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LOCATIEMANAGER: Wil van de Laar
Aanwezig: dinsdag en donderdag
HORECA EN FACILITAR MANAGER: Elina Eker
Keuken, Huishoudelijke dienst, Receptie
Aanwezig Dinsdag en donderdag
TEAMMANAGERS:
José Habraken:
D’n Boogerd, 1e Etage Sterappel, 2e Etage Bellefleur, Activiteiten
Begeleiding
Aanwezig dinsdag, woensdag en vrijdag
Marie-Louise van de Ven: Brabantzorg Thuiszorg Sint Petrus, De Kern,
Doe maar gewoon,
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag
COORDINATOR VERENIGINGSLEVEN/VRIJWILLIGERS:
Elly Janssen,
Aanwezig:dinsdag, woensdag om de week donderdag, vrijdag
Winni van der Eerden
Aanwezig: maandag woensdag, Donderdag
CLIËNTENRAAD:
Voorzitter: De heer P. Biemans
Leden:
Mevr J. Gerrits-v Hout
Mevr M. van Boerdonk
De heer Snijders

De heer J. van de Ven
Mevr H.M. Zomers
De heer L. van Haandel
Mevr Ivits-Bongers

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:
Cor Biemans

tel: 06 30 66 02 22

KAPELAAN:
Theo Snijders Burg. Ottowstraat 28 5427 SP BOEKEL
tel: 06- 30 42 45 89
ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname) tel: 0412 – 62 26 78
DIVERSE DIENSTEN:
Kapsalon: Toos de Rooij
Pedicure: Bianca van Rooij

tel: 06 - 51 29 88 48
tel: 06 - 48 56 50 66

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE
Maandag t/m Vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur

Adresgegevens:
Sint Petrus:
Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL
Tel: 0492 32 83 28

Email:
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu
Avdspank@Gmail.com
www.vriendenvansintpetrus.nl
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DECEMBER
12 mevrouw Vringer Bouwman
30 mevrouw Manders Bevers

0.04
2.14

JANUARI
03
08
11
11
19

de heer van Lieshout
mevrouw Peters Spierings
mevrouw Cobussen Verwegen
mevrouw van Boxtel vd Valk
mevrouw Verhofstad

1.07
1.12
2.18
0.03
2.01

Wij wensen u allen een fijne verjaardag
en heel veel gezondheid toe.

Kledingreparatie
Gerda Emonds
Daandelendennen 24
Venhorst
Telefoon: 0492-351725
Wordt zonodig bij u aan huis
opgehaald.
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We naderen het einde van het
jaar. We zijn nog druk doende
met de begroting van 2015.
De uitdaging wordt steeds
groter om alles er in te krijgen. We voelen de consequenties van de
bezuinigingen en veranderingen in de zorg.
De afgelopen tijd hebben we met een grote groep mensen stilgestaan bij
een nieuwe strategische visie voor Brabantzorg in de komende vijf jaren.
We willen een andere benadering kiezen voor het begrip “gezondheid”.
Was gezondheid altijd de afwezigheid van ziekte, voortaan hanteren we
een nieuwe omschrijving. Gezondheid is de mogelijkheid je aan te passen
aan de veranderingen en uitdagingen die op je pad komen en daar zelf de
regie in kunnen nemen. De drie belangrijkste kernwaarden worden:
aandacht, betrouwbaarheid en samen. Aandacht blijft een belangrijk
thema, ook voor de komende jaren. Daarnaast willen we meer in
vertrouwen met elkaar samenwerken. Daarmee willen we betrouwbaar
zijn naar elkaar. Samen, refereert aan gezamenlijk inspanningen leveren
om tot het beste resultaat te komen. Er komen twee centrale thema’s
waarlangs we al onze activiteiten vorm willen geven.
Samenspel in zorg: we willen de regie meer terug
leggen bij de bewoner/klant en zijn netwerk. Daar
worden besluiten genomen. Als zorgorganisatie vullen wij
aan, helpen we weer regie te nemen, helpen we met de
uitdagingen van het leven om te gaan. Als je zo naar zorg
kijkt dan krijgen we een heel andere rol: van zorgen voor
naar zorgen dat…. Dit vraagt een kanteling in denken en
doen voor zowel de klant en zijn netwerk als voor de
medewerkers in de zorg. Samenwerken wordt een
uitdaging voor ons allemaal.
Elke dag leren: we willen een lerende organisatie zijn en elke dag beter
presteren. Daarom willen we leren bevorderen, wat gaat er goed, wat kan
er beter, waar kunnen we van leren. Elke dag leren, brengt ons verder, is
onze overtuiging. De komende tijd zult u nog meer horen over onze
strategische visie en de uitwerking daarvan. We hopen dat u ook
geïnspireerd raakt door deze uitgangspunten.
De komende maand wordt weer een drukke tijd. De feestdagen staan voor
de deur. We vieren Sinterklaas dit jaar op een andere manier. Steeds
vaker zullen we familieleden vragen een aandeel te hebben in het
organiseren van activiteiten. Daarmee wordt de waarde van de activiteit
voor de bewoner nog belangrijker. De bijeenkomsten waarin een buurt
met elkaar eet samen met familieleden en medewerkers worden als zeer
5
De loep

waardevol ervaren. We waarderen de hulp van familieleden erg en hopen
dat dit besmettelijk is voor anderen.

We willen volgend jaar de kwaliteit van de dienstverlening verder
verhogen door meer inzet van verpleegkundigen. De zorgvraag van
bewoners neemt enorm toe en dat vraagt om een ander
deskundigheidsniveau. De ouderenzorg wordt een belangrijke sector om in
te werken ook voor verpleegkundigen en we maken daar volgend jaar
werk van.
Met de zorgaanbieders van Boekel hebben
we weer een groot overleg gehad waarin het
dorpsteam zich voorstelde en waarin we
spreken over samenwerken en samen
verantwoordelijkheid nemen. Er zijn al veel
mooie voorbeelden van samenwerken te
noemen, denk aan werkervaringsplaatsen
regelen bij elkaar, uitwisseling tussen bezoekers van de Kinderburgt en
bewoners/bezoekers van Sint Petrus. Daarnaast gaat de site
www.samsamboekel.nl hopelijk alle burgers helpen om de hulpvraag te
leren kennen en de handen uit de mouwen te steken. Open deze site eens
en kijk waarin Boekel verantwoordelijkheid voor elkaar wil nemen.
Ik wens u veel leesplezier met deze Loep.
Kijk op: www.samsamboekel.nl

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

Overleden.
Mevrouw E.J. Kerkhof van de Ven
26-09-2014
De heer A.P. van Lankveld
24-10-2014
De W.J. Schepers
24-10-2014
Mevrouw C.A. Klijs Loonen
27-10-2014
Wij wensen de families veel sterkte toe met dit verlies.

Nieuwe bewoners.

Mevrouw T.M. Egelmeers van den Elsen
Mevrouw G.Vesters Bijvelds
De heer P.M. Martens

app. 0.08
app. 1.04
app. 0.05

Intern verhuisd: De heer W.J. Smits van 1.09 naar app.1.26
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.
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Heej Wiesje Heeej Wiesje

.

een echte paarden vrouw
Het gooien van een balletje
is nu eens naar jou
Je bent heel erg duidelijk
gaat recht af op je doel
Student van het klasje
slaagde ,super koel

He Wiesje, He Wiesje
bij thuiszorg ligt jou hart

Die Veertje, die Veertje

Natuurlijk wat denk je
een echte fotograaf
ook met die paarde kracht
En voor je ontspanning

De foto´s die je klikt
zijn zeker puntje gaaf

zing je met veel fleur
Bij Elly en Winni
Al hele vele jaren

ben jij de rechterhand

bij petit Chanteur
En regelt met flair
ook de fancy fair

He veertje , he Veertje
je werkt je als CCP.
Ook al een hele tijd
in Sint Petrus mee
Je regelt de zaken
samen met de klant
De moeilijkste momenten
ga jij niet aan de kant
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Geplande activiteiten.
December 2014
Maandag

1

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

10
11
12
15
16
17

Donderdag
Geloof
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag

18

Natuurvereniging: Ton vogels Kerstboom,
Opruiming Germamode
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
Mannenclub/Handen verzorgen, Muziekactiviteit:
Ad Goossens
Ontbijtbuffet/Op de koffie bij Cliëntenraad/
Creatief Bloemschikken
Sinterklaas in Sint Petrus
Heilige Mis gezamenlijke ziekenzalving
Huis versieren/Kienen en aansluitend
is de frietkraam open
Muziek: Koor de Groene Linde
Creatieve ochtend/kerstmarkt in Sint Petrus
Spelcompetitie en afsluiten met een borreltje
Natuurvereniging :Bloemschikken voor kerst
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
Mannenclub/Handen verzorgen/Muziekactiviteit:
Het Accoord
Creatieve ochtend bloemschikken/Huiskamer

Dinsdag
Woensdag

2
3

Donderdag

4

Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag

5
6
9

18
19
23
24
25
26
30
31

Kerstdiner in Trefpunt
Spelcompetitie en afsluiten met een borreltje
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
15.00 uur Heilige Mis
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Kienen en aansluitend friet
Muziek: Gerard van Kol

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
5
6
7
8

Vrijdag

9

Nieuwjaarsdag
Spelcompetitie
Heilige Mis
Natuurvereniging:Ton Vogels, Braakballen
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
Mannenclub/Muziek: Anneke van Lankveld
Ontbijtbuffet/Op de koffie bij Cliëntenraad/
Creatief Bloemschikken/Nieuwjaarsreceptie
Spelcompetitie en aansluitend borreltje

Januari 2015
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Dinsdag
Woensdag

13
14

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31

Kienen en aansluitend is de frietkraam open/
handen verzorgen/Muziekactiviteit: ’t Spult
Met Hein vd Elzen/Walter Corsmit
Creatieve ochtend
Spelcompetitie
Natuurvereniging : Cor Thomassen Rozenfestival
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
Mannenclub/Muziekactiviteit: Toontje Lager
Creatieve ochtend Bloemschikken/boerenbruiloft
Spelcompetitie
Toneel “de oude Garde” Wat is vreemd met loterij
Kienen en aansluitend is de frietkraam open
Muziekactiviteit : gezelligheidskoor René Tielemans
Creatieve ochtend bloemschikken/
Quiz “Wie wit t bitter”met leuke prijsjes
Carnavalsmiddag “de Vliegenmeppers”

**********************
Nieuws uit de activiteitenhoek. Vervolg
Dit is weer de laatste Loep van het jaar en na een hele lange mooie zomer
gaan we nu echt naar de winter toe. De feestdagen komen er aan met tal
van activiteiten.
Fancy fair 2014.
Voordat ik in ga op de komende feestdagen wil ik eerst nog even de fancy
fair onder uw aandacht brengen.
Het was mooie zonnige dag met een goede opkomst. Het rad van fortuin
heeft de gehele middag gedraaid. We hadden een bruto opbrengst, met
de huis aan huis loterij erbij, van €9733,68. We willen iedereen
bedanken, die in welke vorm dan ook, meegedaan heeft met de fancy fair.
De huis aan huis loterij prijzen vielen dit jaar geheel in de gemeente
Boekel. Kortom, we hebben een mooi bedrag te besteden aan onze
tweede duofiets en aan andere activiteiten. Iedereen bedankt.
Sinterklaas feest.
De eerst activiteit ter gelegenheid van Sinterklaas is op vrijdag 28
november. We hebben een andere opzet gemaakt voor deze middag. We
spelen een Sinterklaas-spel en zoals
vanouds komt er een mysterieuze gast ons
bezoeken. Voor iedereen hebben we een
aardigheidje en we sluiten af met
worstenbroodjes en krollen. De buitenwijk
mag zich ook aanmelden voor deze
activiteit. Voor hen zijn de kosten € 5,00.
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en voor de bewoners van Sint Petrus is het gratis.
Op vrijdag 5 december brengt Sinterklaas vanaf 15.30 uur een bezoekje
aan Sint Petrus. Ook gaat hij een bezoekje brengen aan de huiskamers en
D`n Boogerd.
Kerstprogramma.
Op donderdag 11 december starten om 18.00u met een hele leuke
kerstmarkt. Het gehele huis is dan in kerstsfeer opgesierd. Iedereen is
welkom om een kijkje te nemen. Zie de flyer in de Loep.
Op donderdag 18 december is het jaarlijks kerstdiner voor
bewoners, familie en cliënten uit het verenigingsleven. Vanaf
18.00 u wordt er een heerlijk kerstdiner geserveerd. Verder
is er live muziek in kerstsfeer. Dit lijkt ons een mooie
gelegenheid om eens dicht bij huis samen met familie en
geliefden samen te dineren.
De Heilige Mis ter gelegenheid van Kerstmis is op woensdag
24 december om 15.00 uur in `t Trefpunt. Verder zijn er
tijdens de kerstdagen lekkere diners en is er in ‘t Trefpunt
altijd een lekker bakkie koffie te halen met iets lekkers. Wij
wensen u alvast fijne feestdagen toe.
Oudejaarsavond in Sint Petrus
Op oudejaarsavond, 31 december, is er in ’t Trefpunt gelegenheid om
gezellig samen het oude jaar te vieren. De avond begint om 19.00u.
Familieleden zijn van harte welkom om samen met bewoners te buurten,
te kaarten of b.v. rummikub te spelen. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. Om 21:30 uur wordt er in de binnentuin vuurwerk
afgestoken. Mocht u als familie gezellig met bewoners oudjaar willen
vieren, meld u aan bij Elly.Janssen@brabantzorg.eu. Vrijwilligers, die
alleen zijn op deze avond, zijn ook van harte welkom.
Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, mantelzorgers,
medewerkers en vrijwilligers.
Op donderdag 8 januari 2015 is in ’t Trefpunt van 14:30 – 16:00 uur de
jaarlijkse ontmoeting om elkaar een fijn Nieuwjaar te wensen. Op deze
middag wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar voor 2015 bekend
gemaakt. Iedereen is hierbij van harte welkom, ook alle cliënten uit het
verenigingsleven. De boerenbruiloft vieren we op donderdag 22 januari in
’t Trefpunt. De uitnodiging volgt nog.
Wensenboom 2014.
Na de feestdagen gaan de kerstspullen voor een jaar naar de zolder en
vanuit de ontspanningscommissie denken we aan de wensenboom voor
bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.Op elke afdeling wordt er
een wensenboom geplaatst waarin u uw wens kenbaar kunt maken.
10
De loep

Misschien hebt u weer leuke ideeën voor activiteiten, ontmoetingen en
vergroten van het woon- en leefklimaat in huis.
Voordelig snacken met de Boekelsepas

Op vertoon van de Boekelse Pas hebben we in oktober, november en
december elke dinsdag in `t Trefpunt van 16:00–17:00 uur een lekkere
aanbieding voor u. Als u een snack bestelt, krijgt u er een gratis frietje bij.
Voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers is de Boekelse Pas gratis.
Hebt u nog geen Boekelse Pas, dan kunt u deze aanvragen via de site
www.boekelsepas.nl of bij de receptie.
Gezamenlijke ziekenzalving.
Na de H. Mis van 15.00 u op 6 december is er de mogelijkheid deel
te nemen aan de gezamenlijke ziekenzalving. Dit geldt voor
iedereen die hier aan deel wil nemen. Pater Theo Snijders verzorgt
de ziekenzalving.
24 uur Bedrijfshulpverlenig in Sint Petrus - bij nood toestel 333
We merken, dat als er calamiteiten zijn in Sint
Petrus, vrijwilligers soms niet weten wat ze
moeten doen. In geval van nood belt u op een
vast toestel van Sint Petrus 333 en dan krijgt u
meteen de BHV-er (bedrijfshulpverlener) van
Sint Petrus aan de lijn en die weet meteen dat dit
een noodoproep is. Het noodnummer 333 staat
in Sint Petrus ook op elke telefoon geplakt.
Herdenkingsbijeenkomst.
Voorheen vond de herdenkingsdienst voor overleden bewoners steeds
plaats in de maand november. Daar zijn we nu van afgeweken. In het
voorjaar van 2014 waren er helaas al 17 overledenen te betreuren in Sint
Petrus. Er is toen een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Over een
volgende herdenkingsdienst zullen we u, uw familie en medewerkers tijdig
informeren. De geplande dienst van november komt nu te vervallen.
Bus uitstapjes met “De Boekelse bus”
De uitstapjes met onze eigen Boekelse bus bevallen kennelijk goed. We
hebben in dit jaar vanaf het voorjaar elke maand een toertochtje
gemaakt. Vanuit de cliëntenraad horen we, dat er in 2015 nog meer
toertochtjes of kleine uitstapjes georganiseerd mogen worden. We gaan
dit bespreken met de busvrijwilligers en als u nu leuke ideeën in de
wensboom hangt , gaan we dat zo mogelijk regelen.
De ontspanningscommissie wenst u fijne feestdagen toe en vooral
veel geluk en gezondheid in 2015.
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Voor Irma, Voor Irma
ga je wel aan de kant
Ze is met de auto
op weg steeds naar de klant
ze kwam naar Sint Petrus
vanuit de Watersteeg
Als thuiszorgmedewerker
is je pijp nooit leeg

He irma,die Irma
wat hebben we gehoord

Klik klak klak 2 x

Dat jij met wat bakken

Wat klinkt daar op de gang,

Ja, Altijd heel goed schoort

Je moet heel goed kijken

Het schikken van bloemen
Is ook nog een talent

Want ze is niet lang
Wel klein is haar lengte

De groene vingers van jou
Zijn nu ook herkent.

Maar groot in al haar doen
Suzanne verstraten
Je geeft ze van katoen

Tik tik tik 2x
Ze notuleert heel snel
Ontvangt de bezoeker
Beantwoord elke bel
Ook aan de ontspanning
suzan die doet dan mee
Speelt allerlei types
En ze is tevree
12
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De ontwikkelingen op de voet volgen is soms moeilijk. Maar na de
uitspraken van de Burgemeester wisten we het zeker. Sint Petrus was al
het middelpunt van de zorgverlening in Boekel, maar met het plaatsen
van het WMO loket en het dorpsteam wordt dat opnieuw bevestigd. Wat
dat allemaal inhoudt en wat dat allemaal voor veranderingen met zich
meebrengt, weten we nog niet. Een ding is zeker: We zitten er dicht bij
als we iets te vragen hebben.
Op 1 januari komt in Boekel en dus ook in Sint Petrus
de “wijkzuster” weer terug. Jullie weten van vele jaren
terug wel wat dat betekent. Al met al gaat er dus heel
veel veranderen. We gaan er van uit, dat alles rustig
en met zorg zal verlopen zodat jullie er geen of weinig
hinder van hebben. En jullie weten het: Zijn er
klachten, kom er gewoon mee bij ons, de cliëntenraad.
Wat was het weer gezellig tijdens de Fancy fair en wat
waren er weer veel prijzen. De Vrienden van Sint
Petrus hadden wel iets minder huis aan huis loten
verkocht, maar door de grote massa gasten vanuit
Boekel en omstreken, was het eindresultaat toch goed.

We zouden het in deze bijeenkomst over het eten
willen hebben, maar tijdens de vergadering van de
centrale cliëntenraad in Veghel bleek dat Brabantzorg
eerst de schrijnende huizen onder de loep wil nemen
om daar verbeteringen aan te brengen. Daar hoort Sint
Petrus niet bij. Hier zijn we op een voorbeeldige wijze
bezig en Brabantzorg ziet op een later stadium wel of het zin heeft om
naar hier te komen. Dit is een compliment in
de richting van ons allemaal.
Tot ziens: De cliëntenraad.
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Elke maand is er een extra activiteit
in de huiskamers. Met enthousiasme
vertel ik jullie over de onderwerpen
die afgelopen maanden voorbij
kwamen en over het plezier dat ik bij de mensen gezien heb.
Al enige maanden hebben we een extra gespreksactiviteit. Dan worden er
samen met de bewoners allerlei herinneringen opgehaald door samen
spullen te bekijken, te dansen en zingen en spelletjes doen. Dat wordt erg
leuk gevonden en daar geniet men van.
Het thema in juli was: vakantieherinneringen. Men ging logeren in een
klooster of mocht een keer gaan zwemmen in een afgraving. Dagjes uit
waren toen heel bijzonder. Wie bezocht het buitenland? De verhalen
kwamen los n.a.v. afbeeldingen.
Misschien heb je hen wel eens enthousiast horen vertellen over de school
van vroeger, het opdreunen van het leesplankje of heb je het schrijfblad
gezien met een schoolhandschrift. Over het schrijven op een lei of met
een kroontjespen. Dat onderwerp hebben we in augustus besproken.
In september kwam: “ De liefde” aan bod. Oude
liefde roest niet. Wat vertelden ze graag over hoe
ze elkaar leerden kennen. Wat er allemaal speelde
voordat je je geliefde thuis voor durfde te stellen.
Vroeger speelde stand en geloof een grote rol. Er
kwamen oude liedjes en foto’s aan bod om te
bespreken. Zoals “Rode rozen voor jou gekozen”
Dit lied werd uit volle borst meegezongen. Een
witte roos om bij een foto te steken om mee te
nemen.
In oktober kwam de kleding van vroeger aan bod.
De tesnuzzik en het nondejuke, de poffer en de
klompen. Maar ook de hoedjes als je naar de kerk
ging en de schort voor als je moest werken. En dan
het zingen van De Driekusman. Dansen was
moeilijk, maar volop bewegen was wel mogelijk. Bij het weggaan hoorde
ik ze nog steeds zingen. Prachtig.

De mensen een fijne middag geven, daar doe
ik het voor. Met hulp van steeds weer andere
vrijwilligers, die me ondersteunen, is het
telkens weer genieten. Voor de bewoners
maar ook voor mijzelf.
Odette. (vrijwilliger)
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Een Oostenrijkse avond…Wie wil er mee?
Zo’n culinair hoogstandje laten wij ons niet
mislopen. Samen met de bewoners van
huiskamer van Sterappel 2 gaan we genieten
van een Oostenrijkse avond in ‘t Trefpunt.
En genoten hebben we. We werden verwelkomd
door een knappe dame in een Tiroolse
klederdracht. Dit vonden vooral de mannen
onder ons erg mooi. In het begin was het even
zweten want we hadden erge trek en we waren
natuurlijk veel te vroeg. Zo konden we wel iedereen binnen zien komen.
Wat was het druk. Meer dan honderd mensen schoven aan om een mooie
thema avond tegemoet te gaan.
Twee zeer muzikale mannen speelden mooie deuntjes die we met volle
borst mee konden zingen. We haakten in en zelfs de wandelstok werd
gebruikt om als dirigent ons koor te begeleiden.
Ondertussen werd er volop aan de inwendige mens gedacht. Heerlijke
stamppotten met vlees, worst en hachee werden opgediend in mooi
opgemaakte borden. Wat was dat smullen! De obers en gastvrouwen
liepen de benen onder de kont om het ieder naar de zin te maken. Wat
een gastvrijheid werd er geboden. We
zijn allemaal onder de indruk van het
vele werk dat de koks gemaakt hebben
van het eten.
Op deze avond konden ook de voetjes
van de vloer en menigeen danste de
sterren van de hemel. Vooral het meisje
dat verschillende types uitbeeldde was
een
goeie
danspartner.
Ook
het
personeel liet zich van deze gevoelige kant zien.
Rond de klok van 9 uur kregen we voorrang op het toetje….dat was
smullen! Rijstepap met bruine suiker, bitterkoekjes pudding, ijs, slagroom,
en tuttie fruttie. Het werd opgediend in pannetjes wat er erg gezellig
uitzag. En daarna naar bed. Op ieders gezicht stond een brede glimlach.
Wat hebben we genoten! Een grote pluim voor iedereen die hier aan
meegeholpen heeft.
Op naar de volgende thema avond. Groetjes Ria van den Elzen.
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Beautymiddag in Sint Petrus.
Een keer per jaar hebben we met de schoonheidsbranche uit Boekel
afgesproken
om
een
verwenmiddag
te
organiseren voor de bewoners van Sint Petrus.
Dit jaar waren 5 schoonheidsspecialisten in Sint
Petrus te gast: Lia Tielemans, Monique
Tielemans, Willemien Althuizen, Kasia Pluk en
Iwona Smulders. Zij verzorgden gezichten door
middel van maskertjes maar ook werden
ongewenste haartjes weggeplukt en gaven zij
gezichtsmassages. Voor handen en nagels
waren Donna Selten (kleindochter mw. Zomers)
Thea
Versteegden,
Monique
van
de
Crommenacker aanwezig.
Zij waren de
professionals, die nagels verzorgden met alles
wat er bij hoort. Dus niet alleen het lakken
maar ook het verzorgen van de nagelriem en
de handen.

Oeps….Toch geen kruidenboter?

Negen dames, die op het commanderij college een
opleiding volgen, masseerden handen en schonken
extra aandacht aan de bewoners. Een gesprek
aangaan en zorgen dat de cliënt geniet en zich kan
ontspannen, is een belangrijk onderdeel van hun
opleiding. Aan deze tafel was Jeanette Timmers die
dit begeleidde.
Maria van den Heuvel werd ook druk bezocht met
haar voetreflex behandeling. Wat een rust kwam er
uit de hoek, waar zij bezig was. Mevrouw van de
Wijst had even al haar zorgen aan de kant gezet en
genoot van het overheerlijke fruit.

Vol overgave…..

Ook aan de gezonde inwendige mens werd dus
gedacht. Dit fruit was zeer goed verzorgd door
onze vrijwilliger Henk van de Rijt en aan
stokjes geregen samen met Ans van de Velden
en Sjan Kuipers.
16
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Onze eigen Toos de Rooy zorgde samen met haar collega als kapsters de
finishing-touch met het doen van de haren. Wat heeft iedereen genoten.
Zelfs de mannen waren aanwezig en die
vonden het heerlijk. Zelfs de heer Delissen en
de heer van Nimwegen, maar ook mevrouw
Pool en Mevrouw Schulte hebben zich voor het
eerst van hun leven laten opmaken.
Mevrouw Ten Haaf wilde niet naar boven want
ze had een afspraak met Maria van de Heuvel
en daar had ze zo’n zin in. Zoals je kunt zien op
de foto, geniet mevrouw bijzonder van alle
behandelingen.

Dames van de schoonheidsbranche, heel hartelijk bedankt. Het was een
voortreffelijke middag. Als dank komen jullie een keer lekker eten in Sint
Petrus en we hopen dat we volgend jaar weer samen mogen genieten.
Dank je wel aan iedereen die meewerkte aan deze geslaagde dag.
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Interview op de:

Even voorstellen: Dhr. J van de Ven.

Bewoner van het huis, 90 jaar.

Wanneer bent u je bij de fitnessvereniging gekomen?
Ik ben begonnen toen de fitness nog boven was, drie jaar geleden. Toen
het geopend werd heb ik me meteen aangemeld.
Waarom bent u bij de fitness gegaan?
Om een beetje fit te blijven.
Hoe vindt u het op de fitness?
Gezellig, zeker als je naast het
sporten ook gezellig kunt buurten.
Hoe vaak gaat u er naartoe?
Een keer per twee weken, omdat
ik ook nog om de week lid ben van
de mannenclub.
Wat doet u er zoal?
Fietsen en ik train mijn schouders
en borstspieren, maar vooral
roeien daarmee ben je helemaal in
beweging.
Geef een goede reden waarom je bij de fitness zou moeten gaan.
Om fit te blijven en in beweging te blijven.
Hebt u eerder aan sport gedaan?
Ik heb nooit eerder aan sport gedaan. Daar had ik de tijd niet voor.
Tachtig jaar geleden hadden ze geen sportclubs, ik ging soms een beetje
paardrijden op het land van de boer.
Wat is uw geheim om oud te worden?
Werken, goed eten én in beweging blijven.
Ingrid Weusten: Fitnessbegeleidster.
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Heej Treesje, heej Treesje
Altijd in de weer
Vergeet soms te eten
Zo druk gaat zij te keer
Haar tempo is moordend
En niemand doet haar na
We hebben het zeker
Over Theresia

Al weer lang geleden
In het oude huis
Daar kwam een bezoeker
Dacht in een nonnenhuis
Hij hoorde de namen
Maria Veronique
Bernadette, Theresia
Dat was toch wel uniek.

Vanavond zingen wij een liedje met elkaar
Want dees vijf die zijn er 25 jaar
Jaren delen wij al samen lief en leed
Bezingen nu momenten
Die je nooit vergeet.
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Lieve collega's, vrijwilligers en cliënten.
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Bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens ons jubileumfeest. Wat hebben
we genoten!
En we hopen dat jullie net als wij genoten hebben van de fantastische avond.

Bedankt voor de lieve kaarten en de cadeaus. Dankzij jullie allen kunnen we
21
terugkijken op een geweldig jubileumfeest. Al jaren werken wij met veel plezier
In
Sint Petrus en we hopen dat nog vele jaren te mogen doen!
De loep
Veronique van Extel Suzan Verstraten Theresia van Gennip
Irma van den Broek

Corrie Klijs Loonen.

Op 20 april 1927 werd ons mam in Oosteind
geboren. Oosteind is een klein dorpje nabij
Oosterhout. Ze kwam uit een gezin van 8
kinderen. Haar vader was Koos Loonen en
haar moeder was Engelina in ’t Groen. Ze
had 5 broers en 2 zussen. Haar zussen
leven beiden nog.
Voor zover wij weten, heeft ze een normale
jeugd gehad al had haar moeder veel hulp
nodig toen ze ouder werd. Ze heeft de
huishoudschool niet af kunnen maken
omdat haar hulp thuis op de boerderij hard
nodig was. Ze deed dit overigens liever dan
naar school gaan. Het liefst werkte ze
buiten.
Met een van haar vriendinnen, die net zo
oud was als zij, ging ze in de winter vaak
schaatsen en ze zaten samen op rijdansen.
Toen ze ouder werd en kijk op jongens
kreeg, was ze vaak te vinden bij de
plaatselijke smid. Dit, omdat ons pap daar regelmatig met zijn paard
kwam. Ook ging ze naar concoursen en kermissen, waar de vonk
oversloeg. Ze hadden een lange verkeringstijd en zijn op 24 september
1957 getrouwd. Ze gingen in Dongen in het ouderlijk huis van ons pap
wonen. Het was wel voor tijdelijk. Daar zijn hun 5 kinderen, 3 jongens en
2 meiden, geboren. De boerderij, met deze twee gezinnen, werd daardoor
echt te klein. Dus trokken ze naar de andere kant van Brabant, naar
Venhorst. Ons mam vond dit toch wel moeilijk, zo ver van haar familie.
Of het daar aan lag of niet, weten we niet, maar ze kreeg verschillende
lichamelijke kwalen waaronder problemen met haar nieren. Toch ging ze
door met het verzorgen van haar gezin en ons pap, waar we heel trots op
zijn. Buiten dat, was ze veel in de bloementuin te vinden. Dat was haar
lust en leven. Wanneer we haar kwijt waren, wisten we waar we haar
konden vinden. Verder ging ze graag kaarten en werd ze lid van het
kerkkoor in Venhorst. Daar is ze lange tijd lid van geweest totdat ze naar
Boekel verhuisde en Corné de boerderij overnam.
Ze was ook trots op de andere kinderen, die intussen zelf een gezin aan
het stichten waren. Geweldig vond ze het toen er kleinkinderen kwamen.
Ze kreeg echter steeds meer lichamelijke klachten zoals suikerziekte en
hartproblemen, maar ze beet er zich doorheen. Dementie was de reden
dat ze naar een aanleunwoning bij het bejaardentehuis verhuisden. Daar
vierden ze samen nog hun 50 jarig huwelijk. Later verhuisden ze naar het
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bejaardentehuis en daags na hun 55 jarig huwelijk overleed plots ons pap.
Dat is nu 2 jaar geleden.
Ze zei toen, nu moet ik de kar alleen trekken. Wij hebben haar daarbij
graag geholpen. Ze was een warm persoon van weinig woorden, maar
genoot met volle teugen als ze onder de mensen was. Gedurende haar
laatste vijf maanden was ze hemels trots op haar eerste achterkleinkind.
Helaas heeft een longontsteking haar de das omgedaan en heeft ze ons
verlaten. Nu gaat ze op reis naar ons pap. Ma, doe hem de hartelijke
groeten van ons en zeg hem, dat het ons goed gaat. We zullen aan jullie
blijven denken. Nu sluit ik af met jouw bekende woorden:

HOUDOE HE EN BEDANKT. DAG MAM, RUST ZACHT.

Wim Schepers.
Op 31 juli 1935 is Wim in Erp geboren en op 26 september 1961 trouwde
hij met zijn lieftallige Pieta de Wit. Samen met Pieta kreeg hij vijf
kinderen, Frans, Tonnie, Tinie, Miriam en Jos. Vanuit Odiliapeel kwamen
zij samen naar Sint Petrus in Boekel.
Vroeger was Wim boer in Odiliapeel en woonden ze op een boerderij aan
de Oude Dijk. Daar genoot hij toen heel erg van het boeren.
Toen beiden op oude leeftijd ziek werden werd het zelfstandig leven in
Odiliapeel te veel van het goede. Voor hen was de verzorging van het Sint
Petrus een hele rust en gaf hen een prettig gevoel. In Sint Petrus konden
zij gemakkelijker leven. Wim heeft genoten van het fietsen met zijn
driewieler rondom het terrein en de vijver van Sint Petrus. Hier kon hij
heel erg van genieten evenals andere bewoners.
Wim is op 24 oktober 2014 in het bijzijn van zijn
vrouw en kinderen overleden.
Voor de goede verzorging zijn wij iedereen van
Sint Petrus heel erg dankbaar.
Pieta Schepers de Wit.
Wij, kinderen en kleinkinderen, hopen dat Pieta
nog lang mag genieten van alle goede zorg in
Sint Petrus en van alle gezellige medebewoners.
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Lies Kerkhof van de Ven.
Vroeger werd zij vooral “Lies de Mulder”
genoemd. Ze was dan ook een dochter van
een molenaar.
Ze is geboren op 5 november 1919 op De
Logt in Boekel. Hier heeft ze bijna haar hele
leven gewoond en het was dan ook erg
moeilijk voor haar om op 91 jarige leeftijd
alsnog te moeten verhuizen naar het
zorgcentrum Sint Petrus.
Ze was een erg actieve vrouw. Vroeger al
werd ze voor allerlei klusjes gezet, die ze
gewoon deed en later in de bakkerij en winkel hielp ze bij alles mee. Dat
ze ook nog een gezin draaiende moest houden was ook heel gewoon,
zeker in die tijd.
Later heeft ze heel veel genoten van haar kleinkinderen, die altijd als ze
bij haar kwamen werden begroet met:” há mijn toetje”. Daarom noemden
zij haar al snel Oma Toetje, een naam waar ze stiekem erg blij mee was.
Ook haar achterkleinkinderen noemden haar zo.
Toen ze uiteindelijk in het verzorgingshuis ging wonen had ze het, vooral
in het begin, heel moeilijk maar ze begreep wel dat het nodig was. Ze
heeft regelmatig flink gemopperd maar dat was meer uit onmacht dan dat
ze het echt meende want eigenlijk wilde ze voor iedereen het beste en
vaak kregen wij, haar kinderen, te horen dat ze, de verzorging, heel goed
en lief waren.

Het laatste jaar ging ze steeds harder
achteruit en vanaf mei is ze bedlegerig
geworden. Ze is op 26 september 2014
vroeg in de ochtend overleden.
Het kaarsje ging heel langzaam uit.
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TOON VAN LANKVELD.
(Toon van d’n dikke Willem)
2 juni 1929 – 24 oktober 2014.
Toon werd geboren op 2 juni 1929 op het
Bovenstehuis te Boekel als tweede zoon van
Willem en Sientje van Lankveld.
Toon leerde Cunera van de Voort kennen op de
kermis in Dinther en zij verbonden zich voor het
leven op 7 februari 1956. Zij kregen samen 6
kinderen en 11 kleinkinderen.
Karaktereigenschap van Toon: een echte van
Lankveld, dus koppig en eigenwijs, maar gedreven en goed van hart. Toon
hield van kaarten, biljarten en tuinieren. Hij genoot van zijn kinderen en
kleinkinderen.
Toon en Cunera werkten samen hard op hun boerderij aan de Molenstraat
10 te Boekel. Het echte landwerk deed Toon met zijn broer Piet, samen
konden zij bergen werk verzetten. In 1968 kwam de verhuizing naar een
ruilverkavelingsboerderij in Odiliapeel. Deze werd later verder uitgebreid
en in de loop der jaren overgedragen aan twee zonen.
In oktober 1999 verlieten Toon en Cunera de boerderij en vestigden zich
aan de Ringbaan in Venhorst. Daar burgerden zij snel in door deel te
nemen aan het gemeenschapsleven. Toen Cunera op 4 juli 2002 overleed,
brak voor Toon een zware tijd aan. Langzaamaan kon hij de draad weer
oppakken en van het leven genieten.
Een auto-ongeval in februari 2009 en de latere verslechtering van zijn
gezondheid, zijn redenen geweest dat hij de laatste jaren van zijn leven
niet meer in Venhorst woonde, maar in het verzorgingstehuis Sint Petrus
in Boekel. Toon verbleef ruim 2,5 jaar op D’n Boogerd, waar hij bijzonder
goed verzorgd werd door het team.
Hij overleed daar op 24 oktober 2014.
Hartelijk dank voor al jullie goede zorgen.
Familie Van Lankveld.
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Beste lezers.
Iedere maandag- en donderdagmiddag komt Frans Leenders een warme
maaltijd koken voor de bewoners op d’n Boogerd. De bewoners en het
personeel zijn hier erg blij mee, dus wordt het eens tijd om Frans wat
vraagjes te stellen.
-

Frans, zoals je weet, kent heel Sint Petrus jou. Zou je toch iets
over jezelf willen vertellen?

Inderdaad kent bijna iedereen mij in Sint Petrus. Intussen loop ik er ook
alweer ruim 6,5 jaar rond. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en woon al 34
jaar in Venhorst, maar kom eigenlijk uit Beek en Donk.
-

Elke maandag en donderdag kook je voor de bewoners van d'n
Boogerd een warme maaltijd. Hoe ben je op D'n Boogerd
terecht gekomen en hoe lang doe je dit al?

Ik ben op d’n Boogerd terecht gekomen nadat ik werkeloos werd en via
het UWV vrijwilligerswerk mocht gaan doen, minimaal 20 uur per week. Ik
had tegen hen verteld, dat ze bij Sint Petrus nog vrijwilligers zochten voor
d’n Boogerd. Ik doe dit nu iets langer dan 6,5 jaar.
-

Is koken een hobby van jou
Frans, of heb je een kookcursus
gevolgd, want het ziet er altijd zo
heerlijk uit?

Wat het koken betreft, heb ik geen
cursussen of iets gevolgd, dit heb ik van
huis uit meegekregen en ik vind het leuk
om te doen. Misschien komt het ook wel,
omdat ik zelf ook graag lekker wil eten,
dit is denk ook wel aan mijn postuur te
zien.
-

Op D'n Boogerd zijn wij als
personeel erg technisch
ingesteld,toch hebben we jou (en
Jan) nog soms (vaak) nodig voor onze technische
probleempjes. Wil je daar nog iets over kwijt, dat je bijv. op je
vrije dag door ons uit bed wordt gebeld of zoiets.
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In de loop der jaren, nadat mijn WW-uitkering stopte en ik toch al zo af en
toe wat klusjes met Jan van Hal deed, heb ik een contract gekregen van
12 uur per week en doe ik dus nu samen met Jan de klusjes in huis. Dit is
ook iets wat ik heel graag doe, dit is niet alleen op d’n Boogerd maar in
het hele gebouw en daar omheen. Het gebeurt weleens dat er op mijn
vrije dag gebeld wordt, maar dat vind ik niet erg hoor.
-

Laatste vraagje Frans. Wat betekent d'n Boogerd in jou ogen?

Wat betekent d’n Boogerd voor mij……Ik heb het altijd heel graag gedaan
en blijf dit voorlopig ook nog steeds doen, ondanks dat het met al de
veranderingen niet altijd meevalt voor het personeel en leiding. Dit heeft
veelal te maken met het gebeuren in de politiek en de bezuinigingen. Ook
daar ontkomt d’n Boogerd niet aan, maar je doet het vooral voor de
mensen die er wonen, je probeert er dan toch nog iets leuks van te
maken, want dat verdienen ze toch allemaal. Ik hoop daar een steentje in
bij te dragen!
Beste Frans, bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Wij allemaal
hier op d’n Boogerd hopen dat we nog heel lang plezier van jouw
kwaliteiten mogen hebben.
Team d’n Boogerd.
***************************

Hallo allemaal.
In de prachtige nazomer van september en oktober zijn we regelmatig
met de duo fiets van Sint Petrus weg geweest. Dit is erg leuk. De cliënten
genieten hier erg van. Het is een aanrader. Met een dikke jas aan en een
warme sjaal om, kan je nog gewoon heerlijk naar buiten.
Ook hebben we volop gebruik gemaakt van het terras. Met een kopje
koffie erbij en het mooie uitzicht is het daar goed toeven. Dus daar hopen
we nog veel gebruik van te kunnen maken.
Op 24 oktober hadden we het 25 jarig jubileumfeest van onze collega
Theresia. Die hebben we, samen met Marie Louise, op die dag in het
zonnetje gezet met een leuk en toepasselijk liedje. Zij en hun familie
hadden erg genoten van deze onvergetelijke dag.
Wat de toekomst brengt is voor ons ook nog een verassing. Als het aan de
cliënten, vrijwilligers en het team ligt, gaan we nog jaren op dezelfde voet
door.
Groetjes Dagzorg de Kern. Angelien van den Biggelaar.
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Ik kreeg de pen van Moniek van den Elzen Tielemans en bij dezen wil ik me dan even
voorstellen.
Ik ben Arna Krol van der Steen. Ik ben
getouwd met Frank Krol en we hebben 3
zonen
Stefan (24) – Marc ( 21) en Dirk ( 17).
Ik heb mijn opleiding tot ziekenverzorgster
gedaan in een Psychiatrische Ziekenhuis
Voorburg in Vught, waar ik in 1984 mijn diploma behaalde en gewerkt heb
op de afdeling bij dubbel gehandicapten, dementerenden en op een
somatische afdeling in het verpleegtehuis Oosterhof te s,Hertogenbosch.
Ook heb ik nog verschillende jaren op de verpleegafdeling gewerkt, bij de
zusters Franciscanessen in Veghel.
Na de geboorte van onze eerste zoon, ben ik gestopt met werken in de
zorg, omdat we thuis een melkveebedrijf hadden en dat dat dan moeilijk
te combineren was, maar het werken in de zorg heeft me altijd getrokken
en toen de jongste 15 jaar was, ben ik toch maar weer gaan solliciteren.
Ik werk nu sinds 1 oktober 2012 als oproepkracht op afdeling Sterappel 1
en 2 en op afdeling Bellefleur 1-2 in het verzorgingstehuis Sint Petrus in
Boekel. Sinds 1 oktober 2013 ook als oproepkracht in de thuiszorg. Dus
intramuraal en extramuraal, zoals we dat noemen.
Ik vind het weer heel leuk om dit werk te doen, het is zeer afwisselend, je
maakt veel dingen mee, wat je binnenshuis niet mee maakt, maak je
buitenshuis weer mee. Iets voor andere mensen kunnen betekenen. Leuke
mensen en fijne collega’s. Het geeft me weer veel voldoening. Wel
jammer dat je in een strak schema moet werken en na de zorg weer snel
door moet naar de andere client.
Groetjes: Arna Krol van der Steen.
Ik geef nu de pen door aan Hilde van Erp-Kampen.
Zij is kwaliteitsverpleegkundige op de afdeling Sterappel 1-2 en afdeling
Bellefleur 1-2 en afdeling D.n Boogerd en de Thuiszorg in Sint Petrus .
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In december nodigen wij u graag uit voor een
feestelijk kerstdiner in het restaurant van Sint
Petrus. Deze avond hebt u de kans om samen met
uw familie of geliefden in kerstsfeer dicht bij huis te
dineren. Het keukenteam en de
ontspanningscommissie maken er een hele fijne
avond van.
Wij heten u daarom graag welkom op:
Donderdagavond 18 december om 17.30 in `t
Trefpunt. De uitnodiging hiervoor is als los formulier
aan deze Loep toegevoegd.
De kosten voor dit luxe diner zijn:
Voor bewoners van Sint Petrus is dit gratis.
Anderen betalen € 25,00 per persoon inclusief 2 consumpties.
U kunt zich tot 12 december a.s. aanmelden door het voornoemde
formulier volledig ingevuld in te leveren bij de receptie
Kerstmenu Sint Petrus 2014.
Frisse carpaccio van gerookte kip
**
Heldere bouillon met champignonroom
**
Kerstspecial van slagerij van Exel
Het hoofdgerecht wordt vergezeld van diverse aardappelgarnituren,
warme groenten en rauwkostsalade
***
Grand Dessert Noël
Het menu is inclusief diversen soorten brood en 2 consumpties.

De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Het restaurant
heeft 100 zitplaatsen en vol = vol. U dient het totaalbedrag bij voorkeur
per pin te voldoen bij de receptie samen met het inleveren van het
aanmeldformulier.

Wij wensen u een gezellige, smakelijke en sfeervolle avond toe.
Met vriendelijke groet keukenteam Sint Petrus.
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De Ark van Noah.
Op 8 oktober hadden we de Ark van Noah weer bij ons. De
ezeltjes, honden en kat, konijn, cavia’s en varkentjes liepen
gezellig door ’t Trefpunt. Het was genieten gedurende deze middag. Dat
laten de foto’s ook zien.
Op 17 november gaan we met de natuurvereniging vogelvoer maken voor
de Kerstmarkt. Ook het maken van Kerststukjes komt er weer aan. Dit
gaan we samen met de vereniging “De fleurige Creatie” doen.
Tineke Schellekens. Activiteiten begeleider.
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Wanneer.
Wanneer ik ga dwalen
Laat me dan gaan
Dwing me niet te zitten
Laat me lopen en staan
Wanneer ik vraag om Mam
Zeg me niet dat ze dood is
Houd me vast, reik me de hand
En vraag me naar haar naam
Wanneer ik boos ben
Wil ik geen dipiperon of haldol
Luister naar me, hoor mijn stem
Neem de tijd, doe me eens een lol
Wanneer ik niet meer eten wil
Is dat niet omdat ik geen honger heb
Ik ben vergeten hoe het moet
Help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet
Wanneer ik niet wil dat je me helpt
Met wassen en kleden
Is dat niet omdat ik vies wil zijn
Maar, omdat ik je aanbod ben vergeten
Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen
Me waarschuwt wat er gaat gebeuren
Zonder over mijn weerstand te zeuren
Krijg je straks misschien wel een zoen
Wanneer jij je inleeft in mij
Met geduld uitzoekt wat ik bedoel
Wie weet kom je er dan achter
Hoe ik me echt voel
Ik heb een ziekte, zoals je weet
Alzheimer schijnt het te heten
Nu weet ik dat nog
Morgen ben ik het alweer vergeten
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Al meerdere jaren draaien we een verenigingsleven in Sint Petrus met een
groot aantal deelnemers. We vinden het heel fijn, dat ouderen op deze
manier elkaar blijven ontmoeten en een leuke dagbesteding hebben.
Steeds meer mensen uit de buitenwijk nemen deel aan de activiteiten. In
het afgelopen jaar zijn we tot de conclusie gekomen, dat verschillende
verenigingen niet meer kostendekkend zijn voor de organisatie.
Per 1 januari 2015 komt er een kleine prijsverhoging voor de bewoners
uit de wijk bij 3 verenigingen.
Kien vereniging:
1 keer per week € 7,00 per maand wordt € 8,00 per maand inclusief 2 x
koffie of thee.
Beweegvereniging “ Fit terwijl u zit”:
1 keer per week €4,00 per maand wordt € 5,00 per maand inclusief koffie
of thee.
2 keer per week € 8,00 per maand wordt € 9,00 per maand inclusief
koffieof thee.
Biljartvereniging:
1 keer per week €4,00 per maand wordt € 5,00 per maand inclusief koffie
of thee.
Onbeperkt biljarten €6,00 per maand wordt € 7,00 per maand.

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

Rits kapot? Naad los?
Voor kledingreparatie.
Bel Ria Opsteen.
Tel 0492324429
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11 december 2014, 18:00-21:00
Ook dit jaar organiseren we weer de gezellige en sfeervolle Sint
Petrus Kerstmarkt, met veel leuke verkoopkraampjes met
Kerstproducten, vrolijke en stemmige muziek, en lekker eten en
drinken. U komt toch ook!!
Tijdens de Kerstmarkt zijn er
optredens van onze eigen Sint Petrus
koor die muzikaal wordt begeleid door
muziekvereniging Sint Marcelleus uit
Odiliapeel en is er een loterij met leuke
prijsjes.
In ’t Trefpunt kunt u lekker iets eten
en
drinken,
zoals
Glühwein
en
versgebakken wafels.
Voor de jeugd zijn er leuke activiteiten
als het Jeugdrad, en kunnen ze zelf
kettingen maken.
Hier een greep uit de kraampjes
• Kerstkaarten
• Kerststukjes, vogelhuisjes,
geboortebordjes
• Cadeautjes, tassen, sjaals,
• Boerenbondmuseum Gemert
• Emmy Tielemans met kerstproducten
• Kettingen en kralen en rijgerij voor de
kinderen zelf te maken ketting
• Bakkerij Merks
• Speciale hoeslakens en
dekbedovertrekken poetsen materialen
zonder zeep!
• Natuurvereniging, o.a. voederstok
• Readershop cadeautjes
• Sieraden, tassen, make-up
• Handwerkvereniging
• Riverdale spullen
• En ga zo maar door …
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31 December 2014. 19:00u.
Alle senioren, die
oudejaarsavond 2014
samen met anderen
willen vieren, nodigen
we van harte uit om
gezellig naar ´t
Trefpunt in Sint Petrus
te komen.
Ook kunt u kaarten of
Rummikub spelen.

Wij zorgen voor gratis
koffie of thee, een hapje
en een drankje.
U bent welkom vanaf
19:00 uur.
Als afsluiting steken we
dan om 21.30 in onze
binnentuin vuurwerk af.
Samen het oude jaar
gezellig uitluiden. U
komt toch ook.
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Steun “Vrienden van Sint Petrus”
Uw stem is geld waard. U steunt
onze vereniging toch ook?
Als lid van de Rabobank Uden Veghel kunt u tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen in de regio Uden
Veghel. Door uw stem kan uw favoriete club extra inkomsten verwerven
en zo haar doel realiseren. Dus kom in actie en breng uw stem uit van
woensdag 5 tot en met donderdag 20 november 2014 via
www.rabobank.nl/udenveghel.
Stichting Vrienden van Sint Petrus te Boekel wil graag een elektrische
Duofiets aanschaffen voor haar bewoners. Het budget van het
zorgcentrum geeft hiervoor geen ruimte. De stichting wil echter graag
bevorderen, dat bewoners zoveel mogelijk bewegen en de frisse en
gezonde buitenlucht opzoeken. Sociale contacten en buitenlucht zijn voor
ouderen belangrijke aspecten om hun welzijn te bevorderen. De DUO-fiets
kan worden gebruikt door vrijwilligers en familieleden, samen met iemand
met een beperking. Dit kan een bewoner van het zorgcentrum zijn, maar
ook een andere Boekelnaar met een beperking. Omdat de krachten van
veel bewoners afgenomen zijn, is het nodig dat er een elektrische
trapondersteuning aanwezig is. Wij doen een beroep op alle leden van de
Rabobank Uden Veghel om deze investering in de gezondheid en welzijn
van onze bewoners van Sint Petrus te ondersteunen. Alvast hartelijk dank.
Het stemmen moet met behulp van de computer gebeuren. U krijgt
hiervoor binnenkort van de bank een stemcode thuisgestuurd. Mocht u
moeite hebben om met de computer om te gaan, vraag dan één van uw
familieleden, vrienden of bekenden om namens u te stemmen.
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Naai-Atelier Monique is er voor al uw herstel- en
verstelwerkzaamheden en aanpassingen die aan uw kleding verricht
moeten worden.
Ik werk voor particulieren, bedrijven, verenigingen en
zorginstellingen.
Reparaties aan (bedrijfs)-kleding,
Maatkleding op uw maten gemaakt.
PDL kleding.
PDL kleding is kleding voor mensen met beperkingen om zichzelf
aan- en uit te kleden.
Aanpassingen tot PDL kleding wordt gewoon van uw bestaande
kleding gedaan,
Kinderkleding
(maatkleding, communiekleding)
Private Labels.
“Alle te repareren kleding moet schoon aangeleverd
worden.”
Ook voor gordijnen te herstellen, inkorten of bijv. verduisteren,
maar ook voor kussens, rolkussens, nekkussens of voor uw
interieur. Voorbeelden zijn altijd aanwezig.
Voor eigenlijk alles wat met de naaimachine moet gebeuren kunt u
bij mij terecht
Voor vragen of opmerkingen;
NAAI ATELIER MONIQUE
Tel: 06-519 67 650
Monique van den Elzen
Arendnest 10, 5427 LB Boekel
email:m.elzen@telfort.nl
www.naaiateliermonique.nl .
Op de website vindt u de voorwaarden.
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Jubilarissen
2014.
5 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Annette Bullens:
Werkt op vrijdag in de winkel van Sint Petrus.
Albert van Duinhoven: Brengt post van Sint Petrus rond in het dorp.
Wilma Janssen :
Werkt in de winkel van Sint Petrus op maandag
dinsdag en donderdag en ook nog af en toe op vrijdag.
Hendrik van Schijndel: Doet hand- en spandiensten in Sint Petrus maar
is de laatste jaren onze vlagvrijwilliger.
Jeanne de Wit:
Werkt op Dagzorg De Kern.
Els Bus: Is wandelvrijwilligster.
Andre van Zutven: Is manusje van alles, maar vooral verzorger van de
dieren in het hertenkamp. Verder tuinvrijwilliger en brengt bewoners van
appartement naar beneden en andersom.
Andre van Ras: Is restaurant vrijwilliger en helpt op woensdag met de
muziekmiddag.
Riek Bongers: Is vrijwilliger bij het kienen en de muziekmiddag en show
vrijwilliger bij mode shows.
Maria van de Laar: Werkt in de huiskamer Bellefleur en is restaurant
vrijwilligster.
Annie de Bie: Schenkt koffie in de avonduren en is vrijwilligster op D`n
Boogerd.
Annie van Duren: Is vrijwilligster op D`n Boogerd.
*******************
10 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Trees van Grinsven: Biedt hulp aan bewoners bij de leestafel en de
warme maaltijd.
Christa dapperen: Helpt bij de kaartvereniging en bij het kienen.
Lenie Biemans: Werkt op maandag in het restaurant als restaurant
vrijwilligster.
Annie van Haandel: Werkt bij dagzorg De Kern en op vrijdagmiddag bij
de spelmiddagen.
Christien op de Laak: Is creatief op donderdagmiddag bij de handwerk
vereniging.
Pierre op de Laak: Werkt bij dagzorg De Kern.
Nelly van de Rijt: Werkt bij dagzorg De Kern.
Cor van Asseldonk: Is ere vrijwilliger en is afgelopen jaar gestopt met
wandelen vanwege gezondheidsproblemen.
Ria Verbrugge: Is inval op vele momenten bij veel activiteiten en wandel
vrijwilliger.
Toos Verbakel: Werkt op de huiskamer Bellefleur
.
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12,5 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Hau mui ip lam: Is vrijwilligster bij het kienen en helpt bij koersbal.
Jo Thonies: Werkt in het winkeltje van Sint Petrus.
********************
45 jaar vrijwilliger is een unicum.
Maria Weusten: De eerste pionier in Sint Petrus wat betreft
vrijwilligerswerk. Zij begon in een gebouwtje achter het oude Sint Petrus
met hobbywerk. Vijf jaar geleden heeft burgemeester Bos Maria
persoonlijk de felicitatie overgebracht met haar 40 jarig jubileum. Maria
komt nog trouw elke week naar de kaartvereniging om te helpen. En bij
de quiz “ Wie wit t Bitter” is ze ook fanatiek bezig met de ouderen. We
hopen dat Maria nog lang van haar werkzaamheden mag genieten in Sint
Petrus.
**********************
80 jaar en Ere vrijwilliger in Sint Petrus.
Anneke Biemans en Jet van de Wijdeven zijn onze trouwe koorleden
bij de maandelijkse Heilige Mis in Sint Petrus.
Mia Vos: Werkt op de huiskamer Bellefleur en bij de handwerk
vereniging. Ze breit de leukste creaties.
Theo Snijders: Onze Pater Snijders, die maandelijks in Sint Petrus de
Heilige Mis verzorgt. Op dit moment verblijft hij in Brazilië.
Joost van der Aa: Is wandel- en tuinvrijwilliger.

Allemaal Proficiat. We hopen, dat jullie nog vele jaren veel
werkplezier mogen beleven
in Sint Petrus.
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Het Herfstfeest.

Paddenstoelen, beukennootjes
dwarrelblaadjes, rood en geel.
Buiten vind je al die schatten
van de herfst, zoveel, zoveel.

Regenvlagen, hagelbuien
pijpenstelen, hondenweer.
Maak een paraplu van blaadjes
en geen druppel raakt je meer.

Spinnenwebben, nevelslierten
de geheimen van de mist.
Wie dit feest niet mee wil vieren
heeft zich in de herfst vergist.

Door Esmee.
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