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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

3

Na een paar zomerse dagen in april ben ik al helemaal in de voorjaarstemming!
De dagen worden steeds langer en alles in de natuur gaat weer groeien en
bloeien. Wat een heerlijke tijd.
De teams zijn al druk doende met de voorbereidingen voor de zomer.
Het is een heel gepuzzel om de roosters te maken zodat alle medewerkers
in de zomer kunnen genieten van hun welverdiende vakantie. Voordat de
vakanties beginnen zijn er eerst nog een aantal leuke activiteiten.
De eerste week van juni gaat de wandel
Avond 4 daagse van Boekel en Venhorst
weer van start. Een evenement voor groot
en klein, jong en oud en ook wij lopen met
de mensen van Sint Petrus mee. Deze
vierdaagse zal dit jaar in het teken staan van
de roze loper.
Ook dit jaar is er wederom een loterij van de Vrienden van Sint Petrus.
De aftrap voor de vriendenloterij zal plaatsvinden bij de familie BBQ op 6
juli. De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan het welzijn en
ontspanning van de bewoners op het zorgpark. Iedereen vindt het fijn dat
er zoveel activiteiten zijn in Sint Petrus en dat wordt mede mogelijk
gemaakt door de Vrienden van Sint Petrus. Denk maar eens aan alle
toertochtjes, uitstapjes, wekelijks live muziek en nog meer.
Om te tonen hoe blij we zijn met onze vele vrijwilligers, wordt er in juli
een vrijwilligersdag georganiseerd. We willen dan alle vrijwilligers in het
zonnetje zetten en hen bedanken voor al hun werk. Waar zouden we zijn
zonder vrijwilligers.
Het Centraal bureau voor statistiek heeft berekend dat het aantal 65plussers in Brabant toe gaat nemen. De vergrijzing zal in Brabant tot 2040
doorzetten. In het hele land groeit het aantal ouderen (65 jaar of ouder)
tot 2040 van 2,7 miljoen naar 4,6 miljoen. We staan dus voor een grote
uitdaging om de toenemende ouderen nu en in de toekomst te blijven
voorzien van professionele zorg. Daarnaast weten we ook dat
zorgmedewerkers schaars zijn.
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In de thuiszorg zetten we daarom steeds meer in
op “zorgtechnologie”. Een daarvan is de inzet van
de Medido. De Medido is een kastje met daarin de
medicatie. Op het tijdstip dat de cliënt medicijnen
moet innemen geeft het kastje een signaal en spuugt
het kastje het zakje met de medicijnen uit. Als de
cliënt niet reageert, gaat er een signaal naar de
meldbank die op haar beurt contact opneemt met de
cliënt en vraagt waarom de cliënt de medicatie niet neemt.
Op deze manier kunnen we cliënten helpen met hun
zorgvraag zonder dat er een verzorgende naar toe moet.
We streven er met zijn allen naar om alle ouderen zolang mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen. Om dit te kunnen bereiken zijn we op dit
moment het volledig pakket thuis aan het ontwikkelen. Het volledig
pakket thuis bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een intramurale
setting zou krijgen. Hiermee kunnen we verhuizen naar een intramurale
setting uitstellen en wellicht in een aantal situaties voorkomen. Als de
zorg thuis niet meer verantwoord is, dan is er natuurlijk ook nog altijd een
mogelijkheid om te verhuizen naar een appartement in Sint Petrus.
Er is één sleutelwoord in de uitdaging van de vergrijzing en dat is
“SAMEN”. We hebben elkaar kei hard nodig. Ik ben dan ook heel blij met
de vele mooie samenwerkingverbanden met; gemeente, Pantein, MeMo,
Dorpsteam, Kinderburgt en Mennenhof.
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer toe. Marie Louise.

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

Lente
Verblindend blauwe luchten
Gevuld met levend licht
De aarde die haar zuchten
Nu naar de hemel richt
Bloesemende wolken
In wisselende wacht
Verlangend te vertolken
De lente en haar pracht
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Overleden.
Mevrouw P.L. Croijmans Habraken
Mevrouw J.M. Smits Heesakkers
De heer H.M.C. Hermens
Mevrouw A. de Bruin van Lankveld
De heer Hazelzet
Mevrouw Ketelaars Ebbers
Dhr. Kleuskens
Mevrouw Bevers de Groot

App
App
App
App

1.06
1.02
0.05
1.28

App 2.03
App.1.18
App.0.05.

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
De heer J.J.M. van den Elsen
Mevrouw H.A. Ceelen van den Bosch
Mevrouw T.M. van Lieshout Verstappen
Mevrouw M.M. Biemans Wassenberg
De heer J.P. van de Spank
Mevrouw Rijken Pijnenburg

App.2.14
App.2.20
App.2.27
App.0.01
App.1.02
App.1.20

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.
Intern verhuisd:
Mevrouw J.T.Spierings Verboort
De heer Jan van den Elsen

naar App.1.28
naar App.1.06

Verjaardagen bewoners.
JUNI
21 mw M.H.G.A. Nelissen Roeloffzen
21 mw H.M. Zomers Manders
26 mw P.M. Kleuskens Willems

2.12
2.09
1.18

JULI
03 mw Kanters Hermkens
05 mw C.M.T. van den Akker van Delst
05 mw H.M. de Mol van Poppel
11 dhr H. van den Akker
16 mw M.J. van den Bosch
19 mw P.A. van Horik van den Eijnde
19 dhr C.H. van Berlo
22 dhr J.M. Ketelaars
24 dhr Smits

1.19
1.23
2.08
1.23
1.05
2.20
0.10
2.03
2.01
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We hebben weer verschillende leuke activiteiten op de
planning staan. Met het mooie weer willen we er lekker op uit
en genieten van al het moois om ons heen. Naast de vaste
activiteiten organiseren we ook andere seizoensgebonden
activiteiten voor zowel de bewoners, maar niet te vergeten
ook voor de vrijwilligers.
Terugblik van de activiteiten
Roze lunchweek.
Elk jaar organiseren we vanuit “Aandacht voor Elkaar”
in het voor- en najaar een lunchweek voor
medewerkers en vrijwilligers. Deze week mag de
broodtrommel thuis gelaten worden en wordt er
genoten van al het lekkers dat door de keuken wordt
verzorgd. Deze keer hadden we een roze lunchweek.
Het was gezellig aangekleed met roze ballonnen en
servetten. Met het eten werd ook rekening gehouden.
Zo waren er vegetarische reepjes, zalm, Duitse
broodjes, Turks brood, verschillende soorten fruit, roze
soesjes etc. Tevens hing natuurlijk de gehele week de
regenboogvlag uit. Net zoals altijd was de lunchweek
druk bezocht en hebben vele kunnen genieten van al
het lekkers.
Filmavond en filmmiddag voor medewerkers,
vrijwilligers en bewoners.
In het kader van de “Roze Loper” hebben
we op donderdagavond 21 maart een film
gedraaid
voor
de
medewerkers
en
vrijwilligers. Dit was de film: Brokeback
Mountain en ging over twee cowboys uit
Wyoming die tijdens de jaren 60 verliefd
worden
en
wier
relatie
over
een
tijdsspanne van twintig jaar gevolgd wordt.
Omdat hun milieu homoseksualiteit niet
aanvaardt, voelen beiden zich gedwongen
tot een dubbel leven. Er waren zo’n 50
geïnteresseerden naar de film komen kijken en iedereen was
erg onder de indruk. Met een drankje hebben we nog na
kunnen praten over de film.

7

Op maandag 25 maart stond een filmmiddag
voor de bewoners op het programma. Er was
gekozen voor een Nederlandstalige film. Een film
van Carry Slee, namelijk: “Spijt”. Deze film gaat
over Jochem die gepest wordt op school, omdat
hij dikker is dan de rest. David en Vera zien het
pesten met lede ogen aan maar grijpen niet in.
De film “Spijt!” is dus ook meer een verhaal over
meelopers en zwijgers dan over daders en
slachtoffers. De film was druk bezocht door de
bewoners en na de film kon je zien dat deze wel
wat los had gemaakt. De bewoners waren echt
onder de indruk en snapte niet dat zoiets kon
gebeuren. Twee mooie momenten gehad waarbij
we stil stonden bij gebeurtenissen die helaas
dagelijks voorkomen.
Muziekmiddag met Pierre van Dongen.
Op woensdag 10 april kwam Pierre van Dongen bij ons optreden tijdens
onze wekelijkse muziekmiddag. Pierre is geen onbekende en komt al jaren
bij ons in huis. We genieten elke keer van de muziek die Pierre voor ons
maakt. Deze middag was net iets anders dan dat we gewend zijn. In het
kader van de “Roze Loper” zong Pierre muziek van artiesten die seksueel
anders geaard zijn. Als je zo al die bekende nummers voorbij hoorde
komen, wist je dit vaak niet eens van die artiest. De regenboogvlag hing
uit en de bezoekers kwam binnen over de roze loper. Iedereen kreeg een
roze koek bij de koffie/thee en er stonden roze bloemetjes op tafel. Met
de muziek van Pierre hebben we een gezellige roze middag gehad waarbij
genoten werd van de muziek.
Spreekwoordenwandeltocht door Boekel.
Elk jaar organiseren we in de maand april een gezellige wandeltocht.
Samen met de bewoners, familie en vrijwilligers gaan we op pad. Dit jaar
had Hein van den Elzen weer een mooie tocht in elkaar gezet. We
mochten op zoek gaan naar verschillende spreekwoorden, maar deze
klopten niet. Op het opdrachtenblad moesten we het juiste spreekwoord
aankruisen. We troffen het erg met het weer, want het was ruim 20
graden! Heerlijk om dan een mooie wandeling door Boekel te maken. Met
ongeveer 20 bewoners zijn we de route gaan lopen. Iedereen was erg
enthousiast en de spreekwoorden waren bij vele ook bekend. Na afsluiting
van de wandeling kwamen we samen in ’t Trefpunt waar we met z’n alle
nog een pannenkoek aten. Bij een wandeltocht hoort natuurlijk ook nog
een prijsuitreiking en er waren drie winnaars uitgekomen. We kunnen
terug kijken op een geslaagde middag waarbij we hebben genoten van het
weer en de mooie wandeltocht.
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Bezoek aan het bezoekerscentrum
“Steltenberg” in Volkel
De eerste maandag van de maand is altijd voor
de natuurvereniging. Deze keer ging het niet
door en zijn we op bezoek gegaan bij het
bezoekerscentrum Steltenberg in Volkel. Daar is
de mogelijkheid om in de omgeving te
wandelen, maar helaas liet het weer het niet toe
om een wandeling te maken. We werden erg
gastvrij ontvangen door Pieter en Carla die de
eigenaren van het bezoekerscentrum zijn. Er
stond al een grote tafel voor ons klaar waar we
met dertien personen aan konden zitten. Na de
ontvangst werden we getrakteerd op een kopje
koffie/thee
en
een
stuk
abrikozenof
kersenvlaai.
Pieter en Carla weten erg veel over de historie van het Duits lijntje. Carla
heeft ons dan ook veel verteld terwijl wij genoten van de koffie of thee
met gebak. Vele dingen waren erg herkenbaar, maar er waren ook
verhalen die nieuw waren. Er hingen foto’s van verschillende wachtposten
van het Duits lijntje. In totaal zijn er vijftig, dus er moeten nog vele
wachtposten verzameld worden.
Iedereen was erg enthousiast van de
verhalen die Carla vertelde. De tijd
vloog voorbij en het was alweer snel
16.00 uur om richting Boekel te
vertrekken. Mw. van den Bosch en
mw. van Roosmalen wisten veel over
die periode. Carla komt bij hen nog
een keer op de koffie om nog meer
verhalen te horen die ze dan weer
door kan vertellen. Het is een erg leuk
uitstapje geweest en voor herhaling
vatbaar.
Bus routes en zaterdagmiddag activiteiten stoppen in de vakantie
periode.
Vanaf begin juni tot en met eind augustus zijn er op de donderdagmiddag
geen bus toeruitjes meer. We starten weer op in de maand september.
De zaterdagmiddag activiteiten zoals de jukebox middag stopt in de
maanden juli en augustus. De andere activiteiten gaan zoveel mogelijk
door in de vakantie periode.
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Roze wandelvierdaagse voor Sint Petrus
BrabantZorg maakt zich hard voor tolerantie in de zorg.
Iedereen moet zich bij BrabantZorg thuis en zich vrij voelen om
zijn/haar eigen leefstijl voort te kunnen zetten. Iedereen is bij
ons welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst,
religie of seksuele geaardheid.
In locatiegroep Meierijstad bestaande uit de locaties: AAtrium, Sint
Joachim & Anna, Watersteeg Veghel, Simeonshof Erp, Sint Petrus Boekel
en Odendael St. Oedenrode wordt de aftrap gedaan om het certificaat
‘Roze Loper’ te behalen. Dit traject zal zo'n anderhalf jaar gaan duren en
wordt afgesloten met een tolerantiescan. Onderdelen waarop deze scan
toetst zijn onder andere: respect en openheid, waarborging van privacy
en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit. Op iedere locatie zal
er op een bijzondere manier aandacht worden geschonken aan het
project.
Sint Petrus wil tijdens de avondvierdaagse, van 4 tot en met 7 juni, dit
laten zien in de vorm van het uitdelen van roze spekjes aan de
wandelaars en het dragen van regenbooghoedjes. Op de locaties zal de
roze loper uitgelegd en de vlag gehesen worden tijdens de wandeldagen.
Vrijwilligersdag met barbecue op vrijdag 5 juli.
Elk jaar organiseren we een leuke dag voor alle vrijwilligers die zich
inzetten voor Sint Petrus. Naast het vrijwilligersdiner in november is er
ook een zomer activiteit. Vorig jaar waren de vrijwilligers erg enthousiast
met de georganiseerde fietstocht die door twee vrijwilligers in elkaar gezet
was. Dit jaar hebben we gekozen voor twee activiteiten. De vrijwilligers
kunnen kiezen uit jeu de boules of een fietstocht. De jeu de boules
middag is bij Petanque vereniging Jeu de Bouckles vanaf 14.00 uur. De
andere vrijwilligers mogen op vrijdag 5 juli de fietsen weer uit de schuur
halen. Laat je banden goed op pompen, want we gaan weer een leuke
tocht fietsen. Na de fietstocht en jeu de boules komen we allemaal weer
terug naar Sint Petrus. Daar staat weer een goed verzorgde barbecue
klaar en kunnen we aanschuiven. Noteer deze datum alvast in je agenda
en graag zien we jullie dan.

Vrijdag 5 juli
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Vriendenloterij 2019.
De voorbereiding voor de Vriendenloterij is in volle gang, We gaan
proberen om wederom 2500 loten te verkopen in en om Sint Petrus. Bij
familie, medewerkers en vrijwilligers. Een lot kost €2,00 per stuk.
De aftrap van de Vriendenloterij is tijdens onze jaarlijkse feestmiddag op
zaterdag 6 juli. Nadien verkopen we loten bij de kermis op het terrein en
bij tal van andere activiteiten die in huis worden georganiseerd.
We proberen elk jaar leuke prijzen te scoren voor de Vriendenloterij.
Dit jaar zijn er acht prijzen te winnen:
- 2x een cadeaubon van Electro World t.w.v. €200,- 1x een cadeaubon van van Rijbroek Mode & Sport t.w.v. €150,- 2x een cadeaubon van restaurant Montimar t.w.v. €50,- 1x een cadeaubon van keurslager van Extel t.w.v. €50,- 1x cadeaubon van Eeterij Stoer t.w.v. €50,- 1x cadeaubon van Brasserie de Mouthoeve t.w.v. €25,De opbrengst van de Vriendenloterij komt geheel ten goede aan het
welzijn van de bewoners. Op het verlanglijstje staat een nieuwe
BrainTrainer. We hebben er al twee in huis staan, maar door intensief
gebruik komen we er nog een tekort. Een BrainTrainer is een heel mooi
apparaat waar iedereen op kan spelen van spelletjes tot muziek,
geheugenvragen, foto’s enz. We hopen dat u allen mee wilt helpen aan
het slagen van de Vriendenloterij.
Sint Petrus kermis voor jong en oud in de eerste week van de
zomervakantie.
Dit jaar hebben we weer een heuse kermis in de eerste week van de
zomervakantie, namelijk op woensdag 10 juli. Normaal gesproken is de
kermis in de laatste week van de vakantie, maar we gaan iets anders
proberen. Het terrein wordt weer gezellig gemaakt met een
schommelschip, zweefmolen, een grotere draaimolen in tegenstelling tot
vorig jaar, verschillende springkussens, een suikerspinkraam, een
draaiorgel mag natuurlijk niet vergeten worden en we kunnen met het
treintje een rondje door Boekel maken. Voor de kinderen hebben we nu
een extra activiteit in plaats van het oplaten van ballonnen. We gaan
kermis eendjes vissen uit een grote bak met water.
En in het kader van het project “de Roze Loper” kiezen we voor roze
eendjes. Op het terras aan de voorzijde van Sint Petrus en in de
binnentuin kunnen bewoners en bezoekers genieten van de kermis. Ook
zijn er oliebollen verkrijgbaar en staan de drankjes koud. Hopelijk hebben
we net zo’n mooi weer als vorig jaar en gaan we er een gezellige dag van
maken met iedereen die naar onze kermis komt!

11

OP DE KOFFIE BIJ DE CLIENTENRAAD.

Op 5 april was het de eerste “op de koffie bij” op vrijdagmorgen na het
inloopontbijt. Voor mij als lid cliëntenraad ook de eerste keer om dit bij te
wonen.
In eerste instantie benoemde Elly Janssen de overleden bewoners van
afgelopen maand en tevens werden de nieuwe bewoners welkom geheten.
Ik mocht vanuit het laatste overleg van de cliëntenraad het een en ander
vertellen wat toen aan de orde is geweest zoals: de geestelijke zorg, de
overlast van kraaien en de zorg in het algemeen en op d’n Boogerd in het
bijzonder.
Elly nam de komende activiteiten door, waarbij de zogenaamde Goede
Week, de week voor Pasen, aan de orde kwam. Verder vertelde Jose
Habraken over de herdenkingsdienst voor alle overleden bewoners, die op
een waardige manier met woord en gezang werden herdacht.
Ik vond het fijn om samen met
de andere leden van de
cliëntenraad de koffie met
jullie te delen.
Theo van der Burgt.

Cliëntenraad met aandacht voor geestelijke zorg maar
ook voor ordinaire kraaienoverlast: Alle respect.
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Een schilderij als gedenkteken.

Misschien hebt u het al gezien, misschien
nog niet. Maar op 30 april heeft de Stichting
“Vrienden van Sint Petrus” een schilderij
onthuld in het Vriendencafé.
Bij het overlijden vorig jaar van haar exvoorzitter en langjarig bestuurslid,Jan van
der Burgt, was al aangekondigd dat onze
stichting een gedenkteken wilde plaatsen
voor hem. Al voor het begin van onze
stichting, in 1999, was Jan van der Burgt betrokken bij, wat toen nog
heette, het Bejaardenhuis Sint Petrus. In een tijdspanne van zo’n 30 jaar
heeft hij meegewerkt aan de fusies, nieuwbouw en cultuuromslag in de
ouderenzorg tot wat nu het “Zorgcentum Sint Petrus” is. Door middel van
dit gedenkteken willen we zijn vele werk en inzet voor Sint Petrus
gedenken.
Na het Toon Trienekenspad is er dus nu een tweede gedenkteken
gekomen voor een vrijwilliger die zich jarenlang heeft ingezet voor het
zorgpark en haar bewoners.
Hebt u het portret nog niet gezien? Ga
er maar eens even naar kijken.
Wij vinden het zeer goed geslaagd, heel
goed lijkend en het hangt op een mooie
plaats in het Vriendencafé.
Mientje van der Burgt-Willems, de
weduwe van Jan, heeft het in het bijzijn
van haar drie kinderen onthuld.

Piet Kessels: Voorzitter stichting “Vrienden van Sint Petrus”.
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Hallo medebewoners.
Ik wil me even voorstellen aan jullie. Mijn naam
is Thea van Lieshout Verstappen en woon sinds
kort op kamer 227.
Ik ben 81 jaar oud en geboren in Wanroij en in 1962 getrouwd met Albert
van Lieshout. We hebben op de Heerevelden in Handel samen een huis
gebouwd waar drie kinderen zijn geboren. Inmiddels heb ik ook zeven
kleinzonen in de leeftijd van 8 tot 28 jaar, waar ik heel erg trots op ben.
Mijn man is twaalf jaar geleden overleden en ik ben daarna nog twee keer
verhuisd binnen Handel. Mijn hobby’s zijn kienen, muziek luisteren en
gezellig meedoen aan andere activiteiten. Ik maak graag een praatje,
mocht je me tegen komen in ons mooie Sint Petrus.
Groetjes: Thea van Lieshout.

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

Riek Ceelen van den Bosch.
Op de foto staat ons mama met haar kleinkind
(Loes) en achterkleinkind (Faas: geboren op 13
april 2019).

Riek is op 10 augustus 1923 in Helmond
geboren en opgegroeid in een gezin met vijf
meiden. In de oorlog leerde ze Herman Ceelen
kennen, ook uit Helmond, en zij trouwden in
juli 1948. Het was een dubbel huwelijk: Riek
en Herman en de zus van Riek met de broer
van Herman.
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De eerste twee en een half jaar van hun huwelijk woonden ze in Helmond
waar ze twee dochters kregen. In 1951 verhuisden ze naar Uden. Eerst
naar de Oliemolenstraat, waar ze nog twee zonen en vier dochters kregen.
Omdat dit huis te klein was geworden, zijn ze verhuisd naar de
Ereprijsstraat en daar kregen ze nog een zoon en drie dochters.
Het gezin van Riek bestaat dus uit negen dochters en drie zonen. Ze
hadden een textielmachinefabriek in Uden en in de beginjaren van hun
huwelijk was Herman veel op reis naar het buitenland, terwijl Riek erg
druk was om al haar kinderen in het gareel te houden.
Toen Riek in het kraambed lag van kind nr. 12 (een nakomertje) in het
ziekenhuis in Veghel, kwam haar oudste dochter daar om haar vriendje
voor te stellen. Zo ging dat in die tijd. De kinderen van Riek hebben niet
stil gezeten en de familie is uitgegroeid tot 96 personen in totaal. Haar
man Herman is in maart 1986 onverwachts overleden, ze waren toen 38
jaar heel gelukkig getrouwd. Dit was een zeer zware tijd.
Riek is uiteindelijk verhuisd naar het appartementencomplex aan de Markt
in Uden. Daar heeft ze de laatste 29 jaar met heel veel plezier gewoond.
Ze genoot altijd met volle teugen van de drukte en het vertier op de
Markt. Er was altijd wel iets te doen.
Ondanks dat Riek nog steeds zeer zelfstandig is en nog goed bij de
pinken, begon haar hoge leeftijd haar parten te spelen. Horen doet ze heel
slecht en haar evenwicht houden is ook moeilijk, waardoor ze het laatste
jaar veel viel. Haar laatste val in januari van dit jaar werd haar bijna
fataal. Ze is toen bediend, maar ze is zo sterk dat ze gelukkig weer
opknapte. Na 7 weken van intensieve 24-uurs zorg door haar eigen
kinderen, woont ze nu in Boekel in de Sint Petrus op kamer 220.
Ze vindt de mensen in Boekel allemaal even lief en het eten heel erg
lekker, maar toch is het een enorme grote overgang voor Riek. Ze heeft
het er dan ook nog steeds moeilijk mee. Ze heeft heimwee naar Uden, ze
mist haar eigen appartementje, het uitzicht op de Markt en de mensen en
de levendigheid die daar mee samenhangen. ‘Een oude boom moet je niet
verplaatsen’ is het spreekwoord. Jammer genoeg hadden wij als kinderen
nooit verwacht dat dit nodig zou zijn, maar toch kwamen wij hier voor te
staan.
Wij zijn heel trots op onze moeder dat zij zo haar best doet om te wennen
en wij hopen dat we nog tot in lengte van jaren naar het gezellige Sint
Petrus mogen komen om van haar te genieten en leuke dingen te doen.

Groetjes: Yvonne Centen en Jacqueline van der Ven.
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Ik ben Jan van den Elsen en woon op de afdeling: Oogstappel kamer 214.

Na bijna 91 jaar op hetzelfde adres
gewoond te hebben, ben ik eind februari
naar Sint Petrus in Boekel verhuisd. Ik voel
me er al heel aardig thuis. Er zijn fijne
mensen aanwezig die me helpen en er
worden leuke activiteiten georganiseerd
waarbij ik graag aanwezig ben.
In mijn werkzame leven heb ik een
agrarisch bedrijf gerund. Tegenwoordig
breng ik de dag door vooral in gezelschap
van anderen om een praatje te maken of
een spelletje te doen. Iedere donderdag ga
ik naar de dagbesteding in Handel. Dit ben
ik al jaren zo gewend en kan het niet
missen. ’s Avonds kijk ik graag t.v. Het liefst zie ik voetbal en dan vooral
PSV, mijn favoriete club. Verder geniet ik van bezoekjes van familie,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ik hoop nog een hele tijd van dit alles te
kunnen genieten.
Groetjes en misschien wel tot ziens.
Jan van den Elsen.

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

Jo van der Spank
Ik ben Jo van der Spank en ben 83 jaar oud. Ik
ben geboren in Uden, getrouwd en in Gemert gaan
wonen. Ik ben al 37 jaar weduwman en heb een
zoon en een schoondochter. Verder had ik een
dochter, maar die is drie jaar geleden verongelukt.
Ik heb twee kleindochters en drie
achterkleindochters.
Ik ben blij dat ik in de Sint Petrus ben komen
wonen en heb het erg naar mijn zin hier.
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Mevrouw van Eck. Appartement
101.
Toen ik kwam, zat mevrouw gezellig in de
huiskamer een kopje koffie te drinken.
Ze was wel bereid om na de koffie naar haar
kamer te gaan. Omdat mevrouw macula
degeneratie aan haar ogen heeft, wat betekent
dat ze bijna blind is, kwam de zuster van de
afdeling haar halen. Wat bijzonder was, de
zuster had een band om waaraan voor en
achter handvaten zaten zodat mevrouw hieraan
kon vasthouden en hierdoor heel stabiel op
eigen kracht kon lopen. Het lopen ging ook erg
goed en mevrouw vond dit ook prettig.
Mevrouw is geboren in Rotterdam en denkt ook vaak nog terug aan de tijd
dat ze daar woonde. Ze is 93 jaar en heeft ongeveer 40 jaar in Uden
gewoond. Ik vroeg me af waarom ze in Brabant is komen wonen. Dat
werd snel duidelijk want ze heeft een zoon en een dochter. De zoon is
gehandicapt ( Ze houdt wel erg veel van haar zoon verteld ze direct!) en
haar dochter woont in Uden. Dat was een goede reden om naar Brabant te
komen. Haar dochter heeft 1 zoon en 3 kleinkinderen. Haar lieve dochter
komt elke dag behalve op woensdag. Ze doet ook alles voor mama.
Mevrouw is erg vrolijk en blij en vooral lief. Ik ben altijd recht door zee en
heb duidelijk een eigen mening. Geen na-aperij maar vooral: iedereen
mag zijn wie die is.
Ze vertelt ook dat, als je lief bent voor andere mensen, de mensen ook
lief zijn voor jou. Ik denk niet dat er kwade mensen zijn, daar gelooft ze
echt in. Wat fijn, als iedereen zo zou zijn dan hadden we een heerlijke
wereld.
We babbelden even over het geloof: tja, eigenlijk ben ik Nederlands
Hervormd, maar we gingen vroeger alleen naar de zondagsschool. Nooit
naar een kerk of zo. Ze heeft nooit geleerd om over God of zo na te
denken. Wel leerde ze dat je goed moest zijn voor andere mensen, want
als je goed bent voor een ander ontmoet je ook goede mensen.
En, zei ze: GOEDHEID ZIT VAN BINNEN.
Een mooie afsluiting, wat een liefde straalde ze uit.
Dank U wel dat ik even langs mocht komen en uw handen mocht warmen.
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.
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Pieta Croijmans Habraken 03-02-1928.
Ons mam is in 2013 samen met ons pap
vanuit Erp hier in Sint Petrus komen wonen.
Ons pap had destijds veel zorg nodig en is na
drie maanden hier wonen gestorven.
Ons mam en wijzelf waren heel blij dat ze
hier mocht en kon blijven wonen. Ze vond
het prima wonen. Van uit haar appartement
had ze een mooi uitzicht en zag ze het
bezoek wat ze kreeg al bijtijds aankomen.
In het begin ging ons mam nog vanuit hier
gezellig met ons mee boodschappen doen of
ergens gezellig op bezoek. Door de tijd heen
werd dit steeds lastiger en was ze veel thuis.
Maar dit vond ze ook goed, ze had thuis goed
“den aord’’.
Wij woonden kort bij en een bezoek aan ons mam, oma en “kleine oma”
bleef toch wel met liefde en plezier. Wat we ook altijd zo leuk vonden was
dat ons mam haar eerste kraamhulp van vroeger bij haar op de gang
woonde. Truus en ons mam hebben nog veel over die goeie ouwe tijd
gebuurt. Mooi toch dat zoiets er is en kan.
Sint Petrus is altijd een veilig en goed thuis geweest voor ons mam. We
danken al de helpende en verzorgende handen van een ieder die bij Sint
Petrus verbonden is.
Dankbare groetjes: Familie Croijmans.
**********************
**********************

Mevrouw de Bruin.
Ons moeder is op 15 november 1929 in Boekel
op de Heidevelden, wat nu Het Goor heet,
geboren.
Ze is 5 mei 1954 getrouwd met ons vader en is
toen naar de Hulstheuvel in Uden verhuisd, waar
de oudste is geboren. In 1956 zijn ze naar Melle
verhuisd, waar nog negen kinderen zijn geboren.
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Ze had daarmee een druk gezin en ze was altijd bezig. Ze hadden hier een
boerderij, die in een uitbreidingsplan kwam te staan en zijn daarom
verhuisd naar de Vluchtoordweg, waar ze een nieuw huis hebben gebouwd
met een grote varkensschuur. Onze vader is gaan werken en ons moeder
verzorgde de varkens.
Toen wij het huis uit waren kregen ze het makkelijker en maakten vele
autotochtjes en gingen bij de kinderen op bezoek. Het was groot feest
toen ze op 5 mei 2004 50 jaar waren getrouwd. Wat heeft ons moeder
hier van genoten met de hele familie.
Op 28 maart 2005 is ons vader overleden na een kort ziekbed en moest
ons moeder alleen verder. Wat deed ze dat goed. Ze was graag buiten
bezig en het liefst in de bloemenhof, er was altijd wel iets te doen. Ook
reed ze met de auto naar alle kinderen en genoot van de kleinkinderen.
Maar in februari 2012 sloeg het noodlot toe en kreeg ons moeder een tia.
Ze heeft eerst in het ziekenhuis in Oss gelegen en is daarna na de
Watersteeg in Veghel gegaan om te revalideren.
Gelukkig kwam er een appartement vrij in Sint Petrus in Boekel met een
balkon, zodat ze in de zomer ook buiten kon zitten. Hiervan heeft ze
genoten. Ook hield ze van de activiteiten die er werden georganiseerd,
zoals kienen en s avonds het gezellige kaarten in het trefcentrum waar ze
gastvrij werd ontvangen en van bouillon met een glas water werd
voorzien. De vrijwilligers zorgden er goed voor. Ze had zelfs een eigen
plekje aan tafel.
Het allerergst vond ons moeder het dat ze hulpbehoevend werd. Daar had
ze het heel moeilijk mee, alles vragen aan een ander om te doen dat was
niet haar aard.
Ze genoot erg van het dagelijkse bezoek van de kinderen, kleinkinderen
en ook de achterkleinkinderen. Wij waren haar trots. Het allerfijnste vond
ze het als we ons moeder kwamen halen voor een uitstapje maakte niet
uit waar naartoe.
Ze was vol lof over de goei zusters en ze hield wel van een grapje met de
zusters.
Ons moeder ging langzaam achteruit en ze kreeg steeds vaker een
aanval, zodat ze weer aan de zuurstof moest. Elke keer verbaasde ze ons
en kwam er weer bovenop. Tot begin maart toen werd het te veel en lukte
het niet meer. Ze heeft er voor gevochten maar is op 2 april overleden.
Ons moeder heeft bijna 7 jaar in Sint Petrus gewoond en wij willen alle
bewoners, kaarters en vrijwilligers bedanken. Maar vooral de zusters en
broeders, zoals ons moeder altijd zei willen we bedanken voor alle goede
zorgen, maar ook de betrokkenheid aan en voor ons moeder.
Met de groeten van familie de Bruin.
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Vrijwilligers

Op donderdagmorgen vanaf half 10 tot rond half 11 is er bloemschikken.
Deze activiteit wordt drukbezocht. Ruim zes jaar geleden opgezet als
knutselen, maar de laatste twee jaar puur als bloemschikken.
De cliënten maken dan een bloemstukje met hulp van de vrijwilligers,
indien nodig. Het is de bedoeling dat ze toch zoveel mogelijk zelf doen,
maar diegene die dat niet helemaal alleen kunnen krijgen hulp. Het is ook
een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Het zijn
voornamelijk vrouwelijke cliënten, al zijn mannen ook zeer welkom! De
groep bestaat toch wekelijks uit zo'n 18 a 20 personen.
Met feestdagen zoals Pasen en Kerstmis wordt er ook een mooi
themastukje gemaakt. De vrijwilligers vinden het fijn als ieder weer met
een mooi bakje en een lach huiswaarts gaat.
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KOFFIETIJD OP

Afdeling Oogstappel

Het heeft enige tijd
geduurd, maar vandaag
was het tijd om eens
gezellig koffie en thee
te drinken samen met
de buren.
Het idee ontstond spontaan en het was dan ook een beetje gokken
hoeveel mensen er zouden komen. Zoals te zien op de foto zijn het er
meer geworden dan we aan de tafel konden plaatsen. Een paar mensen
op de tweede rij, maar dat mocht de pret niet drukken. Een aantal
familieleden, die op de koffie kwamen bij hun vader, sloten gewoon bij
ons aan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Een lekkere paaszoen, die we
meegenomen hadden voor bij de koffie, ging er wel in.
Voor de nieuwe bewoners was het fijn om een voorstelrondje te doen en
te kunnen vertellen waar iedereen oorspronkelijk vandaan kwam. De een
gaf aan zich hier al goed thuis te voelen en het hier fijn te vinden en een
ander die het nog steeds moeilijk vond.
We gaan er samen als afdeling aan werken dat iedereen het hier naar de
zin heeft. We hebben veel gelachen en dat was net de bedoeling van dit
gezellig samenzijn.

KONINGSDAG
Op 27 april was onze koning, Willem Alexander, jarig.
Dit moest natuurlijk gevierd worden. We hebben met bijna
alle bewoners van afdeling Oogstappel beneden in het
trefpunt gezellig koffie, thee, met gebak genuttigd. Ook
hebben we mogen genieten van een mooie oranjeoptocht
met de harmonie en de kinderen die allemaal verkleed
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waren en lopend of met een mooi versierde fiets of kar tot
twee keer toe voorbij gewandeld kwamen. Hier genoten
onze bewoners erg van. Later kwam de harmonie binnen
nog een aantal deuntjes spelen en natuurlijk nog het
Wilhelmus als afsluiter. Collega Anjo had voor onze
bewoners een mooi oranje bovenstrikje gefreubeld die wij
bij onze mensen op gespeld hebben en geridderd tot de orde
van afdeling oogstappel. Daarna samen nog op de foto met
de bewoners die nog beneden waren. Het was een mooie
ochtend waar onze bewoners zichtbaar van hebben
genoten.

Groetjes afdeling: Oogstappel.

25

Na de carnaval was het weer tijd om de
lente te verwelkomen. Allereerst werd
het Pasen, waar veel voor werd
geknutseld zoals een Paastak, paashazen
voor het raam, kuikentjes van wol,
eiersalade, paaskransen en natuurlijk de
chocolade eitjes. Het keek erg gezellig.
Nu zijn we weer volop bezig met voorjaar. Binnenkort starten we met een
heuse groentetuin. We hebben een mooie grote bak gekregen van
chauffeur Jo waarin we onze groenten gaan zaaien. Dus het kan gebeuren
dat we over een paar weken onze eigen boontjes kunnen eten.
We hebben bij de bibliotheek een themakoffer gehaald. Dit
keer ging het over tradities. Een traditie was natuurlijk het
trouwen in een echte trouwjurk. Mevrouw van Haandel
Opheij bracht haar prachtige hurk mee en die heeft een
aantal weken op onze pop geshowd gestaan.
Ook zijn we naar de lammetjes gaan kijken die op visite
waren bij de Ministars. Die hebben altijd een groot
knuffelgehalte, het was erg leuk. Ons grote grasveld is
momenteel helemaal paars van de bloemetjes. Het lijkt wel
of we op de Strabrechtse Heide zijn.
Een dag voor koningsdag hadden we koningspelen georganiseerd,
natuurlijk hoorden daar ook heerlijke koningszoenen bij. Dat was een
gezellige middag. Op 1 juni gaan we een nieuwe collega begroeten, Janet
Selten. We gaan haar de volgende keer aan u voorstellen.
Will Coppens. Team Donkzicht.
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Afdeling Bellefleur
Samen Pasen vieren
Wat was het weer gezellig
samen aan tafel met Pasen
Een lekkere koffietafel met alles erop en eraan
De paasklokken zijn aangekomen uit Rome
ze galmen en beieren
en de paashaas komt met eieren
Gezellig samen zijn met z’n allen
uitzien naar de komende lente
de lammetjes in de groene wei
en de paarden met veulens zij aan zij
Wij voelen ons hier op ons gemak
en aangetrokken ons beste pak
We bedanken iedereen voor dit mooie feest
want dit jaar is Pasen weer geweldig fijn geweest
Door Mw. van Roosmalen.
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Afdeling Elstar.

Het voorjaar in de bol, wie heeft dat nu niet.
Nou, wij van afdeling Elstar in ieder geval wel, want wij smachten naar
het mooie lente weer. De winter heeft weer lang genoeg geduurd, het
wordt tijd dat we weer naar buiten kunnen zonder zo’n dikke winterjas
aan te moeten trekken.
Afgelopen maand hebben we een mooie herdenkingsdienst gehad in ‘t
Trefpunt waarbij een bewoonster van onze afdeling, mevrouw Krüter, is
herdacht. Dit was een zeer mooie avond met mooie muziek erbij. Daarna
hebben we nog gezellig met de nabestaanden zitten praten. Altijd fijn en
leuk om deze mensen weer te zien en te spreken. Je hebt tenslotte samen
met hen, de nabestaanden, voor hun vader of moeder mogen zorgen.
De twee kamers die leeg stonden zijn ook weer gevuld. Het begint wel op
een Handels-laantje te lijken, zoveel mensen uit Handel die hier komen
wonen.
Wanneer ik dit zit te schrijven is de
afdeling weer mooi versierd voor het
aankomende paasfeest. Zelfs de
paashaas heeft iets voor ons, het
personeel, achtergelaten. Dit wordt
erg gewaardeerd.
Ik wens namens mijn teamgenoten
en mezelf jullie een fijne lente en een
nog mooie zomer toe.

Groetjes Jorg, team Elstar.
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Het Muziekuurtje op afdeling Sterappel.
Muziek zorgt meestal voor een positief en gezellig sfeertje en het is een
mooie manier om contact te maken. Het kan je meenemen naar de tijd
van vroeger, je kunt er blij van worden en misschien doet het je af en toe
een traan wegpinken. Het raakt je.
Hartstikke fijn dat Lisette ongeveer 3a4 keer in de maand bij ons op de
afdeling komt om samen met de bewoners vele bekende liedjes van
weleer te zingen. We gaan gezellig samen aansluiten bij Lisette om alles
duidelijk te zien en horen. De ene bewoner leunt rustig achterover en
luistert het rustig aan. De ander zingt enthousiast mee. Men geniet. Blij
met dit zinvolle uurtje.
De laatste week vond de dagbesteding niet plaats in de huiskamer maar
op de ruime gang omdat er bouwwerkzaamheden waren rondom de
huiskamer. Tussen de eerste en tweede etage is het inmiddels geheel
dicht gemaakt omdat er toch wel veel geluid over en weer ging. Dus
teveel geluidsoverlast. Zoals ze het nu opgelost hebben zal het doel
bereikt zijn, namelijk wat meer rust op sterappel en bellefleur. Verbouwen
is altijd vervelend voor degene die er leeft maar zowel bewoners als
personeel hebben er goed mee om weten te gaan.
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Hallo allemaal, mijn naam is Ahlam
Salah.

Ik ben 21 jaar. Ik heb tijdens mijn opleiding op de Bellefleur stage
gelopen. Hierna ben ik inmiddels al bijna 4 jaar in Sint Petrus werkzaam.
Afgelopen juli ben ik afgestudeerd als verzorgende- IG. Ik wil graag
verder studeren maar weet niet precies wat.

Ik heb één broer en drie zusjes en samen
met mijn ouders wonen we nu tien jaar in
Nederland. Mijn oorspronkelijke land is
Somalië, dat ligt in Afrika.

Aankomende augustus ben ik twee jaar getrouwd. Ik woon samen met
mijn man gelukkig in Gemert.

Mijn hobby’s zijn shoppen en op vakantie
gaan. Gezellig wat doen met anderen. Koken
vind ik ook heel leuk. Ik maak regelmatig
hapjes en probeer van alles uit.

Ik geef de pen door aan Erin Elskamp van team Bellefleur.
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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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Huldiging: Leo van Haandel.

Op vrijdag 30 april ontving Leo van
Haandel, vrijwilliger in Sint Petrus, uit
handen van burgemeester Pierre Bos
een koninklijke onderscheiding voor zijn
zeer betrokken vrijwilligerswerk in Sint
Petrus. Hij zit een avond in de week op
de receptie om bezoekers te verwijzen
en neemt de telefoon aan. Leo maakt
graag met iedereen een praatje.

Hij helpt wekelijks bij de bingo middag en op woensdag avond schenkt hij
,samen met zijn vrouw Jo, koffie en thee in ‘t Trefpunt aan bewoners en
familie. Verder is Leo lid van de cliëntenraad en behartigt daar de
belangen van de bewoners uit de Kloosterlaan.
Hij ontving deze onderscheiding ook vanwege zijn vrijwilligers werk
bij de voetbalclub. Op vrijdagochtend 3 mei hebben we Leo in de
bloemetjes gezet namens alle bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Sint Petrus.
Leo, we hopen dat je hier nog jaren vrijwilligerswerk mag blijven
verrichten.
En, deze onderscheiding is je van harte gegund. Proficiat.

Lid in de Orde van Oranje Nassau.
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