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REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:

Maarten Coolen.
Aanwezig: dinsdag en donderdag
Joep van Gijzel
Aanwezig: dinsdag en 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
CLIËNTENRAAD:

Bereikbaar via mail of 06 23185293

Voorzitter: Dhr. P. Biemans Tel: 0492 32 32 46

Leden: Dhr. J. van de Ven
Dhr. W. Weeren
Dhr. L. van Haandel

Mevr J. Gerrits-v Hout
Mevr M. van Boerdonk
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
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Ondertussen zitten we weer volop in het najaar en zie je de mooiste
kleuren in de natuur. De bomen laten hun blad vallen en overal in
Boekel zie je de bladkorven staan.

Feestweek 10 jarig bestaan BrabantZorg.
Van 8 tot 14 oktober is er flink gefeest in huis in verband met het 10 jarig
bestaan van BrabantZorg. Vrijwilligers en personeel hadden een mooie
corsage op, om te laten zien dat we wat te vieren hadden. Circus
Alexander zette hun tent en caravans op de parkeerplaats en even leek
het erop alsof er een mini-camping was gestart. De leuke voorstellingen
werden goed bezocht door de bewoners en kleinkinderen van familie,
personeel en vrijwilligers. Alle overige activiteiten hadden een feestelijk
tintje en het personeel en vrijwilligers werden verrast met een goed
verzorgde lunch. Ook het feest voor het personeel en vrijwilligers in de
kruisherenkapel was druk bezocht en er werd een supermooi feestje
gevierd.
Jubilarissen personeel.
Op 25 oktober hebben we maar liefst 32 medewerkers mogen feliciteren
met hun jubileum. Het waren jubilarissen die 5 jaar in dienst waren bij
BrabantZorg, maar ook medewerkers die 40 jaar hun ziel en zaligheid
gaven voor mensen die extra aandacht, ondersteuning en zorg nodig
hadden. Dit zijn allemaal echte toppers. Als BrabantZorg zijn we dan ook
erg trots op medewerkers die zich voor langere tijd verbinden aan Sint
Petrus en zich inzetten om onze bewoners en cliënten een zo fijn
mogelijke dag te bezorgen.
Met recht werden al deze jubilarissen letterlijk op het podium gezet en
ontving iedereen van zijn of haar direct leidinggevende een persoonlijk
woord van dank en een prachtige bos bloemen.
Bewoners, familieleden, vrijwilligers en collega’s kregen tijdens de
receptie de gelegenheid de jubilarissen te feliciteren. Na de receptie zijn
we met alle feestgangers naar de bewegingsruimte verhuisd waar een
feestelijk drankje en overheerlijk kopje soep geserveerd werd.
Ondertussen bouwden de horeca medewerkers ’t Trefpunt om in een waar
restaurant waar we met meer dan 140 personen getrakteerd werden op
een geweldig feestmaal. Bereid door ons eigen keuken personeel. Zoals ik
heb kunnen bemerken op deze avond en ook op de dagen daarna is er
veel waardering voor de wijze waarop Sint Petrus haar blijk van
waardering voor de jubilarissen heeft getoond. We hopen natuurlijk dat
een ieder van jullie nog lang en met veel plezier wil en kan blijven werken
voor Sint Petrus.
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Jubilarissen Vrijwilligers.
Op 22 november gaan we zo een feestje nog een keertje overdoen, maar
dan voor 43 jubilerende vrijwilligers. Nu ik dit aan het schrijven ben, moet
dit feest nog plaats gaan vinden maar ik weet zeker dat dit ook met recht
een mooie dag gaat worden en waar we zeker weer zullen laten blijken
hoe belangrijk vrijwilligers voor ons allemaal zijn.
Vriendenloterij.
Ook dit jaar was er weer een
vriendenloterij. Er zijn prachtige
prijzen aan de loterij verbonden
en er zijn veel loten verkocht
zodat u ook het komend jaar
weer kunt rekenen op prachtige
welzijnsactiviteiten
in
Sint
Petrus.
Op
zaterdag
10
november was de trekking van
de vriendenloterij. Ook was er
een prachtig optreden van Ria Valk die alle bekende liedjes weer eens
heeft laten horen en er een gezellige middag van maakte waar veel
bewoners van hebben genoten.
Feestdagen.
Deze week zag ik dat buiten in de bomen op het terras de feestverlichting
werd opgehangen. Dat wil zeggen dat we langzamerhand weer zijn
aangekomen aan de donkere dagen van het jaar. Maar ook dat het
Sinterklaasfeest wordt gevierd en er pakjes wel of niet met een gedicht
weer worden geschonken. Zo gauw deze beste man weer is vetrokken,
komt de kerstversiering weer tevoorschijn en wordt het hele huis in
enkele dagen in kerststijl gebracht. Ik heb er elk jaar weer bewondering
voor als ik zie hoe snel en
zorgvuldig dit gebeurt. Ook
kunnen we weer genieten van het
kerstspel dat wordt uitgevoerd
door vrijwilligers en de zang van
het Sint Petrus koor.

Bij deze wens ik alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig 2019.
José Habraken.
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Overleden.
De heer Emonds
Mw Ivits Aarden
Mw. Bijvelds Selten
Mw. Krüter van der Linden
Mw. Kuijpers Peters
Mw. Bijvelds

19-09-2018
06-10-2018
13-10-2018
17-11-2018
18-11-2018
21-11-2018

Nieuwe
Bewoners.
Wij
wensen
de families veel sterkte toe bij dit verlies.
Mevrouw Kanters Hermkens

app 1.19

Wij wensen haar veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
DECEMBER
11 mw Haandel van der Broek
11 mw Rooijendijk van den Elzen
16 dhr J.M. van den Elsen
16 dhr A van den Elsen
18 mw A.J. van Deursen van Haandel
21 mw van Eerdt
JANUARI
05 mw van Geffen Donkers
06 mw Arts
08 mw Koks Spooren
14 mw van Kreij
25 dhr A. van Lankveld
31 dhr H.G.T. Kleuskens

1.24
1.21
1.04
1.04
0.08
2.24
2.25
2.06
2.23
1.25
2.15
1.18
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De herfst is weer aangebroken. We hebben nog lang
mogen nagenieten met zomerse dagen. De winter is in
aantocht en het is ondertussen weer vroeger donker. De
afgelopen tijd hebben we leuke activiteiten in Sint Petrus
gehad en er staat met de decembermaand in aankomst
weer van alles op de planning.
Ark van Noah zorgde voor een beestenboel.

Op donderdag 4 oktober, dierendag, was ’t Trefpunt
gevuld met dieren. Denk hierbij aan honden, kippen,
cavia’s, poezen, konijnen en zelfs een hangbuikzwijn. De
kring was bijna te klein voor de vele bewoners die een
kijkje kwamen nemen. De dieren mochten ook geaaid en
gevoerd worden. Iedereen genoot er van, ook de
begeleiders van de Ark van Noah. Zij vertelden van alles
over de dieren. Het werd weer een geslaagde Dierendag.
Zondag 7 oktober SuperBingo.
Het was prachtig weer op deze zondag en waren daarom
erg benieuwd of het wel druk zou worden. Gelukkig waren
de echte kieners van de partij. Bewoners, familieleden,
vrijwilligers en anderen die van bingo houden waren naar
Sint Petrus gekomen. Je moest er snel bij zijn, want de
beste plekken waren al snel bezet. Ook nu hadden we
weer mooie prijzen van de Boekelse ondernemers mogen
ontvangen. Met een kopje koffie/thee begon de middag
en iedereen was erg geconcentreerd. Er zijn vele mooie
prijzen weg gegaan en er waren ongeveer 90 kaarten
verkocht, wat een bedrag van €900,00 heeft opgebracht.
Van dit mooie bedrag kunnen we weer leuke activiteiten
organiseren voor de bewoners. Tot volgend jaar.
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Feestweek BrabantZorg.
Het zal u niet ontgaan zijn dat we een week lang gefeest hebben vanwege
het 10 jarige bestaan van BrabantZorg. Wie houdt er nu niet van een
feestje? Wij in Boekel in ieder geval wel. Naast het vaste activiteiten
schema wat wekelijks voorbij komt, waren er deze week andere leuke
activiteiten gepland.
Op maandagochtend werd de week geopend met koffie en een lekker
gebakje. ’t Trefpunt zat goed vol en het was een leuke start van de
feestweek. ’s Middags gingen de voetjes van de vloer tijdens de
muziekmiddag met Marco d’n Hollander. Het was een gezellig boel.
Aansluitend stond de viskraam op het terrein. Iedereen kreeg een bon om
iets lekkers bij de viskraam uit te zoeken. Daar zeiden veel bewoners
natuurlijk geen nee tegen. Een geslaagde eerste dag was het.
De dinsdagmiddag staat altijd in het teken van het kienen. Dit is een grote
activiteit in huis waar veel bewoners bij aansluiten. Om er een feestelijk
tintje aan te geven hadden we voor feestelijke prijzen gezorgd. Groter en
mooier dan dat we normaal gewend zijn. De vrijwilligers hebben voor deze
mooie prijzen gezorgd. Onze complimenten hiervoor. Tussendoor kwamen
ze ook nog langs met een lekker hapje.
Op woensdag stond het circus Alexander bij ons op het terrein. Er waren
drie voorstellingen gepland. In de ochtend waren de meeste bewoners een
kijkje komen nemen en in de middag sloten daar kinderen, medewerkers
en vrijwilligers bij aan. Elke voorstelling was weer erg mooi en we mogen
veronderstellen dat men er volop van heeft genoten.
Op donderdagochtend werden er bij de creatieve groep leuke
bloemstukjes gemaakt en deze keer mochten die feestelijk aangekleed
worden. Complimenten aan de vrijwilligers voor het uitzoeken van de
materialen en hun ondersteuning. Iedereen ging erg enthousiast naar huis
met een feestelijk bloemstukje. ’s Middags stond er een muziek- en
dansworkshop op het programma. Voor menig bewoner was het
onbekende muziek, maar hoe verder de middag vorderde zag je steeds
meer handen en hoofden mee bewegen op het ritme van de muziek.
Een feest moet natuurlijk vastgelegd worden en daarom was er op
vrijdagochtend een fotograaf naar Sint Petrus gekomen die iedereen die
wilde op de foto heeft gezet. Omdat alleen de ochtend niet voldoende
bleek te zijn, is hij nog de gehele middag gebleven en kon daardoor ook
nog mee genieten van de high tea. Naast de lekkere hapjes hadden we
natuurlijk nog andere dingen op het programma zoals een interview van
Hein van den Elzen met Mevrouw van Roosmalen en De heer van de Ven.
Beiden wonen zij het langst in Sint Petrus. Daarnaast zijn er door
bewoners en vrijwilligers gedichten en liederen voor gedragen.
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Verder kwam burgemeester Bos nog op bezoek om ons te feliciteren met
het 10-jarig bestaan, maar ook om Marietje van Boerdonk de hand te
schudden vanwege haar negentigste verjaardag en haar verbondenheid
van 56 jaar met Sint Petrus in allerlei hoedanigheden.

Aan elk feest komt een einde, maar niet voordat we op zaterdagmiddag
nog de dansvloer hadden geopend met de jukebox. Het was gezellig druk
met bewoners en familie. Er werd lekker gedanst en men kon genieten
van de hapjes en de muziek. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen
om er een mooie feestweek van te maken. We kunnen er weer tien jaar
tegenaan.
Beauty- en verwenmiddag.
Elk jaar op de eerste donderdag van november organiseren we een
beauty- en verwenmiddag voor de bewoners. Wie vindt het nu niet lekker
om de handen te laten masseren, een voetmassage te krijgen en te
genieten van een gezichtsbehandeling. Ieder jaar weer staan er
schoonheidsspecialisten voor ons klaar om deze middag tot een succes te
maken. Bij binnenkomst stond de koffie/thee en een
appelflap klaar.
Na de koffie konden de bewoners kiezen waar ze
graag bij wilden aansluiten. Er waren bewoners die
gewoon een kijkje kwamen nemen en genoten van
wat er allemaal om hen heen gebeurde. Er werd
door de schoonheidsspecialisten hard gewerkt. Als
ze met iemand klaar waren stond de volgende
alweer in de rij. Leuk om te zien hoe men genoot
van de verschillende behandelingen. Om 16.00 uur
was het helaas alweer voorbij. Een geslaagde
middag voor iedereen en we kijken uit naar volgend
jaar.
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Dag van de Tolerantie.
Zestien november is een bijzondere dag. Deze dag is uitgeroepen tot
“De dag van de Tolerantie”. Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn en we
dienen ons in te zetten om met respect met elkaar om te gaan.
Op deze dag hebben we in Sint Petrus een speciale
vlag uithangen. De zogenaamde “Regenboogvlag”. Het
woord zegt het al. Daarmee willen we laten zien dat
Sint Petrus een plek wil zijn voor alle mensen
ongeacht kleur, ras, geloof of geaardheid. Welke kleur
je ook hebt en wat je ook gelooft, of je nu jong bent
of oud, links of rechts, homo of hetero, je hoort er bij
en iedereen is hier welkom.
Nu lijkt dat heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Wij mensen vinden het toch vaak moeilijk om om te
gaan met verschillen. Dan vinden we het toch een
beetje vreemd dat een vrouw op vrouwen valt, vinden
we het lastig dat onze buurvrouw uit Afrika komt en misschien wat anders
praat. Of we denken: Die vrouw draagt een hoofddoek, dus die hoort niet
bij mij. Daar willen we iets aan doen. Daarom willen we in de komende
tijd met elkaar in gesprek gaan – bewoners, vrijwilligers en medewerkers.
Want hoe tolerant zijn we eigenlijk? Hoe open staan we voor “anders
zijn”? En mogen we van elkaar verschillen – niet alleen in kleur, geloof en
leeftijd, maar ook in seksuele voorkeur?
De komende tijd zult u vaak van ons horen.
Regelmatig zal het huis ook een klein
gekleurd randje krijgen – roze of in alle
kleuren van de regenboog. En wie weet
ontvangen we dan binnenkort “De Roze
Loper” een officieel certificaat waaruit blijkt
dat voor Sint Petrus geldt dat iedereen, wie hij of zij ook is, welkom is om
hier te wonen, te komen en te werken.
Schilderen in de wintermaanden.
Vorig jaar hadden we in de wintermaanden voor
het eerst de schilderactiviteit samen met Odette
georganiseerd. Dit was erg leuk en er zijn veel
mooie schilderijen gemaakt. Ook dit jaar
wordt er weer geschilderd op de 2e en 4e
donderdagmiddag van de maand. Om
14.15 uur staan in het Vriendenhuis de
schildersezels klaar en kunt u bij Odette
aansluiten voor een creatieve middag.
U komt toch ook?
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Aankondiging activiteiten feestmaand december.
De feestmaand komt er weer aan en dat betekent dat er weer van alles op
het programma staat:
- Donderdag 29 november Sinterklaasontbijt met bezoek van de
Sint.
- Vrijdag 30 november Sinterklaasmiddag voor bewoners met
cadeaus en de mysterieuze gast.
- Donderdag 6 december bestaat Sint Petrus 12,5 jaar en dan
beginnen we met een feestontbijt in de ochtend. In de middag
vieren we het met een optreden van Saskia en Serge in ‘t Trefpunt.
- Zaterdag 15 december Kerst-inn met muziek, kerststukjes maken
en wat lekkers. Iedereen is van harte welkom.
- Vrijdag 21 december kerstontbijt in de ochtend en in de middag
het kerstverhaal met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en
kerstliederen gezongen door het Sint Petrus koor.
- Zaterdag 22 december kerstdiner voor bewoners en familie in ’t
Trefpunt met een optreden van Pierre van Dongen.
- Maandag 24 december is er om 15.00 uur een Heilige Mis
vanwege kerstmis.
- Maandag 31 december gaan we samen het nieuwe jaar in met
een hapje en drankje in ’t Trefpunt.
De wensboom.
Elk jaar na de kerstdagen blijft er één boom in ’t Trefpunt staan, de
wensboom. Iedereen mag daar zijn of haar wens in hangen, maar ook een
wens voor iemand anders. De werkgroep “Aandacht voor Elkaar” gaat
proberen om deze wensen in vervulling te laten gaan. Hopelijk kunnen we
net als vorig jaar weer veel bewoners blij maken. Hebt u een wens dan
kunt u deze in januari in de boom hangen.
Toosten op het nieuwe jaar.
Het jaar 2018 sluiten we in december af en we maken ons klaar voor het
nieuwe jaar. Dit willen we samen met iedereen doen. Tijdens de
nieuwjaarsborrel op 10 januari om 14.30 uur in ‘t Trefpunt brengen we
een toost uit. U komt toch
ook? Tevens wordt op deze
middag
ons
nieuwe
boerenbruidspaar
bekend
gemaakt.
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Vanwege ziekte van de voorzitter, Peter Biemans, deze keer een beknopt
verslag van de laatste cliëntenraad en een verslagje van samen op de
koffie bij de cliëntenraad.
Door de cliëntenraad zijn een paar veranderingen binnen Sint Petrus
goedgekeurd.
A) Aan de afscheidsvieringen wil men meer kaders stellen. Als men
verbonden is aan BrabantZorg is het mogelijk om afscheid van een
overledene te nemen in Sint Petrus. Er moet dan wel een ruimte vrij
zijn. Activiteiten krijgen voorrang. Het wordt toegestaan om een
gesloten kist bij het biljart te plaatsen.
B) Als een cliënt jarig is krijgt men een dinerbon. Deze wordt door
thuiszorgcliënten weinig gebruikt. Besloten wordt dat men de bon
(t.w.v. € 5,00) voortaan ook kan gebruiken voor aankopen in het
winkeltje of voor koffie met gebak voor twee personen in ‘t Trefunt.
B) Het rozenhoedje bidden wordt minimaal bezocht. Dit is wekelijks.
Met W. van Ravestein en T. Brouwers zal door Elly Janssen
besproken worden hoe verder te gaan. Voorlopig blijven we het
rozenhoedje
bidden ook al zijn er weinig cliënten bij aanwezig.
Het gaat
uiteindelijk om de waarde die het voor cliënten heeft.

Op vrijdag 06-12-18 neemt Adrie
van Osch (Raad van Bestuur)
afscheid van BrabantZorg. Er is
een verzoek binnengekomen om
iets aan te leveren voor het
afscheid. Ná deze vergadering
wordt een foto gemaakt van de
cliëntenraad
voor
het
afscheidsboek. We wensen Adrie
daarbij veel geluk en bedanken
hem voor zijn inzet.

De activiteiten rondom het 10 jarig bestaan van BrabantZorg zijn goed
bezocht. De geluiden over de viering van dit feest zijn heel positief.
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De vieringen rondom het kerstfeest worden dit jaar anders ingevuld. De
kerstmiddag en het kerstdiner worden niet meer op dezelfde dag
gehouden.
Op zaterdag 15-12-18 is de kerstmiddag.
Op zaterdag 22-12-18 is het kerstdiner.
Op vrijdag 21-12-18 is het kerstspel, gespeeld door eigen vrijwilligers.

Op het einde van de vergadering werd aan Wim van de
Vossenberg een boeket bloemen aangeboden als dank voor
zijn inbreng als lid van de cliëntenraad. Wim is inmiddels
gestopt als lid van de cliëntenraad.
*******************
*******************

De regenboogvlag boven Sint Petrus

In 2019 wil Sint Petrus het certificaat van de roze loper behalen. Dit houdt in dat
iedereen, ongeacht kleur, ras of geaardheid, hier welkom is. Op 16-11-18 is de
landelijke Dag van de Tolerantie.
Op de dag van de tolerantie worden de diverse culturen onder de
aandacht gebracht. Binnen de vrijwilligersgroep zijn personen uit diverse
landen aanwezig. Aan die vrijwilligers is gevraagd een hapje te maken en
er worden klederdrachten geshowd.
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Tijdens een respectvolle bijeenkomst
hebben wij onze overledenen herdacht
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Leuk bedrag uit Rabobank Clubkas Campagne.

Vroeger, toen alle Rabobanken nog zelfstandig waren, ging alles anders bij
het toekennen van een jaarlijkse bijdrage aan verenigingen, stichtingen
en evenementen. Tegenwoordig kunnen leden van de Rabobank stemmen
om aan te geven welke vereniging of goed doel ze willen steunen.
Ook dit jaar deed de stichting “Vrienden van Sint Petrus” daar weer aan
mee en scoorde 195 stemmen. Niet slecht, als je bedenkt dat er ruim 300
verenigingen meededen met een winnaar die 626 stemmen behaalde. De
hoogst scorende Boekelse vereniging “de stichting Speeltrein” behaalde
416 stemmen.
Omdat de Rabobank Uden-Veghel dit jaar het
totaalbedrag van de actie heeft verhoogd van
120 duizend naar 150 duizend Euro is elke
uitgebrachte stem € 3,54 waard. Wij
ontvangen uit deze actie dus de mooie som
van € 690,43.
Op de foto ziet u onze trotse bestuursleden
Els van de Ven en Piet Kessels met de cheque
die ze bij de prijsuitreiking in Veghel
ontvingen.
Graag willen wij iedereen die op ons gestemd
heeft bedanken en hopen volgend jaar weer
op jullie stemmen te mogen rekenen.
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Twee rode neuzen bij Sint Petrus

miMakker Kiek

miMakker Sofie

Voor vreugde en verdriet
een lach en een traan.
miMakkus:Heeft u er ooit van gehoord, iets van gezien of samen met een
miMakker een contact moment beleefd? Bij Sint Petrus komen wekelijks
twee miMakkers van BrabantZorg op bezoek.
Nicole van Zon: miMakker Kiek komt bij Sterappel en Bellefleur.
Kim Hendriks:

miMakker Sofie komt bij D’n Boogerd.

Een miMakker (mijn maatje) is een persoon in de
gedaante van een clown. De miMakker maakt zich
leeg en benadert bewoners vanuit een onbevangen
positie. De bewoner geeft aan wanneer, hoe en of
de miMakker in zijn belevingswereld mag komen.
Ze stemt dus af op de impulsen van de bewoner,
waar op een speelse manier mee omgegaan wordt.
Door non verbale interactie, respect, grenzeloze
fantasie, humor, inlevingsvermogen en rust proberen
wij als miMakker een ontmoeting tot stand te brengen. Het
doel is dieper gelegen contact maken. Dit kan zijn een verstild moment of
een meer uitbundig samen zijn. Angsten en pijn kunnen omgebogen
worden en er zijn momenten van vreugdebeleving.
Voor een bewoner die ernstig dement is, vormt taal geen optie meer. Wat
over blijft is de non verbale communicatie. Daarom draait bij een contact
met een miMakker alles om lichaamstaal en gevoel.
Contact van hart tot hart.
Twee rode neuzen die verder kijken dan hun neus lang is.
Warme groeten: Nicole van Zon & Kim Hendriks.
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Feestmiddag met Ria Valk
Afsluiting en trekking van de
vriendenloterij.
Na maanden intensief loten verkopen voor de
Vriendenloterij van Sint Petrus was er op
zaterdag 10 november als afsluiting een
feestmiddag met een optreden van Ria Valk.
Dankzij de verkoop van veel loten mochten we
van de Vrienden van Sint Petrus een gezellige
middag aanbieden aan de bewoners van Zorgpark Sint Petrus.
En Ria Valk, een idool voor veel ouderen, kan er een feestje van maken.
Heel bekend om haar carnavals hit “Ik heb worstjes op mijn borstjes”
Ze wist de gehele zaal mee te laten zingen met haar bekende nummers Er
zijn veel foto`s gemaakt, zodat we het nog eens allemaal terug kunnen
kijken.
De trekking van de Vrienden loterij werd gedaan door Ria Valk. Zeven
prijswinnaars uit de omgeving van Boekel hebben we blij gemaakt. De
leden van de vriendenstichting bedankten nogmaals iedereen heel
hartelijk voor dit groot geslaagde evenement.
De totale opbrengst van de loterij en super bingo is €5600,- Een heel
aardig bedrag voor de Vrienden stichting waarmee we weer leuke dingen
kunnen organiseren voor bewoners.
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de vriendenloterij
maar nog belangrijker, de mensen die loten hebben gekocht. De
prijswinnaars zijn geïnformeerd en kunnen hun prijs in Sint Petrus
ophalen.
Speciaal dank aan de hoofdsponsors: Electroworld Wim van de
Broek, Rijbroek sport en mode, Brasserie Porte de Provence,
Karin van Sleeuwen bloemen en meer, Eeterij Stoer

Bewoners van Sint
Petrus hebben mee
geholpen met het
uitscheuren van de
lotenboekjes.
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Mevrouw Offermans. App. 2.03
Mevrouw werd op 8 juli 1926 in Sint
Michielsgestel geboren. Na haar huwelijk, 68
jaar geleden, heeft ze zes weken in Dinther
gewoond en daarna in Veghel. Hier heeft ze
gewoond totdat ze ongeveer een half jaar
terug plotseling niet meer kon lopen. Mevrouw
denkt dat het komt omdat ze twee jaar
geleden een herseninfarct gehad heeft. Nu krijgt ze dan ook therapie
ervoor en inderdaad ze kon haar been alweer een stuk optillen. Dus is er
toch nog hoop.
Mevrouw staat bekend als een echte doorzetter, maar dat neemt niet weg
dat het natuurlijk moeilijk was toen ze niet meer kon lopen. Omdat ze
altijd zelfstandig gewoond heeft, kwam er toen natuurlijk een probleem.
Het ging niet meer en mevrouw ging naar Udens Duyn totdat ze in Sint
Petrus kwam. Ze vond het fijn dat ze hier naar toe kon maar mist wel de
buurt en bekenden van Veghel. Mevrouw was dan ook erg verdrietig
hierover. Begrijpelijk, want zo’n grote overstap te moeten maken valt
heus niet mee. Ook ziet ze er tegen op om s’avonds naar bed toe gaan,
want dan krijgt ze pijn. Ook lastig dat je niet zomaar naar de w.c kunt.
Het verplegende personeel heeft het al zo druk en ze wil niet lastig zijn.
Hier in het huis heeft ze al veel aan de activiteiten meegedaan. En
mevrouw heeft ook veel hobby’s. Toen ik kwam, zat ze lekker te breien.
Misschien is het een idee om dit in ‘t Trefpunt te gaan doen met andere
bewoners. Net zo gezellig toch. Ook kaarten maken kan ze goed. Op de
pastorie heeft ze altijd voor de pastoor kerstkaarten gemaakt. En kaarten.
Mevrouw wist niet dat er in de avond beneden gekaart werd. Misschien
kan ze ergens aansluiten.
Of er nog meer hobby’s waren? Jazeker, op vakantie gaan vond mevrouw
echt heel fijn. Eigenlijk wil ze dat nog wel eens een keertje maar ze weet
niet of dat mogelijk is nu ze niet kan lopen. Ze is naar Spanje, Rome,
Lourdes en Turkije geweest. Heerlijk vond ze dat. Gezellig met de familie.
Heel trots is ze op haar gezin van vier kinderen (helaas is Bernadette
overleden). tien kleinkinderen en maar liefst twee en twintig
achterkleinkinderen. Een hele rijkdom. Ook nu waren er twee dochters
met man op bezoek en twee kleinkinderen. Gezellig en daar werd ze ook
erg blij van.
Fijn dat ik even een praatje met u mocht maken en probeer van elke dag
te genieten. Dank u wel.
Namens de ontspanningscommissie: Els van de Ven.
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Ik ben Zus Kanters Hermkens
en sinds 13-10-2018 woon ik
in Zorgcentrum Sint Petrus.
app 119.

Op 3 juli 1933 ben ik geboren als vierde kind
in een gezin van zes kinderen. Ik groeide op
als enig meisje tussen vijf broers, in de Rector
Coppensstraat in Handel.
Op 01-01-1960 trouwde ik met Marinus
Kanters en wij gingen wonen in de Rector
Aldenhuijsenstraat in Handel. Daar kregen we
drie kinderen en in 1966 verhuisden we naar een zelf gebouwde woning
aan de Pastoor Castelijnsstraat, waar we nog twee kinderen kregen. Onze
vijf kinderen groeiden gestaag op tot in 1984 Marinus ziek werd en drie
weken later overleed.
In 1998 kocht onze jongste zoon mijn geboortehuis aan de Rector
Coppensstraat, waar ik zelf een mantelzorgwoning realiseerde, waar ik tot
mei 2018 heb gewoond. Ondertussen heb ik acht kleinkinderen en mijn
eerste achterkleinkind wordt in december geboren. Ook heb ik vier
"bonuskleinkinderen" en vier "bonusachterkleinkinderen". Al met al een
heerlijk grote familie waar ik volop van kan genieten.
Ik ben heel graag onder de mensen, doe graag leuke en gezellige dingen
zoals naar de muziek luisteren in ‘t Trefpunt en spelletjes doen zoals
Rummicub. Ook ga ik er graag op uit, dagjes of weekeindjes weg, of zelf
met mijn scootmobiel rond rijden.
Ik zit hier heerlijk op mijn plek in dit ultra "all inclusive hotel" en ben erg
blij met alle zorg die ik hier ontvang van het team van Brabantzorg en
zeker niet te vergeten alle vrijwilligers.

Geweldig.

Ik hoop hier nog zeker heel wat
jaartjes van te kunnen genieten.
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Brabantzorg, alweer tien jaar
verzorging, verpleging, behulpzaamheid en creativiteit
daar voor staan zij dag en nacht borg
20

Een hele week feest, ook dat organiseren ze met gemak
Voor de bewoners starten we op maandagmorgen al
met koffie en gebak
21

Nol Emonds.
Nol werd op 16 april 1926 in Boekel geboren
op de boerderij op de Logt. Hij groeide daar
op met een oudere zus en vier jongere
broers. Hij ging in Boekel naar de Sint Jan,
de jongensschool, tot en met de achtste
klas.
Op zijn veertiende ging hij werken bij zijn
oom op de bulldozer onder andere bij het
inpolderen van de Noord-Oost polder. Rond
deze tijd sloeg de vonk over met Dina.
De dienstplicht riep en hij werd gelegerd in Arnhem en in september 1948
werd hij naar Indië gestuurd. Op tweede kerstdag 1948 werd hij bij een
politionele actie neergeschoten. Hij raakte daarbij ernstig gewond aan zijn
arm. Het scheelde niet veel of hij was zijn arm verloren. Eind maart 1949
keert hij terug in Nederland en moest nog lange tijd revalideren.
Daarna ging hij werken bij de PUEM in Utrecht en daar ging hij op kamers
wonen. Hij reisde vaak op en neer naar Boekel zodat hij Dina kon zien.
In 1951 zijn ze getrouwd. Samen woonden ze enige tijd in Utrecht maar
uiteindelijk gingen ze terug naar Boekel, naar de Daniel de Brouwerstraat.
Hij kreeg een baan bij Vlisco in Helmond en hij heeft daar tot zijn
pensioen met veel plezier gewerkt.
In 1962 ging hij voor het eerst naar Canada op bezoek bij de familie
Timmers, de familie van Dina. Hij vond het daar geweldig en hij is daarna
nog vijf keer terug geweest.
In 1968 kregen Nol en Dina een nieuw huis in de Kennedystraat, waar ze
samen altijd heel fijn hebben gewoond. Nol was heel lang actief bij
carnavalsvereniging de Knöllekes. Eerst als lid van de Raad van Elf en
later als bestuurslid.
Hij vond het fijn om tijd door te brengen met dochter Ans en zijn
kleinzonen Tom en Nick. Na zijn pensioen was zijn grootste hobby
tuinieren, thuis maar ook bij anderen. Het was heel moeilijk toen
Dina blind werd, maar hij heeft tot hij zelf ziek werd altijd heel erg
goed voor haar gezorgd. Als je meer dan vijfenzestig jaar bij
elkaar bent dan is dat misschien vanzelfsprekend.

Ans Emonds.

De laatste twee jaar woonde hij samen met Dina in Sint Petrus.
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Nellie Bijvelds Selten.
Nellie is op 26 januari 1930 in Wanroij geboren.
Toen ze in 1958 trouwde met Toon Bijvelds, ging
ze in Boekel aan de Wielewaallaan wonen, waar
Toon zelf een huis had gebouwd. Ze kregen vier
dochters en negen kleinkinderen.
Op zondag was het altijd een drukte in de
Wielewaallaan. Ze kwamen allemaal naar huis en
Nellie zorgde voor friet en snacks. De kleinkinderen
konden
naar
hartenlust
spelen
in
de
“studeerkamer” of op het veldje naast het huis. Na
het overlijden van Toon verkocht Nellie het huis aan de Wielewaallaan en
ging op de Beuken wonen. Daar had ze het naar de zin. Ze had een mooi
tuintje, waar ze lekker buiten kon gaan zitten lezen. Ze kon gaan en staan
waar ze wilde, ze had op latere leeftijd nog haar rijbewijs gehaald. Ze ging
toen al regelmatig kienen en handwerken in Sint Petrus.
In 2009 kwam ze op het Wit Gele Kruispad wonen en ging ze tussen de
middag ook eten in Sint Petrus. Ze ging daar altijd graag naar toe en was
bij vele dingen die georganiseerd werden aanwezig. Toen ze 80 werd, gaf
ze aan dat ze nog wilde reizen, een cruise maken bijvoorbeeld. Dat heeft
ze gedaan. Ze heeft nog een paar mooie reizen gemaakt en is daarbij op
een paar bijzondere plekken geweest. In 2013 werd haar eerste
achterkleinkind geboren, Diede. Daarna volgden nog Jinte en Diaz. Het
liefst had ze hen elke dag om zich heen.
Eind 2016 werd Nellie ziek en kon ze na de ziekenhuisopname niet meer
terug naar huis. Er was maar één wens, naar Sint Petrus, daar wilde ze
wonen. In januari 2017 kreeg ze een kamer en ze heeft daar met veel
plezier gewoond. Ze vond het fijn om mensen om zich heen te hebben.
Haar gezondheid ging steeds achteruit en na elk ziekenhuisbezoek moest
ze wat inleveren. De laatste tijd wilde het niet meer zo. Eind september is
ze nog met een dochter en schoonzoon een gebakje gaan eten (zie foto).
Daarna is ze snel achteruit gegaan en op 13 oktober is ze in haar
vertrouwde omgeving overleden.
Ook haar afscheid wilde ze graag binnen het Sint Petrus
en zo is het ook gegaan. Wat hebben we op een mooie
manier afscheid van haar kunnen nemen. Onze dank
hiervoor.
Namens de familie danken wij het personeel en
vrijwilligers van het Sint Petrus voor alle goede zorgen
voor Nellie.

Jolanda Achten.
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Mevrouw Jo van Hees van de Meyden
Hoi tante Jo, hoe is 't
Weet ik niet, zei je
Meer woorden sprak je niet meer uit
Hoi tante Jo, gaat 't een beetje
'n diepe zucht een oplichting in je ogen
Het is goed tante Jo
laat het leven maar los
'n traan over onze wang
'n kleine glimlach op jouw gezicht
Vele uren hebben we gesproken
Over je leven, je hobby's
je poezen, de vogels in je tuin
Vele uren hebben we gepraat
over je afhankelijkheid
Je situatie zoals die nu was
je eenzaamheid, je ziekte
Vele uren hebben we gepraat
over nog niet klaar zijn
Broeder Hogardstraat
nog zoveel willen doen
jouw machteloosheid
Vele uren hebben we gezeten
samen koffie gedronken
Je hand vast gehouden
je gesteund en
je uiteindelijk losgelaten
Rust op je gezicht, tante Jo
geen enkel geluid
Het is goed zo, je hebt rust

Tante Jo, bedankt voor je liefde en je vertrouwen.
Een dikke kus van Sjaak en mij. Juliette.
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Er is op Donkzicht heel veel gebeurd
in de afgelopen maanden. We namen
afscheid van een echtpaar dat ging
verhuizen en een mevrouw verhuisde
naar Sint Petrus. Helaas moesten we
ook definitief afscheid nemen van
twee bezoeksters. Dat is altijd
moeilijk voor de medebezoekers, we
vormen immers een hechte groep.
Een bezoekster kwam al vanaf de
start van de dagbesteding, voorheen
de Kern en later Donkzicht. We zullen
deze
mensen
ontzettend
gaan
missen.

Maar naast verdrietige zaken zijn er dan ook altijd weer plezierige dingen
om van te genieten. Omdat een collega een rondreis naar Italië ging
maken, was dat voor ons ook weer een leuk thema. Dus ook de keuken
mocht daar ook heerlijke Italiaanse gerechten voor ons maken. We aten
Pizza, Lasagne. We maakten mooie maskers voor een gemaskerd bal. De
Italiaans vlaggetjes hingen als een kleurig lint door de huiskamer.
De herfst heeft zijn intrede weer gedaan. Dat is voor ons weer een mooi
thema om over te praten, maar ook om te knutselen. Er is immers zoveel
materiaal in de natuur te vinden. De ramen van Donkzicht zijn veranderd
in herfsttafereeltjes, een prachtig gezicht. Want ook de herfst heeft mooie
kleuren.
Om met zijn allen een heerlijke pan soep te maken, kun je heel veel
groenten erin verwerken die we zelf gingen snijden en wassen. Ook de
mooie herfstkransen sieren de muren. Met Werelddierendag zijn we met
zijn allen naar Sint Petrus gegaan om heerlijk te knuffelen met alle
diertjes die er op bezoek waren. Konijnen en cavia’s kregen een worteltje,
kleine kittens lagen heerlijk op je schoot te spinnen. Ook de mooie pup
kreeg veel aandacht. We hebben genoten van deze middag.
Omdat wij dat zo leuk vonden, hebben we onze collega van de
thuiszorg gevraagd om zijn kleine pup mee
te brengen naar Donkzicht. Wat een lieverd,
ze ging van schoot naar schoot.
Nu het buiten weer kouder wordt, is het ook
altijd leuk en lekker om eens heerlijk te
gaan
bakken,
van
cupcakes
tot
speculaascake. In de volgende Loep maken
we
ook
een
verslag
van
de
vrijwilligersavond die op 13 november wordt
georganiseerd
door
een
van
onze
vrijwilligsters.
Tot de volgende keer: Will Coppens.
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Indrukwekkend en bijzonder.
Mijn vakantie naar Lourdes.
Veel mensen in Sint Petrus hebben deze
reis ook eens of meerdere keren mogen
maken, maar voor mij was het de eerste
keer.
Op 10 september ben ik samen met mijn
moeder een weekje naar Lourdes
geweest omdat mijn moeder dit graag
een keer wilde meemaken en ik er wel
nieuwsgierig naar was omdat veel
cliënten uit Sint Petrus dit ook ooit
gedaan hebben en nu kan ik er zelf over
meepraten.
We gingen met de bus, wat in hield dat we twee hele dagen moesten
zitten om deze tocht te maken. Dit viel reuze mee, omdat je in de bus
verschillende mensen leert kennen en tijd genoeg hebt om een praatje
met hen te maken. De leeftijden varieerden van 30 tot 85 jaar. Onderweg
hebben we een overnachting gehad in Nevers, het stadje waar Bernadette
Soubirous opgebaard ligt in een
glazen kist. Zij is de persoon die de
eerste verschijning van Maria had
gezien. Zij is overleden in het klooster
aldaar waar ze als non heeft geleefd.
De tweede dag kwamen we vroeg in
de avond aan in Lourdes, waar een
heerlijk diner op ons stond te
wachten. Daarna nog even een
terrasje genomen en daarna moe naar
bed.
De derde dag mochten we op zelf
onderzoek uit en zijn we Lourdes gaan ontdekken. Wat een prachtige
plaats en mooie omgeving is het toch. We hebben veel leuke dingen
gedaan zoals met een treintje een steile berg op rijden voor een prachtig
uitzicht. Natuurlijk heb ik daar met mijn moeder ook de grot bezocht waar
het in Lourdes allemaal om te doen is en hebben we menig kaarsje
aangestoken. In de avond hebben we nog meegelopen in de processie
waaraan meer dan 5000 mensen meededen. En dit gebeurt daar iedere
avond. Ook de vele souvenirwinkels hebben we bezocht en natuurlijk voor
het thuisfront wat meegenomen. En ’s avonds natuurlijk weer even op een
terrasje zitten om alles te laten bezinken.
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Op de vierde dag zijn we al
vroeg in de ochtend onder
begeleiding van een gids een
rondleiding gaan doen door
Lourdes. Ze kon zo mooi
vertellen en wist er veel van.
We hebben het geboortehuis
van Bernadette gezien en een
grote oude burcht beklommen.
Ook
hebben
we
de
ondergrondse kerk bezocht die
201 meter lang is en 81 meter
breed. Er kunnen 25000 mensen in tijdens een dienst.
Op de vijfde dag hebben we met de bus een ritje door de Pyreneeën
gedaan en zijn zelfs even in Spanje geweest. Prachtige uitzichten in de
bergen, zo hoog waar zelfs de bomen niet meer groeien. De wielrenners
van de tour de France hebben er afgelopen zomer nog gereden.
Op zaterdag begon de terugreis weer met wederom een overnachting in
Nevers en zondag was ik toch wel blij weer thuis te zijn. Een mooie
ervaring rijker, moe maar voldaan.

Jorg Kerkhof.

De Lourdesgrot en het geboortehuis van Bernadette Soubirous.
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10 JAAR BRABANT ZORG
Vanwege het 10 jarig jubileum hadden o.a. Elly en Renée een prachtig
feestprogramma gemaakt. In de week van 8 oktober moest het allemaal
gebeuren. Voor medewerkers en vrijwilligers was er iedere middag volop
gelegenheid voor een luxe lunch. Voor dezelfde groep was er in de
Kruisherenkapel op dinsdag, woensdag en donderdag een geweldig
avondje uit georganiseerd.
Voor de bewoners was er koffie, gebak, muziek, viskraam, circus
Alexander, feestkienen, dansworkshop, high tea, een schitterende foto,
jukeboxmiddag en feestelijk bewegen. Teveel om op te
noemen.
Medewerkers en vrijwilligers liepen tijdens de
feestelijkheden niet met hun gewone badge,
maar met een chique rozet. En in plaats van de
normale servetten, waren er feestservetten.
Het klonk allemaal als een klok. Op een
fantastische manier is er veel aandacht
besteed aan het Brabant Zorg jubileum.
Voor de bewoners van D’n Boogerd was er
uiteraard hetzelfde zeer gevarieerde aanbod.
Voor elk wat wils. Op D’n Boogerd zelf is er in die
tien jaar veel gebeurd en veranderd. Twee zaken
bleven praktisch onveranderd. De tuin kreeg een paar
fikse opknapbeurten en een kippenren. In de lente en zomer is het daar
goed toeven. In de tuin, bedoel ik. Lekker zittend, wandelend of
barbecueënd.
Op de gang kwamen een schitterend aquarium, een soort ouderwetse
keuken, originele voordeuren, een prachtige muurschildering, nieuwe
vloerbedekking en een rond (geschonken) zitje.
In de huiskamer diverse andere opstellingen van het meubilair en een
spiksplinternieuwe keuken en ook hier nieuwe vloerbedekking. De eerste
bewoners van D’n Boogerd hebben
inmiddels, langer of korter geleden,
plaats gemaakt voor de huidige tien
bewoners.
Voor de dames en heren die in de
zorg werken, geldt precies hetzelfde.
Ook het management kwam in die
jaren in verschillende handen terecht.
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De twee zaken die praktisch onveranderd bleven.

Dat is op de eerste plaats de
geweldige zorg die wordt
verleend aan de bewoners
door de zorgmedewerkers en
medewerksters. Hulde!

En op de tweede plaats een viertal vrijwilligers. 
En dat laatste is vooral te danken aan de waardering die de vrijwilligers
krijgen van de bewoners, de zorgmedewerkers/sters, en de dames die de
vrijwilligers coördineren.
Op donderdag 22 november gaat die waardering weer eens dubbel en dik
onderstreept worden.
Bedankt alvast. Vrijwilliger: Hein van den Elzen.
*******************
*******************

Op D,n Boogerd maar ook bij de lift op de begane grond zijn
twee prachtige, goed verzorgde aquaria te bewonderen.
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JUBILARISSENDAG

Op donderdag 25 oktober was het weer jubilarissendag.
José Habraken en Rian Lochtens zijn dit jaar 25 jaar in
dienst en Hilde van Erp 5 jaar. Zij zijn alle drie betrokken
bij de afdeling Sterappel.
Samen met de bewoners van de Sterappel hebben wij voor
deze speciale dag een bloemetje gemaakt en deze werd
persoonlijk door hen overhandigd.
Namens de afdeling Sterappel.
Alle jubilarissen van harte
gefeliciteerd.
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Op 5 november kwam Lisethe Lucassen op de Sterappel
voor de bewoners gitaar spelen en liedjes zingen.

De bewoners hadden het erg naar hun zin en toen het liedje
“Ik zoek een meisje” van Jan en Zwaan kwam, zongen ze uit volle
borst mee.

De bewoners genoten hier erg van en
vertelden ook dat ze het erg leuk vonden.
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In het kader van “Aandacht voor elkaar” mochten wij samen uit gaan eten in ’t
Trefpunt. Bewoners met een familielid en alle medewerkers van Bellefleur.
Op donderdag 1 november was het zover. We hebben heerlijk gegeten en het was
erg gezellig. Kortom een zeer geslaagde avond.
Groetjes en tot de volgende keer.
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Hallo Allemaal, ik zal mij even voorstellen.
Ik ben Muriël Peeters, geboren op 29 december
1995 en sinds vorig jaar december werkzaam
als verpleegkundige op afdeling Oogstappel
voor 36 uur per week. Hier heb ik het erg naar
mijn zin.
Samen met mijn vriend Casper heb ik vorig
jaar een huis gekocht in De Rips, wat wij
momenteel aan het verbouwen zijn. Samen
hebben wij een hond Max. Dit is een flatcoated
retriever van 1 jaar.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met onze
hond, sporten, leuke dingen doen met
vriendinnen, mijn ouders en mijn vriend. Ik
hou van een feestje en ben gek op wintersport
vakanties.

Ik geef de pen door aan Emily van Pinxteren.
Liefs, Muriël Peeters.
********************
********************

De volgende drie pagina,s zijn voor onze vrijwilligers.
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Allemaal Sterren in hun vak.
Ieder jaar nodigen wij al onze vrijwilligers
uit voor een feestavond met een heerlijk
diner als dank en waardering voor hun
geweldige inzet. Allemaal sterren in hun vak.
Zonder hen zou het er hier heel anders uit
zien. Zij zijn de jus op de aardappels. Dit
jaar was het feest op donderdag 22
november. Ruim 150 vrijwilligers konden
genieten van een mooie avond en een
heerlijk diner. Dit jaar hadden we als verassing een orkest met eigen
vrijwilligers onder de naam: “ ‘t Spult “. Verder werden een groot aantal
vrijwilligers gehuldigd vanwege een jubileum.
5 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Tiny van de Tillaart, Irene Kasteel, Ton van der Heijden, Bert van de Mortel,
Albert van de Loop, Marianne Willems, Jeanne Vesters, Willie Sünnen, Bert
van Sleeuwen, Corrie van Gemert, Ria van der Ven, Maria Donkers, Toos
Coolen, Henny van Schijndel, Anneke Biemans, Gerard Rutten, Marga Bouw,
Jeanne van de Laar, Joke van de Elzen en Annie van Zutven.
10 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Cor Biemans, Hein van den Elzen, Ton Vogels, Bert Klokgieter, Bets van
Lankveld, Peter Biemans, Leo van Haandel en Piet Kessels.
12,5 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Edwin Jacobs, Mien van der Horst, Betsie de Koning, Margriet Meijer
Jose van de Tillaart, Toos van de Ven, Marijke van de Weem en Miet Bijvelds
15 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Mia Vos, Antoinette Swinkels en Marcel Meijer
. 20 jaar vrijwilliger in Sint Petrus.
Pieta van de Velden, Maria Vos, Christien Dapperen en Rieky Coolen.
80 jarigen met de titel “Ere vrijwilliger”.
Willy van Ravestijn, Diny van de Velde en Leni Donkers.
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Busje komt zo………….
Op verzoek van Elly leg ik graag uit waar wij elke
donderdagmiddag (van maart tot oktober) met de bus van Sint Petrus
naar toe gaan. Wij, Jan, Wim, Chris, Ton en Toon zijn de chauffeurs en
Riky is coördinator en tevens begeleider.
Om twee uur is iedereen ingestapt om een paar uurtjes te gaan genieten
van de mooie omgeving. Uitstapjes zijn de Kapelletjesroute, Rondje
Griendtsveen,
Dijkenroute,
Dorpenroute,
Maashorstroute
en
de
Molenroute. Bovendien volgen we in september de Lichtjesroute in
Eindhoven.
Het is altijd gezellig in de bus, met mooie muziek uit de goeie oude tijd
waarbij alle liedjes uitbundig worden meegezongen. Halverwege maken
we een korte stop om iets lekkers te eten en te drinken.
Wij, als chauffeur en begeleider, vinden het heel leuk om wat te vertellen
over wat we onderweg zoal tegenkomen. Mooi is het om te horen dat veel
van onze passagiers dit waarderen en zelf ook met heel veel verhalen
komen over wie vroeger daar of daar gewoond heeft, van wie die
boerderij is geweest of van wie die grond was. En in welke richting de bus
ook gaat, er is altijd wel iemand die iets over de omgeving weet te
vertellen.
Tegen vier uur zorgen we dat de bus weer richting
Boekel gaat want om kwart over vier willen we
weer thuis zijn. Nadat iedereen weer is uitgestapt
nemen we in het restaurant met z`n allen nog een
kopje koffie of thee en buurten we nog even na
over waar we die middag geweest zijn en wat we
allemaal gezien hebben.
Wij hopen dan ook dat deze mooie uitstapjes nog
heel lang mogelijk zijn zodat heel veel bewoners
‘n keer met ons mee gaan.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en hopen
jullie in het voorjaar weer te zien bij een van onze
mooie uitstapjes.
Groeten van ons allen: Toon.

en de Molenroute.
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Uitslag barakken najaar.

Mevr Ivits
Mevr v. Boerdonk
Mevr. Verbrugge
Mevr. v. Roosmalen

8x
10x
10x
10x

Mevr. v.d. Ven
Mevr. Aarden
Mevr. Arts

10x
6x
6x

541
570
648
749
3
766
2
663
706
728
796
1
743
415
409

Mevr. Zomers

10x

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

10x
10x
10x
10x

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

10x
10x
10x
10x
10x

622
738
594
724
560

R Janssen
v. Eerdt
Schepers
v.d. Gevel

v. Zutven
H. v. Berlo
Egelmeers
Kruijsen
Kanters

Elke vrijdag is er in ‘t Trefpunt een competitiemiddag,
deze keer hadden we de competitie barakken. De
dames zijn kampioen geworden. Elke deelnemer ging
met de prijsuitreiking met iets lekkers naar huis.
Op dit moment spelen
we de competitie
poortjesbal.
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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
Begeleid fitness
Mannenclub (1e en 3e woensdag)
Grootletterbibliotheek
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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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:

NAAIATELIER MONIQUE
Monique van den Elzen.
Arendnest 10. 5427 LB Boekel
Tel: 06-519 67 650
e-mail:m.elzen@telfort.nl
www.naaiateliermonique.nl
Op de website vindt u de
voorwaarden.
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Brabantzorg, alweer tien jaar
verzorging, verpleging, behulpzaamheid en creativiteit
daar voor staan zij dag en nacht borg
Een hele week feest, ook dat organiseren ze met gemak
Voor de bewoners starten we op maandagmorgen al met koffie en
gebak
Gevolgd door feestkienen met extra mooie prijzen, circus
bloemschikken in een apart jasje gestoken, een dansworkshop
dat alles met een hapje en een drankje
hier voor verdient Brabantzorg zeker een bedankje
En voor alle medewerkers en vrijwilligers, drie avonden feest
en een heerlijke lunch elke dag
waar aan het werkelijk aan niets ontbrak
Bij Brabantzorg streven wij allemaal voor hetzelfde doel
zorgen voor je naaste, dat geeft jezelf ook een goed gevoel
En of je nu in loondienst of vrijwilliger bent
de liefde en betrokkenheid voor de medemens dat is wat telt
Een goede organisatie is een
en met zoveel gemotiveerde mensen voor dit mooie werk
staan we samen sterk
Helaas horen we ook minder positieve geluiden elders in het land
maar gelukkig gaan we in Boekel en omstreken, hand in hand
Wij hopen dat Brabantzorg nog lang zal bestaan
en dat wij, wanneer het nodig is, ook op hun lijstje mogen staan

Joke v.d. Elsen.
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De redactie van de Loep wenst haar lezers
fijne feestdagen en een voorspoedig 2019
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