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Beste Loeplezers.
Heerlijk het voorjaar is weer aangebroken. Met lekker weer, de bloemen staan
weer in bloei met lange avonden en sinds een paar weken zonder de beperking
van de avondklok. We gaan weer een goede tijd in.
Alle cliënten en zorgmedewerkers zijn inmiddels gevaccineerd. De eerste
versoepelingen zijn een feit en hopelijk kunnen we langzaam aan weer terug
naar normaal.
Ondanks het verdriet van afgelopen jaar heeft Corona ook goede dingen
gebracht. Kleinschalige activiteiten met veel aandacht voor eenieder. Overleg
met elkaar door middel van beeldbellen. Voor de Corona was ik veel tijd kwijt
met reizen van en naar afspraken in andere Brabantzorg Locaties. Door het
beeldbellen hoef in nu minder te reizen. Ik pak nu vaker de fiets om naar het
werk te gaan. Naast dat het veel gezonder is voor mezelf is het tevens beter
voor het milieu.
In de thuiszorg zijn we vanaf 1 januari met kleine teams gaan werken met max.
12 medewerkers. Er zijn nu 7 thuiszorgteams. Cliënten zijn blij dat ze minder
gezichten zien. En de medewerkers geven aan de cliënten beter te kennen en
daardoor betere zorg te kunnen leveren. Iedereen blij dus een goede
verandering.
Veertien dagen geleden was ik in ‘t Trefpunt want toen waren de Cliënten die
wonen in de Kloosterlaan na lange tijd weer welkom voor de activiteiten. Ik
was erg ontroerd wat ik daar zag. Blijdschap dat ze weer mochten komen.
Ontroerende gesprekken met elkaar en vooral veel gezelligheid onder elkaar.

Ik wens u allen een hele mooie zomer toe.
Liefs: Marie Louise.
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Nieuwe geestelijk verzorger in Sint Petrus.
Mijn naam is Iris van der Heul en ik ben blij om per
1 mei aan de slag te gaan bij BrabantZorg als
geestelijk verzorger.
Geboren in Rotterdam ben ik tot vrij kort geleden
nogal honkvast geweest in het Westen. Na mijn
studie theologie heb ik me vooral ingezet voor de
kwetsbaren in de samenleving. Zo heb ik gewerkt
als diaconaal werker in achterstandswijken in Den
Haag, als projectleider met prostituees, als predikant
in een wijkgemeente en als geestelijk verzorger in een keten van
verpleeghuizen. Dat laatste heb ik met heel veel plezier gedaan en ook hier
hoop ik dat met veel plezier te doen.
Een van de fijne aspecten van het werk vond ik het multidisciplinair werken.
Als predikant of diaconaal werker vond ik het nogal een pitterswerk en ik werk
juist graag samen. Daarnaast ben ik lid van een redactie van een theologisch
tijdschrift en was ik dat eerder van het Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging.
Sinds kort woon ik in Den Bosch, samen met Bert, en leer ik Brabant een beetje
kennen. Ik kijk ernaar uit om mensen te leren kennen en naar onze
samenwerking in de huizen.
***************
***************

Burgemeester.
We zijn hier met vele bij elkaar.
U komt effe met ons praten
u gaat ons verlaten
Heel secure
deed u Boekel 12 jaar besturen.
Reken maar
Stond voor iedereen klaar
In woord en daad
En wijze raad
We danken u voor de vele bezoekje hier in huis
U was hier ook echt thuis
Een hand en voor ieder een persoonlijk woord
Daar hebt u hoge punten mee gescoord
Pierre, een zeer warme persoonlijkheid
En we willen u eigenlijk helemaal niet kwijt

Namens alle bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Sint Petrus.
Lang leve Pierre Hoera Hoera Hoera.

Ik wens u in blijheid
Met u en de uwe
Door mevr. Van Roosmalen.
Een lange fijne gezonde tijd
Nu nog andere klanken
we willen u voor alles nogmaals heel hartelijk bedanken.
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Overleden.
Dhr Heynen
Dhr van Haandel
Dhr L.H.L. van de Laer
Mw Van Lieshout Verstappen
Mw van Eerdt
Mw Ceelen
Mw van EWerdt
Mw van Horik

20-03-2021
26-03-2021
28-03-2021
30-03-2021
04-05-2021
03-05-2021
04-05-2021
20-05-2021

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
Dhr G.W. Verwegen
Mw P.M. van Cuijkc Hendriks
Mw W.M. Nooijen Peters
Dhr P.J.T. Trommelen
Dhr T.H.C. van Moorsel
Mw L.G. Kweens van Schijndel
Mw A.T. Peters Vonk
Mw A.M. van Zandbeek Werkhoven
Mw L.G. Kweens van Schijndel

app
app
app
app
app
app
app
app
app

1.17
1.24
1.17
0.01
2.17
1.09
2.23
2.18
1.09

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.
Intern verhuisd:
Mw J.M. Raijmakers

van 2.18 naar app 2.25

Verjaardagen bewoners.
JUNI
09 dhr J.W.F. van de Ven
21 mw H.M. Zomers Manders
23 mw F.C. Theunisse Hagenaars
25 mw H.M. Rutten Gevers

2.15
2.09
1.14
1.20

JULI
05 mw C.M.T. v.d. Akker van Delst
05 mw H.M. de Mol van Poppel
16 mw M.J. van den Bosch Herpers
22 dhr J.M. Ketelaars
23 mw H.J.A. Stevens Oerlemans
25 mw J.J. Royakkers Fleuren

1.23
2.08
1.05
2.03
2.22
0.09

6

We zitten alweer volop in de lente en dat kunnen we
merken met het heerlijke weer. Iedereen wil er op uit
en dat is natuurlijk ook helemaal niet gek. Genieten
van elke dag en van elke zonnestraal. Wat zijn we blij
dat er weer meer mogelijk is en dat we vanaf eind april
weer lekker op het terras kunnen zitten met een
drankje of hapje. Ook zijn we erg blij dat er
langzaamaan steeds iets meer mag en we weer van
alles
kunnen organiseren voor de bewoners. Zij
waarderen dit en genieten van elk moment. Dat is toch
waar we het voor doen!
Terugblik op de Paasactiviteiten.
In het eerste weekend van april was het Pasen en dat
hebben we niet zomaar voorbij laten gaan. Van te
voren is er hard gewerkt met bewoners en vrijwilligers
aan de paasattentie die de bewoners hebben
gekregen. Het heeft voor een leuke activiteit gezorgd
en de attenties waren erg mooi geworden. Op
Paaszaterdag hebben de twee paashazen de leuke
attentie aan alle bewoners in huis overhandigd.
Natuurlijk was er voor iedereen ook wat lekkers tijdens
de paasdagen. Met Pasen hadden we voor het eerst in
lange tijd weer mogen genieten van een artiest.
Lisethe heeft een mooi optreden verzorgd op afdeling
Sterappel en Bellefleur en Pierre van Dongen
verzorgde zijn optreden in ‘t Trefpunt voor afdeling
Elstar en Oogstappel. Wat was dat genieten en fijn dat
er weer muziek gemaakt mocht worden.
Weer meer activiteiten in Sint Petrus.
Sinds een maand hebben we weer een oude gezellige
activiteit mogen oppakken in ‘t Trefpunt namelijk,
kaarten en rummikub spelen met de bewoners. Wat
een gezelligheid met elkaar, fijn dat dit weer mag en
kan. Ook zijn we weer gestart met muziek. Sinds
woensdag 12 april hebben we de wekelijkse
muziekmiddag weer. Er is muziek op de afdeling voor
Sterappel en Bellefleur en afdeling Elstar en
Oogstappel komen voor het optreden naar ‘t Trefpunt.
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Aandacht voor Elkaar.
Tijdens het overleg van “Aandacht voor Elkaar” heeft onze nieuwe geestelijk
verzorger zich voorgesteld. Haar naam is Iris van der Heul en ze komt in de
plaats van Alice Bremmer. Je zult ze ongetwijfeld wel een keer ontmoeten en
mocht je behoefte hebben om haar te spreken regel dit dan via je
contactpersoon. Verder kreeg de horeca een compliment voor de goede zorg
op de afdeling tijdens de corona-tijd. We hebben nu allemaal behoefte dat het
einde van de corona in zicht komt. Iedereen wil weer een beetje terug naar het
normale, lekker erop uit zonder al die regels.
Lekker er op uit met de duo-fietsen.
Sint Petrus heeft de beschikking over twee
mooie
duo-fietsen
met
elektrische
trapondersteuning. Deze zijn beschikbaar voor
de verhuur aan ouderen en mensen met een
beperking uit Boekel en Venhorst. De
bestuurder en de passagier zitten gezellig
naast elkaar en kunnen zo gezellig een praatje
maken. Met een volle accu kunt u zeker 30 à
40 km fietsen. Het kan natuurlijk ook zonder
ondersteuning, maar dat is natuurlijk wel wat
zwaarder. Voor de passagier zijn er voorzieningen om
benen en voeten te fixeren. Achterop kan een rollator
bevestigd worden.
Een duo-fiets kan gehuurd worden door bewoners van Sint Petrus en door
senioren of jongeren met een beperking uit Boekel, Venhorst en Huize Padua.
Wel ontvangen we graag een kopie van een paspoort of identiteitskaart bij
reservering. Bewoners en cliënten van zorgpark Sint Petrus met een alles
inclusief abonnement Welzijn kunnen de fiets reserveren zonder extra kosten.
Bewoners en cliënten zonder een abonnement betalen €2,50 voor twee uur of
een knip van de knipkaart.
Let wel op: Het gebruik van de duofiets is op eigen risico! Als onverhoopt de
fiets wordt gestolen, schade aan de fiets of aan anderen wordt toegebracht,
dan is dat voor uw eigen rekening. Normaliter wordt zo’n schade gedekt door
uw eigen WA-verzekering. U kunt de fiets reserveren bij de receptie van Sint
Petrus, Burgtstraat 34, 5427 A.J. in Boekel. Telefoonnummer : 0492 328 328
Actie NLDoet.
Op vrijdag 28 mei doet Sint Petrus mee aan de actie
NLDoet voor een schoon en fris terras aan de voorzijde en
in de binnentuin. Wij hebben ons aangemeld voor de actie
en het project is aangenomen. Samen met vrijwilligers en
enkele familieleden gaan we er een mooie dag van maken.
Heb je zin en tijd om mee te doen, dan ben je van harte
welkom vanaf 8.30 uur.
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Stuur een mail naar Elly.Janssen@brabantzor g.eu en vermeldt erbij wat je
graag wil doen op die dag. Wij krijgen een vergoeding voor materialen van
NLDoet. We hebben ondertussen al vier bloembakken gekregen die we op die
dag kunnen vullen met potgrond en plantjes. Hopelijk is het terras gereinigd,
zodat aan het einde van de middag de tafels en stoelen staan te glimmen om
de bewoners de gehele zomer buiten te ontvangen. We hebben er zin in en u
toch ook?!
Nieuw meubilair voor de terrassen.
Dit jaar mogen we nieuw terrasmeubilair uitzoeken en gaan we er voor
zorgen dat het aan de voorzijde van Sint Petrus en in de binnentuin mooi gaat
worden. Naast het opknappen van het bestaande meubilair op vrijdag 28 mei
tijdens de actie NLDoet krijgen we ook nieuwe tafels en stoelen. De nieuwe
meubels zullen hetzelfde zijn als de oude, zodat we een mooi geheel krijgen.
Nog even wachten en dan kunnen we met z’n alle genieten van een hapje en
drankje op het nieuwe terras.
Scootmobiel-club gaat weer toeren.
De scootmobiel-club wil vanaf mei weer in groepsverband gaan toeren als de
overheid dit toelaat. Elke derde vrijdagmiddag van de maand verzamelen zij
zich om 13.30 uur bij de hoofdingang van Sint Petrus. Voor meer informatie
kan men terecht bij Toos Gijsbers 06 22 02 57 85 of bij Tonny van Bergen 06
22 64 42 98
Hierbij de data voor 2021:
➔ Vrijdag 21 mei
➔ Vrijdag 18 juni
➔ Vrijdag 16 juli
➔ Vrijdag 20 augustus
➔ Vrijdag 17 september
➔ Vrijdag 15 oktober
Vernieuwde speeltuin in de binnentuin.
We zijn al een aantal jaren bezig
voor een nieuwe speeltuin in de
binnentuin.
Met het kinderdagverblijf
“Ministars” is er een erg leuke
speeltuin ontworpen. De kinderen
kunnen lekker spelen en de
bewoners kunnen genieten van al
de kinderen in de speeltuin. Vrijwilligers van “de Speeltrein” gaan de nieuwe
speeltuin inrichten. Met het nieuwe terrasmeubilair krijgt de binnentuin weer
een gezellige uitstraling en nodigt het zeker uit om daar lekker te gaan zitten
en te genieten.
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Hallo allemaal.
Mijn naam is Mien Nooijen, ik ben 98 jaar
en sinds 9 april heb ik een nieuw stekje
gevonden in Sint Petrus.
Ik ben een geboren Boekelse, dochter van
Grardje en Francisca Peters, maar heb de
afgelopen 60 jaar in Handel gewoond.
Door een herseninfarct en corona begin dit jaar, kon ik helaas niet meer
terugkeren naar mijn huisje daar, maar gelukkig kwam er een kamer vrij hier
in Sint Petrus.
Het is natuurlijk even wennen, maar ik hoop hier snel mijn draai te vinden.
Mijn hobby's zijn breien, wat lezen, jokeren en een gezellig praatje maken.
Wil je eens nader kennis maken, loop dan gerust eens binnen op kamer 2.27.
Je bent van harte welkom.

Groetjes Mien Nooijen.
*********************
*********************
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Beste cliënten van BrabantZorg en met name van Sint Petrus Boekel.
Zou het nu eindelijk zomer worden? Meer vrijheid en onbekommerd naar
buiten, zodat we elkaar weer in het zonnetje kunnen ontmoeten.
Uw cliëntenraad is op 26 maart weer eens bij elkaar geweest en wel in kleine
groepjes i.v.m. de zo bekende coronamaatregelen. Eenieder vertelde zijn/haar
belevenissen in deze bekrompen tijd, waarbij lief en leed soms heel dicht bij
elkaar komen. Verder waren er enkele zaken die ons als raad maar ook u als
client aangaan.
Onze voorzitter, Harry Krüter, gaat Boekel verlaten en wil in de provincie
Zeeland een onderkomen gaan zoeken. Dat houdt in dat Harry op termijn
afscheid gaat nemen van de cliëntenraad. Daar zult u nog wel meer van horen.
Verder iets positiefs: de heer T. in ’t Groen heeft zich bij de raad aangesloten.
Welkom en we gaan hem op de hoogte brengen waar de cliëntenraad voor
staat.
En wat verder: we hebben het idee opgepakt om in kleinere verbanden contact
te hebben met u als client. We gaan z.s.m. met een paar leden van de
cliëntenraad op de koffie op de afdelingen om rechtstreeks van u te horen wat
er leeft bij u. Alles kan dan aan bod komen, alles wat bij u leeft en wat u ervaart
als client van BrabantZorg. U hoort op de afdeling nog wel wanneer we bij u op
de koffie komen.
We wensen u allen een fijne zomer en we hopen dat die bijdraagt aan meer
vrijheid en ontspannenheid in het dagelijks omgaan met elkaar. Het gaat u
goed en tot ziens bij een van de bijeenkomsten op de afdeling.
BLIJF GEZOND!
Het allerbeste van uw cliëntenraad.
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Een rustige plek voor “ons pap”
dhr. van Haandel.
Het ging al een tijdje wat minder goed met “ons pap”
en daar maakten we ons zorgen over. Gelukkig voor
ons mam en pap kwam er een oplossing waarbij ons
mam de jaren zorg voor ons pap eindelijk een stuk
kon loslaten en ons pap toch goed verzorgd zou zijn:
een plekje op D’n Boogerd in Sint Petrus. Het was
dichtbij, in het dorp en heel persoonlijk met maar
een paar kamers op de afdeling waardoor het een
dorpje op zichzelf is binnen het dorp Sint Petrus.
Ons pap werd hartelijk en heel geduldig ontvangen, ook al zag hij dat zelf de
eerste twee dagen echt anders. Thuis was toch zo’n 56 jaar ergens anders
geweest. Toch was hij snel gewend en ook de bewoners en verzorgers van D’n
Boogerd waren snel gewend aan hem. Pap kreeg zijn humor terug en vloog de
laatste weken uit de bocht met zijn rollator.
Pap, hoe is hier eigenlijk het eten en de verzorging? Vroeg ik hem regelmatig
als “check”. “Daar valt niks over te zeggen”, zei hij dan. “Da’s gewoon goed”.
Dat bleek ook wel want afvallen deed hij niet meer en was ik op bezoek bij hem
dan had hij soms meer oog voor de soep dan voor mij. Mooi was het ook om
te zien, dat ons pap centraal stond, oftewel wat hij wilde of niet wilde, daar
ging het om. En wat hij altijd zei was: ik wil rust, ik heb rust nodig. Hij voelde
geen druk meer, rust was wat hij kreeg in D’n Boogerd, waar hij zelf bepaalde
wat hij wilde, wanneer hij wilde slapen en daar altijd naar geluisterd werd.
Jammer was het dat we in deze tijd “alleen” op bezoek mochten bij hem, 1
persoon per dag, waardoor hij altijd vroeg “‘waar is ons mam” wanneer zij niet
diegene was die hem die dag bezocht. Waarop ik zei dat die morgen weer komt,
want ons mam moest er elke dag zijn, dat was een gegeven dat hij nooit vergat.
Helaas heeft zijn verblijf maar 7 weken mogen duren want na 7 weken kwam
de eeuwige rust toch nog plotseling. Ons pap heeft zijn plek gevonden. Wij
moeten het nog een plekje geven en denken met warme gevoelens terug aan
de korte tijd op D’n Boogerd, waar hij en wij warm werden ontvangen, mooie,
zorgzame nieuwe mensen hebben leren kennen en waar we te snel warm
afscheid van hebben moeten nemen.
Dank voor alle goede zorgen. Anne Marie, Betty & Linda.
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Elstar
Het voorjaar 2021 op afdeling Elstar.
Tijdens dit schrijven straalt er een mooi
voorjaarszonnetje binnen op mijn computertje.
Dat is even vervelend, maar wat zijn we toch blij
dat het zonnetje er is. Na een lange, saaie winter,
die wel wit is geweest, maar ook veel te veel
beperkingen had door corona, die ons nog blijft
vervolgen, schijnt hij volop. Bloesem aan de
bomen, mensen buiten aan het wandelen of
zittend op een bankje voorzichtig een praatje
makende.
Maar het eind is in zicht, de beperkingen worden minder want men is
gevaccineerd.
Op afdeling Elstar hadden we het voorjaar ook in de bol. Er werd geknutseld
met watten, lijm, karton etc. en er werd paasversiering gemaakt.

Ook de eerste contactpersonen werden verblijd
met een foto van hun vader/moeder of dierbare
samen met de paashaas. Die heeft me toch de
gehele ochtend lopen zweten in dat pak,
hopende dat de kok hem niet zou tegen komen
en er een lekker konijnenboutje van zou maken.
Maar het is toch gebleven bij gebakken vis, want
dat is toch een goede gewoonte op Goede
Vrijdag.

Iedereen een fijn voorjaar gewenst.
Groetjes afdeling Elstar.

15

Het een en ander mag weer.
Het weer wordt beter. Maar ook in Sint Petrus gaat het langzamerhand beter.
Zo hebben we deze maand weer artiesten die komen zingen. Zo gezellig met
een kopje koffie en een drankje erbij. Want dat is toch waar we met zijn alle
naar toe willen, al is het nog maar kleine groepjes. Het is zo gezellig in de
huiskamer als er iemand met een accordeon gezellige
meezingers speelt.
Voor Pasen hebben we met een groepje kadootjes
geknutseld. (Ja de bewoners moeten hier gewoon
hard werken) en op de eerste paasdag zijn er
twee hazen gekomen om alle pakketjes af te
geven. Iedereen vond het een gezellig bezoek.
Behalve onze hond Otje, die moest hier niets van
weten. Hij joeg ons weg. Op tweede paasdag
kwam Pierre van Dongen in ‘t Trefpunt zingen en
Lisette op de Sterappel en Bellefleur.
En ja hoor, na een jaar niet kaarten en Rummikuppen
mochten de bewoners weer naar ‘t Trefpunt om dit te spel te spelen. Zo leuk
dat je weer iedereen ziet genieten. Want dat is ook het doel van Sint Petrus.
Op koningsdag kregen we hoog bezoek. Willem Alexander en
Máxima maakten even tijd om ook Sint Petrus te bezoeken. De
Harmonie was er natuurlijk ook bij. En speelde heel mooi het
Wilhelmus. De koning en koningin zijn nog lang gebleven. Ze
hebben alle bewoners persoonlijk een bezoekje gebracht. Met
op elke afdeling het Wilhelmus en ze deelden iets lekkers uit
en iedereen dronk er samen een heerlijk oranje drankje op.
Ik zag wel dat Willem Alexander en Máxima zelf ook
regelmatig mee dronken. En als niemand in de buurt was
liep ze op haar blote voeten door de gang. Dus ik zag wel
dat ze beter voordoen dan ze zijn.
Het is fijn om te zien dat we weer wat stappen verder
zijn. Dit komt ook omdat we bijna allemaal ingeënt zijn.
En zo mogen er weer steeds meer activiteiten plaats
vinden. Maar we gaan er samen voor zorgen dat er een fijne
sfeer blijft hangen. Want dat moeten we zelf doen. De zon gaat er voor zorgen
dat we de komende tijd vitamine D krijgen .
Groetjes: Anita Penninx.
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Gezelligheid kent geen tijd!
Op woensdag komt muziekspecialist Laura op visite op de afdeling. Gezellige
ochtenden zijn dit voor onze bewoners, maar ook de zorg zingt weleens een
deuntje mee of waagt zich aan een dansje. Meestal zitten “daar bij die molen”
en “aan de waterkant” in het repertoire, maar sinds kort komt ook Boney M
en Elvis Presley voorbij. Uit volle borst hebben we meegezongen en in de
handen geklapt. De tijd vloog voorbij en moesten we nog opschieten om de
soep klaar te hebben voor de lunch!
Voor Koningsdag zijn we aan het kleuren geslagen. Er werd serieus werk van
gemaakt, want het ene kroontje werd nog mooier gekleurd dan het andere.
Fijn aan tafel gezeten met elkaar en gezellig gebuurt. We kwamen tot de
conclusie dat we niet wilde ruilen met Koning Willem-Alexander.
Zo is er aandacht en hebben we veel plezier met elkaar!

Aandacht
We hebben elkaar nodig
Dat is toch zonneklaar
Want mensen willen warmte
En aandacht voor elkaar
Waarom niet even praten
Waarom geen lieve lach
Zo zorg je voor een lichtpuntje
Ook op een donkere dag
Iemand die naar je luistert
Iemand die met je praat
Dat is nu juist het gene
Waar het bij een mens om gaat
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We zijn alweer in de vijfde maand van het jaar, wat gaat de tijd toch
snel. Fijn dat alle bezoekers van de dagbesteding hun 2e vaccinatieprik
hebben gehad. Het voelt alweer veiliger. Jammer dat onze vrijwilligers
nog niet zo ver zijn. Het weerhoudt sommige vrijwilligers om weer een
handje te komen helpen. Hopelijk dat ook zij weer snel kunnen zeggen:
“Ik heb mijn prikken gehad”. Dan kunnen ze weer meehelpen aan een
gezellige dag voor onze bezoekers.
We hebben de laatste tijd ontzettend veel geknutseld, daar is het nu ook echt
de tijd voor. Want het was pasen, koningsdag, de lente en natuurlijk tijd voor
de moestuin. Er is daar ook hard gewerkt, er werd gezaaid, geplant en een
omheining gemaakt door onze medebewoner Harrie. Zo kunnen we over een
tijdje genieten van onze eigen aardbeien, aardappelen, boontjes, selderie enz.
We hebben ook van bloempotten een hele mooie vogeldrinkschaal gemaakt.
De vogeltjes maken er al dankbaar gebruik van. De belevenistafel blijft een
groot succes, hij wordt vaak gebruikt, zeker nu we weten hoe we hierop
internet kunnen gebruiken. Verder wordt er nog stevig gesport op maandagen donderdagmorgen. Op donderdag middag zijn er ook heel enthousiaste
dames die wel van competitie houden. Vandaar dat poortjesbal, en barakkenbal
heel geliefd zijn.
Het terras is ook weer in orde gemaakt, nu nog een
zonnetje en wat warmte. En dan kunnen we met
zijn allen genieten van alles wat groeit en
bloeit.

Team Donkzicht.
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Wat fijn, dat er weer meer kán en mág! Zo genoten de bewoners van de
Bellefleur op vrijdag 8 mei van een vrolijk babybezoek. Collega Sam was er
met dochtertje Gijs en ook hond Jantje was erbij. Onder het genot van een
kopje koffie, lange vingers en een fruithapje maakten we er een gezellige
ochtend van.

Jantje was de kruimeldief!
We hoefden daarna niet meer met de stofzuiger rond…
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MUZIEKBINGO
De woensdag staat altijd al in het teken van muziek, maar op woensdag 19 mei
werden de stembanden extra uitgedaagd. We begonnen om 1030 met koffie
en een lekker gebakje met aardbeien. Daarna kregen de bewoners uitleg over
het spel en konden we beginnen met de bingo.
Uit volle borst werd er meegezongen met de liedjes die Anja inzette. Gelukkig
werd er niet vergeten om de blaadjes om te draaien zodat er door velen bingo
gehaald werd. Uiteindelijk ging iedereen met een prijsje naar huis. Na de
middag was het nog een uurtje samen zingen. Anja had boekjes bij met de
teksten van de liedjes zodat niemand kon zeggen dat ze de tekst niet kenden.
Daarna kon iedereen naar ‘t Trefpunt om daar verder te zingen bij de
muziekmiddag.
Met de muzikale groeten vanaf afdeling Oogstappel.
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Deze keer ben ik aan de beurt om een stukje in de
Loep te mogen schrijven. Zal me even voorstellen: ik
ben Karlien Brans, ben getrouwd met Ronald Brans, hebben samen twee
kinderen, Femke is 10 jaar en Lucas is 8 jaar. We zijn woonachtig in Boekel.
Ik werk sinds 1 oktober 2018 hier in Sint Petrus, op de afdeling sterappel als
helpende. Heb het goed naar mijn zin. Voorheen heb ik in Gennep gewerkt bij
de Libermannhof, bij de paters van de Heilige Geest. Daar heb ik 15 jaar met
veel plezier gewerkt.
Hier op de Sterappel hebben we een huiskamer voor de cliënten en daar doen
we samen gezamenlijk spelletjes, af en toe wat lekkers bakken bv cake en
appelflappen.
Mijn hobby’s zijn winkelen en ga graag met het gezin een dagje of een
weekendje weg.
Hierbij geef ik de pen door aan mijn collega Anita van Lankveld.
Groetjes Karlien Brans.

**************
**************
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Hallo allemaal.
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Lisa van Riel, 25 jaar oud en ik woon
in Zijtaart. Hier heb ik samen gewoond met mijn vader en broer. Sinds
oktober 2020 ben ik de gelukkige eigenaar van een mooi appartement in
Zijtaart, waar ik met heel veel plezier op mezelf woon.
In mijn vrije tijd doe ik heel graag leuke dingen met mijn vriendinnen,
zoals gezellig een terrasje pakken of naar onze voetbalclub VOW in Zijtaart
te gaan.
Sinds september 2018 ben ik werkzaam op afdeling d´n Boogerd bij Sint
Petrus. Waar ik nog steeds met heel veel plezier werk. Ik ben hier terecht
gekomen omdat ik de opleiding verzorgende IG deed, maar al gauw merkte ik
dat dit een te grote stap voor mij was, waardoor ik de keuze heb gemaakt om
als helpende plus door te gaan. Sinds ik die functie heb, werk ik met nog meer
plezier op de afdeling.
Heel veel lieve groetjes van Lisa.

Ik geef de pen door aan: Silke de Jonge.
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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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Meimaand
De winter is vergaan
de lente komt eraan
In mei
met bloemen en veulentjes in de wei
Ook moederdag
die men niet vergeten mag
Met in de hand een bloem
brengen we haar roem
Voor haar goede zorgen
iedere morgen
Dat het elke dag
moederdag zijn mag
En voor groot en klein
Dat ze nog lang bij ons mag zijn.
Door: Mevr. van Roosmalen.
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