan wandelen. Onderweg hadden we genoeg gespreksstof door alles wat we
tegen kwamen. Lekker op een bankje zitten of even bij de diertjes gaan kijken.
Weer thuis samen een kopje koffie drinken.
Kortom zeggen we dan ook:
“Het zijn de kleine dingen die het doen”
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Hallo allen.
We hebben weer een mooie tijd achter ons liggen en willen dit graag
met u als lezer delen en mee laten genieten. Ondanks de coronatijd maken we er op dagbesteding Donkzicht van elke dag een fijne dag
met gezelligheid en ontspanning.
Het was tijd om de "boerenkool" uit onze
moestuin te halen en er een warme
winterse maaltijd van te gaan maken.
Samen met de cliënten werd de boerenkool
schoongemaakt, gesneden en werden er 5
kilo aardappels bij geschild en zo werd er
echte "boerenmoes" gemaakt als warme
maaltijd en met een heerlijk stuk spek werd
er smakelijk gegeten.
Ook werden de nagels van de dames in de
glitters gezet en kreeg iedereen een
heerlijke handmassage. Alle dames hebben
ervan genoten, en zagen er stralend uit.
Van een glazen potje werd een heus snoeppotje gemaakt met allemaal hartjes
erin. Een voorproefje op Valentijnsdag. Voor Valentijnsdag werden ook lieve
hartelijke knutsels gemaakt waarmee we willen iedereen laten weten dat we
van iedereen houden .
Al mochten we geen carnaval vieren met
een polonaise, we lieten dit niet
ongemerkt voorbij gaan en werden er
super mooie maskers gemaakt met
heuse glitters en prachtige veren. We
hadden zelfs een echt boeren echtpaar
in ons midden. Zo mooi gekleed met
"nussik" en "gele klompen" Fijn dat we
mochten genieten van deze spontane
verschijning.
We spelen ook graag spellen zoals groot
kaartenspel,
poortjesbal,
gezelschapsspellen, een quiz, rummikub
en sjoelen. Dit doen we in kleine
groepjes op een veilige manier en waar
iedereen veel plezier aan kan beleven.
De kinderen van kinderdagverblijf “de Ministars” kwamen ook een
raamvisite brengen. Zoveel vrolijke gezichten net boven de raam uitkomend
en gezellig zwaaiend naar onze cliënten in de huiskamer. De
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kinderen hadden ook prachtige tekeningen meegebracht en hebben deze
opgehangen in onze huiskamer. Altijd gezellig, maar we missen die vrolijke
kinderen ook om gezellig bij onze cliënten in de huiskamer te hebben. Super
fijn dat zij aan onze cliënten denken.
Verder werden er geweldig mooie knutsels gemaakt, prachtige kunstwerken
mogen we wel zeggen. We maakten van oude plankjes mooie sneeuwpoppen
die werden voorzien van een eigen gebreid dasje en mutsje. Zo vrolijk die
sneeuwpoppen in de vensterbank. Maar ook de kleurige uiltjes in een
raamwerk van takken uit eigen tuin
maken het ook weer zo vrolijk en
mooi.
En dan de sneeuw en niet z'on klein
beetje ook. Wat een prachtig gezicht.
De vrijwilligers moesten met veel zorg
alle cliënten ophalen en ze begeleiden
naar de taxi. Zeer verantwoordelijk
werk. Fijn dat dit allemaal door kon
gaan dankzij de inzet van vrijwilligers
en ondanks de sneeuwstorm. Vanuit
de huiskamer konden we genieten van
de kinderen die met de slee van de
hoge berg gleden en werden er
sneeuwballen
door
de
kinderen
gegooid. Kinderen brengen altijd gezelligheid en daar mochten wij in die
winterse dagen van genieten.
Maar toch kijken we uit naar de lente, met de zon en de voorjaarsbloemen. We
maakten zelf alvast een kleurig zonnetje en werden er al mooie potjes gemaakt
om deze voorjaarsbloemen in te zetten. Deze werden met heel veel aandacht
gemaakt. Nu de bloemen er nog in en dan thuis op tafel zetten en ervan
genieten.
Sinds kort hebben we ook een
stagiaire bij ons in de huiskamer, Ilse
is haar naam. Zij zal tot Juli op
maandag en dinsdag de hele dag boj
ons zijn. Zij zal ons en u helpen met
het
verzorgen
van
gezellige
momenten.Met ons team: Will,
Gerrie, Helmie, Antonie, Suze en
Monique proberen we "elke dag zo
fijn mogelijk" te maken.

Wij wensen u lees- en
kijkplezier.
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We zijn blij dat we al weer een tijdje kunnen bloemschikken. Helaas nog niet
in ,t Trefpunt maar op de afdeling maken we er ook iets leuks van. Iedere
donderdag worden er bloemen, groen, potten en oase gebracht en kunnen we
vooruit. Dat is heel fijn! Het is gezellig, het ruikt lekker en we hebben elke
week weer een mooi vers bloemetje op tafel
om van te genieten.
We kijken uit naar de lente en Pasen.

Bloemen zijn
als vrienden,
ze fleuren je dag
op

Groetjes: van de Bellefleur.
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Op woensdag 24 februari hebben we voor een groepje bewoners van afdeling
Oogstappel een corona-proof high tea georganiseerd.
We werden erg verwend met lekkere wrapjes tot worstenbroodjes. We
hebben zitten smikkelen. De bewoners hebben weer even gezellig kunnen
kletsen met hun medebewoners. Na de high tea maakten we nog een rondje
rondom Sint Petrus voor een frisse neus met prachtig zonnig weer. We
hebben een fijne middag gehad.

Met Vriendelijke Groet: Muriël Peeters.
Verpleegkundige & Big coördinator.
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Hoi hoi Lezers.

Ik werk nu bijna een jaar als kwaliteitsverpleegkundige waarvoor ik ongeveer
16 uur per week aanwezig ben in Sint Petrus in Boekel op de dinsdag en
donderdag. Voordat ik naar Boekel kwam heb ik 11 jaar als
praktijkondersteuner
gewerkt
in
een
huisartsenpraktijk
in
Uden.
Nu heb ik de pen gekregen om een stukje voor jullie te
schrijven. Velen van jullie zullen mij al regelmatig een keer
voorbij hebben zien komen in de gangen, maar ik vertel hier
graag wat meer over mezelf.
Ik word volgende maand 35 jaar en ben bijna 7 jaar getrouwd
met mijn man Rick. Hij is voor mij ruim 10 jaar geleden
helemaal vanuit de achterhoek naar hier gekomen. We wonen
heerlijk in Veghel, waar we binnenkort gaan verhuizen naar
een andere woning.
Samen hebben wij 2 schatten van kinderen! Onze
zoon Just van zes en dochter Dane van bijna twee.
Just is super trots op zijn kleine zusje. Ik vind het
heerlijk om lekker te wandelen of te fietsen met de
kinderen. Maar ook thuis maken we het graag
gezellig. Er wordt regelmatig lekker gedanst en er
worden vele lego-bouwwerken gemaakt.

Ik ben regelmatig achter mijn naaimachine te vinden om kleren
voor de kindjes te maken. Ook ben ik graag creatief bezig met
bijvoorbeeld de inrichting van het huis.
Wij zijn thuis echte zoetekauwen, die regelmatig taarten en
lekkere dingen bakken. En als het kan en mag, gaan we er graag
weer uit voor een lekker taartje en koffietje buiten de deur.
Jullie gaan mij vast nog vaak voorbij zien komen.
Heel veel Groetjes Annemarie Oonk Wulmsen.
Nu geef ik de pen door aan: Lisa van Riel.
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Corona! Nog steeds!
Via persconferenties worden we door Mark Rutte en Hugo de Jonge op de
hoogte gehouden. Wat wel kan, wat niet kan. Voorlopig zitten we nog te
kijken met de avondklok. En met dichte terrassen! Over die terrassen
krijgen we tegen Pasen misschien wel goed nieuws. We blijven gewoon goed
doen wat de heren ons zeggen en wachten rustig af!
In de vorige De Loep mocht ik een couplet en het refrein van ons
coronalied (de hofzangers) vermelden. Dit keer krijgt u de hele tekst. Dan
kunt u mooi meezingen met de CD!
Op zaterdag voor carnaval hebben wij voor de entree van zorgcentrum
St.Petrus in de sneeuw en een heerlijk zonnetje ons lied al een keer laten
horen.
We
waren
toen
in
gezelschap
van
een
paar
hoogwaardigheidsbekleders van ons Knollenrijk. Prins Hans, zijn
persoonlijk adjudant Damon en raadadjudant Johan waren bij ons eerste
live optreden van 2021. Uiteraard allemaal op gepaste afstand!
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Door Corona was het dit jaar klote
Covid 19 hield ons in de ban
Slechts carnaval werd ons gegund
Maar het was al aan de gang
Covid 19 hield ons in de tang
Refrein.
Ja, Corona maakte dit jaar klote
De kroegen sloten stuk voor stuk hun deur
Drie maanden lang geen enkele klant
2e pinksterdag genoten!
Toen kreeg het leven gelukkig weer wat kleur
Refrein
Boekel Proost, de Kwiz en ook nog Boecult
gewoon een dikke streep, en ‘t was klaar
Het werd simpelweg afgelast
Maar de kermis ging dus WEL door
Op anderhalve meter van elkaar
Refrein
Met ‘n goed vaccin is het te stoppen
‘t Kan voor ons niet snel genoeg gaan
Thuiswerken en mondkapjes op
Blijf daar maar gerust mee doorgaan
maar dat vaccin, dat komt, dat komt er aan!
Refrein
Melodie: in de mallemolen van het leven
Ingezonden door Hein van den Elzen.
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Sint Petrus momenten.
Met corona 2020/2021.

Carnaval mochten we nog vieren en toen kwam corona ons klieren
Niet koekeloeren, gelukkig konden we toch een keer toeren
Niet naar Paulus of naar de pachter
Maar naar Theresia en Erik de boswachter
Geen viva, maar een echte diva
kwam ons omringen en voor ons zingen
Heel bekant, zijn we ook tolerant
het is geen moker, uitgelegd werd de roze loper
een heel verhaal voor allemaal
uitgereikt aan een cliënt ons allen bekend
Voor het publiek ook nog mooie muziek
onder de boom zijn kruin, in de binnentuin
heel bekend door deze band, niet bekuld de band heet ‘t spult
op het terras dat kwam ons goed van pas
hoe het anders kon met veel zon
Het is geen ris, we hadden een geslaagde carnavalsquiz
reken maar, een mooi gebaar voor de Vrienden van Sint Petrus
carnaval met de vliegenmeppers was heel gul
we kregen van de bingo 910 - voor het oude spul
Ook de Coop kwam mooi over de brug de statiegeld actie met 917,voor alle flessen die kwamen terug
Met Pasen in zicht zien we misschien het groene licht
bijna iedereen is gevaccineerd
zodat de corona ons de rug toekeert
Van de zomer genieten in de zon, als dat toch weer eens allemaal kon
Fijne Pasen en we houden hoop
helaas is gezondheid niet te koop.
Mevrouw van Roosmalen.
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Uitslag wensboom : “Daar heb ik zin in 2021”
Vanaf half januari tot eind februari heeft er een wensboom gestaan bij de
receptie en zijn er wensen op de hartjes beschreven. Alle bewoners,
medewerkers en vrijwilligers mochten hieraan meedoen. We gaan positief
naar 2021 kijken. Wij als werkgroep “Aandacht voor Elkaar” gaan bekijken of
we deze wensen kunnen vervullen. Iedereen heeft veel gemist in het
afgelopen jaar. Vandaar dat de meeste mensen kleine wensen hebben
opgeschreven. Hieronder ziet u de wensen uit de wensboom.
● Met de afdeling naar het boerenbondsmuseum van
afdeling Sterappel.
● Huifkartochtje van mw. Annie Raijmakers.
● Lekker buiten op het terras zitten en frisse lucht
happen.
● Buiten wandelen en samen een praatje maken van
mw. van den Bosch.
● Een gezamenlijke high tea met bewoners van mw. Cato van Roosmalen.
● Meer naar buiten om te wandelen van mw. Nelly van Bommel.
● Graag naar de nieuwe Vlindertuin in Gemert van mw. Lia Loermans.
● Met heel mijn familie samen eten en met de duofiets naar Schaijk naar
mijn vrouw haar graf van dhr. Jan Ketelaars.
● Dat corona snel weg gaat en een goede gezondheid is van Abel.
● Naar een grote dierentuin en een rondleiding bij Feyenoord van dhr.
van Dijk.
● Gezellig uitje met zijn allen, want het is een zwaar jaar geweest van
afdeling Sterappel.
● Schilderen en schaken van dhr. Heynen.
● Wat meer sfeer aanbrengen in de hal, bij de lift en het trappenhuis van
de 1e verdieping van app 1.17
● Met een huifkar met paard en wagen gaan rijden met mooi weer en
naar de kermis in Boekel van dhr. Thom in ’t Groen.
● Eten met mijn gezin van 13 personen (het mag wat kosten) dhr.
Sanders.
● Fietsen, wandelen en veel muziek van dhr. Piet van Dinther.
● Dagje Amsterdam naar het 100 jarig feest van Trachinsky
● Samen met alle bewoners en personeel van afdeling Sterappel met het
busje van Sint Petrus naar ‘de Boswachter’ in Erp. Theresia heeft tijdens
de lockdown op Sterappel gewerkt en vrijwilliger Ron van Zelst gaat
mee als chauffeur.
We gaan met de werkgroep “Aandacht voor Elkaar” hoe we deze wensen
vorm kunnen geven.
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Bezoek van een miMakker
Het bezoek van de miMakker aan de bewoners is, zeker
voor de eerste keer, een bijzondere gebeurtenis. Dit geldt
niet alleen voor de bewoners maar zeker ook voor
medewerkers en familie. Om dit voor alle partijen zo
plezierig te laten verlopen kunnen de volgende punten
van belang zijn:

Wat u kunt verwachten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De miMakker komt vooral voor de (diep)dementerende bewoner (of de
bewoner met een verstandelijke beperking)
Hij/zij probeert contact te maken en daarna een spel op gang te brengen.
De miMakker is geen entertainer en komt geen feestoptreden verzorgen
Hij/zij heeft dus geen centrale acts
De miMakker is niet uit op de lach. Als die komt is dat meegenomen
Hij/zij werkt vaak in een verstild proces er is dan weinig te horen
Als de miMakker een emotie opent zal hij/zij die ook weer sluiten

U kunt de miMakker helpen door:

Geen aandacht te vragen voor de miMakkers (Kijk eens!, leuk hè etc.)
Het proces niet te verstoren
Communicatielijnen niet te verstoren. Loop liever niet tussen de mimakker
en de bewoner door.
Gewoon door te werken.
Centrale muziek en TV uit te zetten.
De bewoners in hun normale doen te laten (niet in een
kring zetten)
De bewoners niet wakker te maken (dat doet de miMakker
eventueel zelf wel)
Niet te hulp te schieten als u denkt dat het niet goed gaat
Als u wilt kijken ga dan ergens in een hoekje
zitten Liever niet in de deuropening gaan staan

Als u toch kijkt kunt u letten op:

Hoe reageren de bewoners op de miMakker? (verbaal en
non-verbaal)
Zijn deze reacties anders dan u gewend bent
Hoe reageren de medewerkers en/of de familie
Ziet u verschil in omgang van de miMakker met “normale”
omgang
Werkt het spel van de miMakker door? Bijvoorbeeld op de
sfeer?
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avond is het restaurant
Vast weekschema
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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