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Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 

Nieuws uit de activiteitenhoek 
Nieuws van de cliëntenraad 

In gesprek met 

In Memoriam 

Geef de pen door 
Verenigingsleven 

D,n Boogerd 

Donkzicht 

Welzijn 
Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 

 

Heb je een artikel voor ons huisblad De Loep, dan kun je dit 

deponeren in de brievenbus bij de receptie of 

mailen naar:  receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
. 

KlasBord  

 

http://web.klasbord.nl 

 
Om je aan te melden bij de 

klas voer je de unieke 

klascode in. 

A3P XYG 



 
3 

 

 Maarten Coolen.  

 Aanwezig: Maandag,dinsdag,  
              donderdag en vrijdag. 

 

Joep van Gijzel 

Aanwezig: dinsdag en vrijdag.   
 

José Habraken.  Sint Petrus Intern 

Aanwezig: dinsdag en donderdag. 

                                   Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 
donderdag.  

Arjan van Herwaarden. Intern 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag,  

                donderdag om de week op vrijdag. 
 

 

 

Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag  
Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 
 
 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 
Voorzitter: Harry Krüter 

 

Leden: Jan van de Ven       Theo vd Burgt 

           Willem Weeren        Marietje van Boerdonk      

           Leo van Haandel     Pieta Arts  
       Lia Loermans       Peter Biemans   

   

Cor Biemans.                                                  

tel:  06 30 66 02 22 
Theo Snijders. tel: 06- 30 42 45 89 

 

tel: 0412 – 62 26 78 

 

Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 

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  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

KAPELAAN:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen met 

warmterecords, veel zon en een jaar waarin veel is 

gebeurd in Sint Petrus. Langzaam gaan we van de herfst 
naar de winter. Een koude tijd. Ik hoop met af en toe wat 

sneeuw en vorst maar ook weer een warme tijd met 

verschillende fijne feestdagen. Alle hoogtepunten van het 

afgelopen jaar in Sint Petrus hebt u in ons eigen huisblad 
De Loep kunnen lezen. 

 

 Jubilarissen personeel /vrijwilligers. 

In oktober zijn alle jubilerende personeelsleden van 5 tot 30 jaar in dienst 

bij BrabantZorg weer in het zonnetje gezet. Op 28 november vieren we 
het feestje nog eens, maar dan met de jubilerende vrijwilligers. Fijn dat 

mensen zich zo verbonden voelen met BrabantZorg. 

 

 
 Optreden Ronnie Tober en trekking vriendenloterij. 

Op zondag 10 november kwam Ronnie Tober een optreden 

verzorgen in Sint Petrus en is de trekking geweest van 

de vriendenloterij. Het was een gezellige middag en er 

werden weer wat oude krakers in ere hersteld zoals 
het lied van Vera Lynn “We'll Meet Again”, de 

kermis en breng die rozen naar Sandra.  

 

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de prijs. 
Hebt u geen prijs gewonnen, dan hebt u wel een 

mooie bijdrage geleverd aan het welzijn van de 

bewoners. Het opgehaalde bedrag gaat weer besteed 

worden aan verschillende activiteiten voor de bewoners. 

 
 

 Cursus eigen regie zorgteams. 

De teams blijven in ontwikkeling. De meeste hebben de cursus eigen regie 

gevolgd of gaan daar binnenkort mee van start. Deze cursus heeft het 

doel om het samenwerken met mantelzorg en familie nog meer te 
versterken en de zorg nog beter af te 

stemmen op de behoeften van de bewoner en 

familieparticipatie te bevorderen. Tijdens deze 

cursus hebben de teams o.a. een folder 
ontwikkeld afgestemd op elk team. De teams 

gaan deze verder met u afstemmen. 

Het jaar is alweer bijna voorbij, december komt eraan.  

https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY
https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY
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Het laatste.  
 

Ojee, ojee ik heb heimwee naar al die jaren  
dat mijn kinderen kleuters waren  

Het regelen van de dag van morgen 

en voor hen te zorgen 

Ik zag ze groeien, iedere dag 
De jaren regen aaneen 

en de laatste ging heen 

Vloog uit, het jonge spruit 

Verliet het nest, het is best 
Telkens weer denk ik aan wat ik ben voorgegaan  

Dank de heer heel even, dat ik ze iets heb mogen meegeven  

 

Door Mevrouw van Roosmalen. 

 
 
 

 

 

 
 Afscheid Sint Petrus i.v.m. pre-pensioen. 

Bij het management van Sint Petrus zijn veranderingen op komst. Na 27 

jaar in verschillende functies is voor mij als teammanager Zorg & Welzijn 

het afbouwen begonnen en ben ik langzaam mijn taken aan het 

overdragen aan mijn collega Arjan van Herwaarden. Ik ga op 31 maart 
2020 met pre-pensioen. Terugkijkend na deze 27 jaar kan ik zeggen dat 

ik een fijne tijd heb gehad met bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s. 

We hebben veel lief en leed gedeeld, ik voelde me gewaardeerd en 

gesteund. Tijdens deze jaren is er veel veranderd in de samenwerking 
tussen verzorging, bewoners, familie en mantelzorgers. Het is steeds 

beter op elkaar afgestemd naar wat de bewoner echt nodig heeft. “Elke 

dag zo fijn mogelijk “is op iedereen van toepassing geworden en is niet 

alleen een mooie term gebleken, maar er wordt ook naar gewerkt en 

geleefd.  
 

 

Bij deze wens ik u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2020. 

José Habraken. 
 

 

 

***************** 
***************** 
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Nieuwe bewoners. 
 

Mevrouw van de Heuvel  app 0.09 

De heer van Hout  app 0.06 

Mevrouw Wilms van Hoof  app 0.03 
 

Verhuisd: Mevr. Noijen Vissers  naar      app 2.19 

 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Overleden. 

 

Mevrouw E.B.E Vlamings app 2.19   02-11-201 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

 

 

 
 

Verjaardagen bewoners. 
 
DECEMBER  

11 mw Haandel van der Broek   1.24  

11 mw Rooijendijk van den Elzen   1.21  

13 mw A.M. van Dijk van de Donk  
16 dhr J.M. van den Elsen    1.06  

16 dhr A van den Elsen    1.04  

18 mw A.J. van Deursen v Haandel  0.08  

21 mw van Eerdt     2.24  

21 mw C.H. van Royen Jongeneel   0.05  
24 mw M.J. Sanders van Duijnhoven  1.03 

 

JANUARI  

08 mw Koks Spooren     2.23  
11 mw Wilms van Hoof    0.03  

14 mw van Kreij      1.25  

25 dhr A. van Lankveld    2.15 
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De herfst is ondertussen aangebroken en de bladeren 

in de bomen hebben mooie herfstkleuren. We hebben 

de afgelopen periode weer leuke activiteiten gehad 

en kijken hierop terug. Tevens blikken we alvast 

vooruit op de december maand. In deze maand staan 
er weer vele activiteiten gepland voor Sinterklaas, 

Kerst en Oud&Nieuw. 

 

Terugblik op de activiteiten. 
 

Bezoek aan de Boswachter in Erp. 

 

Op maandagmiddag 30 september hebben we een 
bezoek gebracht aan de Boswachter in Erp. Oud-

collega Theresia van Gennip vond het erg leuk 

dat we op bezoek zouden komen. Het was 

deze middag stralend weer en we waren dan 

ook met een hele groep op pad. We werden 
door Theresia, Eric en het personeel dan ook 

hartelijk ontvangen. Omdat we met velen 

waren, moesten de tafels en stoelen wat 

geschoven worden, zodat we gezellig met z’n 
allen bij elkaar konden zitten. Theresia ging bij 

iedereen rond om te vragen wat ze te drinken 

wilden. Iedereen genoot van een kopje koffie/thee 

en een stuk gebak. We konden zelf kiezen uit drie 
soorten wat een luxe was! Onder het genot van wat 

drinken en lekkers werd er gezellig met elkaar 

gekletst. We werden door Theresia nog verwend, 

want ze kwam met een borrelplank langs waar 
iedereen iets lekkers van mocht uitkiezen en dat was 

een cadeautje van het huis. Ze ging bij iedereen 

even langs om een praatje te maken, want 

verschillende bewoners kent ze nog van toen. Ze 

vertelde ook meerdere keren 
dat ze het zo leuk vonden dat 

we met Sint Petrus op bezoek 

kwamen. De middag vloog 

voorbij en het was helaas weer 
tijd om richting Boekel te 

vertrekken. Iedereen was erg 

enthousiast en het was een 

geslaagde middag geweest.  
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SuperBingo middag. 
 

 
 

Op zondag 6 oktober stond de jaarlijkse SuperBingo weer op het 

programma. Het was een regenachtige middag, maar dat kwam voor ons 

nou juist goed uit. Gezellig en warm binnen bingo spelen is dan ideaal op 
een regenachtige zondagmiddag. Vorig jaar was het erg warm en niet zo 

heel druk, maar daar hoopten we dit jaar wel op. We hadden uit voorzorg 

nog voor extra kaarten gezorgd, want het zou jammer zijn als we tekort 

zouden komen. Om 14.00 uur ging de zaal open, maar om 13.30 uur 
kwamen de eerste bingo-ers om een plekje uit te zoeken. Bewoners, 

familieleden, vrijwilligers en andere die van bingo houden waren naar Sint 

Petrus gekomen. ‘t Trefpunt liep al snel vol en vele plekken waren al vroeg 

bezet.  

 
Net als vorig jaar hadden we ook dit jaar vele mooie prijzen van de 

Boekelse ondernemers mogen ontvangen. De middag begon met een 

kopje koffie/thee en iedereen was er klaar voor. Vorig jaar waren er 90 

kaarten verkocht en dit jaar waren er dat zelfs 116, wat een bedrag van 
€1160,00 heeft opgebracht. Van dit mooie bedrag kunnen we weer leuke 

activiteiten organiseren voor de bewoners van Sint Petrus. Niet iedereen 

ging met een prijs naar huis, maar het was wel een gezellige middag. 

Door het slechte weer hadden we een goede opkomst. 
 

Beauty- en verwenmiddag. 

 

Zoals elk jaar is er op de eerste donderdag van 
november een beauty- en verwenmiddag voor de 

bewoners. Deze middag konden de handen 

gemasseerd worden, de nagels gelakt worden, een 

voetmassage en dit jaar was er voor de mannen iets 

nieuws; een barber. Dat is iemand die de baarden van  
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de mannen scheert. Elk jaar staan ze weer voor ons klaar en zorgen 
ervoor dat het een geslaagde middag wordt. Dit jaar was er helaas geen 

gezichtsbehandeling mogelijk, maar we zijn niks te kort gekomen. Bij 

binnenkomst stond de koffie/thee klaar met een lekkere appelflap. Eerst 

de koffie/thee op en dan eens even kijken waar het fijn is om bij aan te 
sluiten. Niet iedereen heeft een behandeling gehad of wilde dit. Er waren 

ook verschillende bewoners die gewoon een kijkje kwamen nemen en het 

van een afstandje bekeken. 

Het was leuk om te zien hoe 

iedereen van de behandeling 
kon genieten. De middag was 

helaas alweer snel ten einde, 

maar volgend jaar zijn we 

weer terug. 
 

 

 

 
 

Ronnie Tober en trekking Vriendenloterij. 

 

Op zondag 10 november was het dan zover. Het optreden van artiest 

Ronnie Tober en de trekking van de Vriendenloterij. Sinds juli waren we al 
druk in de weer met het verkopen van de loten. Vele boekjes hebben we 

kunnen verkopen. We hebben nog wel loten overgehouden, maar wel veel 

verkocht. Bij de ingang stond de creatief club om eigen gemaakte spullen 

te verkopen en je kon de zaal bijna niet binnen zonder het kopen van een 
van de laatste loten.  

 

Rond de klok van 15.00 uur 

opende Elly de middag en 
vertelde wat over de 

Vriendenloterij. Ronnie Tober 

was ondertussen al 

gearriveerd en was zich aan 
het klaar maken. Om 15.15 

uur werd er met een drankje 

rondgegaan, zodat iedereen 

wat te drinken had als Ronnie aan het optreden was. Om 15.30 uur kwam 

Ronnie het podium op en werd het meteen een feestje. Iedereen genoot 
ervan, er werd meegezongen en met de handen op de tafels getikt op het 

ritme van de muziek. De polonaise kwam op gang en vele sloten in de rij 

aan. Ondertussen werd er met een hapje rondgegaan en rond 16.15 uur 

was het optreden helaas alweer afgelopen. Aansluitend aan het optreden 
stond de trekking van de Vriendenloterij op de planning. Vele hadden de 

loten meegenomen in de hoop de prijs meteen mee naar huis te kunnen 

nemen. Verschillende bekenden van Sint Petrus zijn in de prijzen gevallen, 

waaronder een paar vrijwilligers. We kunnen terugkijken op een gezellige 
en geslaagde middag.  
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Uitslag Jeu de Boules competitie 2019. 

 

Op maandag 11 november was de laatste competitieronde van de jeu de 

boules bij de vereniging. Elke tweede maandag in de maand mogen we 

onder leiding van verschillende vrijwilligers een balletje gooien. We kregen 

daar wat te drinken en aan het einde wordt elke keer de uitslag bekend 
gemaakt. Nu de winterstop is, moeten we helaas weer tot maart wachten. 

De uitslag van de afgelopen competitie is als volgt: 

 

 
1 Albert Verbakel                              12 Driena van de Gevel 

2 Jo van der Spank                           13 Joke van Kreij 

3 Marietje de Rijck                            14 Miet Verbrugge 

4 Miet de Louw                                 15 Miet van den Bosch 
5 Jan van de Ven                              16 Martien van de Velden 

6 Gerrit van der Cruijsen                    17 Jan Ketelaars 

7 André van Zutven                           18 Warda Vlamings 

8 Betsie Verbakel                              19 Toos Pluk 
9 Pieta Janssen                                 20 Jan van den Elsen 

10 Giedus Biemans                            21 Toon van den Elsen 

11 Bertha van Eerdt                          22 Jo Gerrits 

 

 
 

 

Dank aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd 

hebben dat we weer een leuke activiteit 
hadden. 
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Aankondigingen. 
 

Aankondiging activiteiten feestmaand december. 

De feestmaand komt er weer aan en dat betekent dat er weer van alles op 

het programma staat: 
- Vrijdag 29 november Sinterklaas bingomiddag voor bewoners met 

een cadeautje en mysterieuze gast. 
- Vrijdag 6 december Sinterklaasontbijt samen met Ministars in ‘t 

Trefpunt. 
- Zaterdag 14 december Kerst-inn middag met muziek, 

kerststukjes maken en wat lekkers. Iedereen is van harte welkom. 
- Donderdag 19 december om 19.30 uur een kerstoptreden van 

Koor Kobra uit Brandevoort in ‘t Trefpunt. 
- Vrijdag 20 december kerstontbijt in de ochtend en het 

kerstverhaal met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en 

kerstliederen gezongen door het Sint Petrus koor in de middag. 
- Zaterdag 21 december kerstdiner voor bewoners en familie in ’t 

Trefpunt met een optreden van duo Druzba uit Belarus. 
- Dinsdag 24 december is er om 15.00 uur een heilige mis voor 

Kerst.  
- Zaterdag 28 december Kerstconcert in de middag met muziek 

Mozaïek in ‘t Trefpunt 
- Dinsdag 31 december samen het nieuwe jaar in met een hapje en 

drankje in ’t Trefpunt. 
 

Dansmiddag met dansschool van der Burgt uit Veghel. 
 

Op zaterdag 23 november organiseren we een dansmiddag in ‘t Trefpunt. 

Twee keer in de maand is er een jukeboxmiddag waar gezellig wordt 

gedanst. Deze keer komen er dansparen van dansschool van der Burgt uit 
Veghel en zij geven ons demonstraties over de verschillende dansstijlen. 

De toegang is voor iedereen gratis en wij zorgen voor een hapje en 

drankje. Samen gaan we met de voetjes van de vloer! 

 
Stop bus toertochtjes. 

We hebben weer mooie toertochtjes met de bus mogen maken. In de 

wintermaanden maken we geen toertochtjes, maar in maart starten we 

weer op en staan er weer mooie routes op de planning.  

 
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 komen. 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. 
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Jubilarissen 2019. 

Op donderdagavond 28 november staat er net als elk jaar weer een 
gezellige avond gepland, het vrijwilligersdiner. Deze avond komen er 

ongeveer 150 vrijwilligers om gezellig samen te genieten van een heerlijk 

diner. Tevens huldigen we de vrijwilligers die dit jaar jubilaris zijn. Dit jaar 

zijn het maar liefst 68 vrijwilligers. De volgende vrijwilligers hebben een 
speciaal jubileum: 

 12,5 jaar in Sint Petrus : Jo van Haandel, Els Klokgieter, Antoon 

van der Spank, Jos Dijsselbloem, Agnes Meulemeesters, Thea 

Sanders, Jeanette Timmers, Mieke Verbrugge, Truus van der Aa, 

Francien van Helvoirt, Wilhelmien van Lankvelt, Leny Lodewikus, 
Greet Donkers, Maria van de Heuvel, Tamara Hoffmans, Nancy 

Rovers, Edwin Jacobs en Mien van der Horst. 
 25 jaar in Sint Petrus : Miep Leenen en Ans van de Velden 
 80-jarige : Riky Coolen, Marietje Melis, Nellie Gerrits, Maria Vos, 

Annie Kandelaars, Cor Biemans, Lies Thomassen en Wim Minten 
 

 
Toosten op het nieuwe jaar. 

Het jaar 2019 sluiten we af en we maken ons klaar voor het nieuwe jaar. 

Dit willen we samen met iedereen doen. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 

donderdag 9 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. 

Nieuwe binnenspeeltuin. 

In samenwerking met de werkgroep Speeltrein hebben we een ontwerp 

om een kleine speeltuin te maken in onze binnentuin. Het oude 

speeltoestel is verwijderd omdat het niet meer veilig was. De kinderen van 

kinderdagverblijf “Ministars” vertoeven graag in de binnenspeeltuin.  We 

hebben gekeken wat wenselijk en mogelijk is voor de kleine kleuters en 

peuters om meer speelgenot te krijgen. 

We hebben vanuit het Oranje fonds ook nog eens € 3000,- gekregen en 

de Vriendenstichting doet er nog een schepje bovenop met € 1000,-

Opgeteld dus €4000,- om er iets moois van te maken. Het ontwerp is 

klaar en in het voorjaar zorgen wij er samen met de Speeltrein voor dat er 

volop gespeeld kan worden, en dat u als oudere hiervan kan meegenieten. 
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Burgemeester Bos en kinderen lezen voor tijdens de 

Nationale Voorleeslunch. 
 

In ‘t Trefpunt van het Zorgcentrum hebben op vrijdag 4 oktober 

Burgemeester Pierre Bos en vier kinderen van scholen uit Boekel 

voorgelezen voor ouderen. Vanuit bibliotheek “De lage Beemden” wordt 
dit landelijke thema al enkele jaren georganiseerd samen met Sint Petrus. 

Voorheen gebeurde dit in de bibliotheek maar vanwege beperkte 

vervoersmiddelen, leek het ons beter het eens in ‘t Trefpunt op te gaan 

zetten. Dit is enorm geslaagd. De opkomst was groot en nadat meneer 

Bos iedereen persoonlijk een handje had gegeven mocht hij de aftrap  
nemen. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

De bibliotheek had een interessant en mooi boek uitgekozen om uit voor 

te lezen. Het waren allemaal korte verhalen waarbij de bewoners zich 
weer terug waanden in vroegere tijden. Enkele thema’s waren; de 

telefoon, spruitjes en stamppotten, schaatsen op botjes, de boerderij en 

het melken van koeien. Er kwamen mooie verhalen van de bewoners naar 

voren en dat was ook juist de bedoeling. Interactie tussen jong en oud en 
lekker even mijmeren over die “goeie ouwe tijd”. 

 

Ingrid Weusten. Medewerkster bibliotheek De lage Beemden. 
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Project: “Als een vis in het water” 
 

 

 

Tijdens zes dinsdagochtenden hebben we 
samen met de kinderen van het 

kinderdagverblijf Ministars en bewoners van 

Sint Petrus gewerkt aan een leuk project. 

We hebben samen een decor geschilderd en 
geoefend om op 12 november een mooi 

theaterstukje op te voeren waarin de 

kinderen de hoofdrol spelen. Het waren 

prachtige ochtenden.  
 

De kinderen waren zo enthousiast en betrokken 

bij het verhaal dat het een genot was om naar te 

kijken. Ze zongen bekende liedjes met bewoners 

zoals papegaaitje leef je nog en maakten op een speciale manier contact 
met bewoners in een heel ongedwongen sfeer. De heer van de Ven en 

mevrouw de Louw hadden een actieve rol in het verhaal. Ze speelden de 

rol van heks en die rol vertolkten zij perfect.  

 
Bijzonder was het om te zien hoe de bewoners genoten van deze 

kinderen. We hebben er overigens allemaal van genoten samen met 

Saskia en Nicole van de organisatie. We willen jullie natuurlijk ook enkele 

foto`s laten zien wat we samen gedaan hebben. 
 

Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking en we hopen nog heel vaak 

van de kinderen van Mini stars te mogen genieten. 
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Op 25 oktober j.l. was na het inloopontbijt de Cliëntenraad op bezoek. Het 
koffie uurtje begon met een applaus voor iedereen die het heerlijke ontbijt 

hadden verzorgd. Er werd even stilgestaan bij de prachtige herdenkings- 

dienst van de avond daar voor. 

In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe bewoners in Sint Petrus 

komen wonen. 

De activiteiten en overige bijzonderheden werden door Elly en Renee 

doorgenomen. Een hele leuke en gezellige maand ligt voor de boeg met 

ontzettend leuke activiteiten en bijeenkomsten. 

Vanuit het laatste overleg van de cliëntenraad kwam het volgende aan de 

orde: 

- Het schilderen van het verzorgingshuis en de fases waarin dat gaat 

 gebeuren. 

- Project Samen Sterk. 

- Het onderhoud aan de geluidsapparatuur. 

- De uitdaging om de hoge en goede kwaliteit van het middageten ook 's 

avonds te halen. 

- Prijzenbeleid t.a.v. de frisdranken wordt nader onderzocht. 

 

Het was in mijn ogen een goede en leuke sessie, die er voor gezorgd heeft 
dat de meeste mensen weer op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt 

binnen Sint Petrus.  

 

Harry KrÛter. 

 

 

 

 

OP DE KOFFIE BIJ:  
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Op zondag 10 november was het 
dan zover. Het optreden van artiest 
Ronnie Tober en de trekking van de 

Vriendenloterij. 
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Om 15.30 uur kwam Ronnie het podium op en 

werd het meteen een feestje. Iedereen genoot 
ervan, er werd meegezongen en met de 

handen op de tafels getikt op het ritme van de 
muziek. De polonaise kwam op gang en vele 

sloten in de rij aan. 
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Ad Kanters. 

Ad werd op 20 april 1942 als zesde kind geboren in 
Boerdonk. Op 1 december 1944 stierf zijn moeder 

bij de geboorte van het achtste kind in het 

kraambed. Hij was 8 jaar toen zijn vader 

hertrouwde en ze in Boekel gingen wonen. Hier 
volgde hij de lagere school en tuinbouwschool. Tot 

zijn militaire dienstplicht werkte hij thuis mee op de 

boerderij. Daarna volgde hij de hoveniersvakschool 

en ging op Huize Padua aan de slag als tuinman. 

 
Op 30 december 1965 zijn wij getrouwd. Al snel werden wij de gelukkige 

ouders van vier kinderen: Wilco, Peter, Irma en Joost. Tussen 1998 en 

2008 zijn wij de trotse opa en oma van Jordi, Jedi, Iris, Suze en Lisa 

geworden. 
 

Ad was een harde werker en kon moeilijk stilzitten. Hij was altijd buiten 

en genoot van al wat groeit en bloeit. Zijn werk was zijn hobby. Hij kon 

uitbundig genieten van muziek, zingen en dansen en met carnaval ging hij 
helemaal uit zijn dak. 

 

In de zomer van 2007, hij was net 65 jaar, kreeg hij ernstige hart 

problemen, het begin van hersenschade. Hij zou niet meer mogen werken, 
maar Ad en niet werken was ondenkbaar. Hij ging vele vrijwilligers-

baantjes doen in Handel, hele dagen was hij bezig in het processiepark. 

 

Toen hij in 2013 werd getroffen door een levensgevaarlijke bacteriële 

infectie ging het snel. Begin 2014 werd vasculaire dementie vastgesteld. 
Na ruim anderhalf jaar op de dagbesteding “de Ontmoeting “ in Handel 

en een jaar naar zorgboerderij  “de Liesvelden” kwam  hij in juli 2017 

bij Sint Petrus op D’n Boogerd wonen. In zijn beleving begon hij daar aan 

een nieuwe onbetaalde baan. Er was werk genoeg in de tuin en volk zat 
om hem te helpen. Hij had het naar zijn zin, genoot van de aandacht en 

activiteiten en vooral van de muziek. Er werd uitbundig gezongen en 

gedanst. Toen hij met carnaval ook nog als “knoergoeie” bewoner werd 

benoemd, kon zijn geluk niet op. 
 

Langzamerhand ging het steeds slechter en 

werd het steeds moeilijker voor hem. Hij heeft 

een zware strijd gestreden en is op 8 

september 2019 vredig ingeslapen. 
 

Heel veel dank aan iedereen op Sint Petrus, 

vooral het hele team van D,n Boogerd voor 

jullie inzet, betrokkenheid en liefde. Het was 
niet altijd gemakkelijk.  

 

Dank je wel: Pieta. 
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Wie kent ze niet, de Sint en de Kerstman.  
 

Echter deze komen niet uit Sint Petrus, althans hier wonen ze niet.  

Hier wonen geen mannen met baarden sinds de barbier op woensdag 9 

oktober hier is geweest. Ieder jaar worden de vrouwen een middagje 
verwend door de pedicure, voetreflextherapie, massages of noem maar 

op.  Op 9 oktober in de ochtend waren echter de mannen aan de beurt 

tijdens de mannenochtend op de woensdag.  

 
Van afdeling Elstar zijn een viertal mannen naar de barbier geweest die 

hen flink onder handen heeft genomen. Ze kregen een 

heerlijke gezichtsmasage en werden lekker ingezeept en het 

vlijmscherpe barbiersmes werd over de grove wangen getrokken.  
 

Het resultaat mocht er zijn. Gladde gezichtjes met een lekker luchtje.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Afdeling Elstar. 

Mannen met baarden.  



 
21 

 

 

 

 
 

 

 
We hebben de huiskamer gezellig aangekleed met eigen gemaakte 

versieringen. Zo hangen er parapluutjes, paddenstoelen, herfstbladeren 

en bloemstukjes. Ook maakten we een mooie herfstkrans van 

kunstmaterialen, die kan dus een tijdje mee. We gaan ons ook 
voorbereiden op de komende feestmaand, Sinterklaas en Kerstmis.  

 

Vrijwilligster Dora ging met ons mooie cadeau doosjes maken, een heel 

karwei maar ontzettend mooi. Sinds kort hebben we ook een 
puzzeltafeltje met een puzzel van Ot en Sien, waar iedereen wel eens 

langs loopt om te kijken of er een passend stukje te vinden is. Als hij klaar 

is, maken we er een schilderij van.  

 

Binnenkort gaan we nog een uitstapje maken met 
de bezoekers van de dagbesteding, waarheen dat 

is nog een verrassing. Daarover vertellen we in 

de volgende Loep.  

 
Groetjes van team Donkzicht:  

Antonie, Helmie, Janet, Monique en Will. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

We zitten alweer een tijdje in het herfstseizoen. Een tijd van wind 
en regen, maar ook tijd voor gezellige activiteiten binnenshuis. 

Zo kwamen de Ministars op bezoek, ze zorgen altijd weer voor 

gezelligheid met een spelletje of een knutselactiviteit.  
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Op 7 november hadden we op afdeling 

Oogstappel een sjoelwedstrijd gehouden. 

Iedereen heeft fanatiek mee gedaan. 

Tussen de rondes door hebben we gezellig 
koffie gedronken.  

 

Ondanks dat sommige bewoners nog nooit 

hadden gesjoeld heeft iedereen het 
geprobeerd en hebben ze veel punten 

gescoord.  

 

 

 
We hebben een gezellige avond 

gehad. 
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Vanaf 1 oktober hebben we een nieuw 

concept in de huiskamer. We hebben er een 

feestelijk tintje aan gegeven om dit te vieren 

samen met de bewoners en medewerkers 
onder het genot van een lekker stukje gebak. 

De grootste verandering voor ons nu is dat er 

een extra huiskamerdienst bij is gekomen om de mensen beter te kunnen 

ondersteunen en aandacht te geven. U zult misschien denken, waarom 
hangen er allerlei spreuken op de afdeling van Lllllwelzijn. 

 

Dat heeft dus hier mee te maken. We willen de zelfredzaamheid 

stimuleren en het welzijn van de cliënt niet uit het oog verliezen.  
 

We zijn volop bezig met het thema herfst. De bewoners hebben 

geknutseld en een mooi schilderij gemaakt van blaadjes. De decoratie 

hebben de bewoners mee uitgekozen wat het beste in de huiskamer past. 

We vinden het belangrijk dat we onze bewoners een veilig, warm en 
gezellig thuisgevoel kunnen geven. 
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De appels en peren zijn allemaal geplukt. Nog voordat ze met een flinke 
windstoot konden vallen. De blaadjes, tsja die vallen vanzelf. Mooi gekleurd 

dwarrelen die naar beneden. En ook in D’n Boogerd is de klok op zondag 27 

oktober verzet. Dat wil zeggen: de klok is gewoon blijven staan, maar de wijzers 

zijn een uurtje teruggedraaid. En heus niet om 3.00 uur midden in de nacht. Ze 
kunnen ons wat. 

Over het diner ‘s avonds werd al het een en ander verteld in de vorige 
Loep. Van de kookkunsten van de koks wordt hier dagelijks volop 

genoten. Maar D’n Boogerd zou D’n Boogerd niet zijn als ze niet alweer 

een volgende stap willen zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 9 oktober, er was een haffel beroepspersoneel en een paar 

extra stagiaires, werd een passend herfstjasje uit de diverse garderobes 

getoverd. Toen iedereen er klaar voor was, kon de prachtige 

herfstwandeling van start gaan. Heel toevallig, maar dan ook werkelijk 
heel toevallig, kwam het gezelschap langs Nia Domo. En wat blijkt? In Nia 

Domo worden heerlijke lunches geserveerd. Het voltallige D’n Boogerd 

hoefde niet na te denken. Die lunch mogelijkheid gingen ze ten volle 

uitproberen. Met smaak en plezier werd deze lunch “op haar/zijn gemak” 

naar binnen gewerkt. De wandeling terug stelde na zo’n lunch niets meer 

voor. 

Mocht u in de buurt van D’n Boogerd lekkere bakkersgeurtjes ruiken dan 

bent u waarschijnlijk al te laat. Op dat moment schuiven de bewoners van 

D’n Boogerd namelijk een warme appelflap of een vers stukje cake naar 

binnen. Zelf gebakken! Dat is pas smullen! 

Wat de winter voor D’n Boogerd gaat brengen? We zullen het zien, we 

zullen het horen, want over een maand is het alweer zover! Maar 

voorlopig genieten we nog even van de herfst van 2019. 

Vrijwilliger Hein van den Elzen. 

Ook in D’n Boogerd is het volop herfst.  
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Kleurenpracht 
 

 

Melancholisch staar ik voor mij uit 

 

Genietend van de kleurenpracht 

 

Een paddenstoel die aan de grond ontspruit 

 

Bladeren de aarde bedekkend, zacht 
 

Beukennoten overal 

 

Knarsend onder schoenen 

 

Kastanjes in een vrij val 

 

En kleurrijke pompoenen 

 

Even nog genieten van de kleuren 
 

Voor die gaan vervagen 

 

Nog even mezelf opbeuren 

 

Voor alles verdwijnt met de dagen 

 

En de natuur overgaat in rust 

 
De bomen kaal de hemel grauw 

 

Krachten opdoen, na te zijn uitgeblust 

 

Wachtend op het voorjaar, met helder geel en blauw 
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Elke dinsdag vanaf 9.30 tot 12.00 u wordt er actief door vele mannen 

gebiljart. Het is een groot succes, dankzij zeer enthousiaste 

vrijwilligers die elke dinsdag deze activiteit begeleiden.  

Hebt u zin om mee te doen, kom gerust een kijkje nemen. 

 

 

 

 

 

 
 

Per 1 april ben ik, Jose van der Zanden, werkzaam 

bij Brabantzorg locatie Sint Petrus. Ik doe de 

avonddiensten bij de thuiszorg en op afdeling 
Bellefleur, ieder 16 uur per week. Voorheen ben ik 

ook werkzaam geweest bij zorginstellingen maar 

met onregelmatige diensten en daar wilde ik vanaf. 
Op deze wijze, zoals nu met de vaste 

tijden/regelmaat, is dit voor mij vol te houden tot 

aan mijn pensioen hopelijk.  
 

 

Over mij: Ik ben 62 jaar, getrouwd maar we wonen niet 

samen, kinderen en acht kleinkinderen. De oudste dochter woont in Duitsland 
deelstaat Nedersaksen, vervolgens wonen mijn kinderen in Handel, Deurne, 

Valkenswaard en sinds kort woont mijn jongste dochter in Eindhoven.  

 
Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, tuinieren en lezen (vooral de boeken van 

Isabel Allende zijn mijn favoriet) en naar de bioscoop gaan voor een goede film 

o.a. een actie-sciencefiction. Ik luister graag naar muziek, rustige muziek van 

bekende singer-songwriters (helaas zijn ze niet meer onder de levenden) en het 
luisteren naar Requiem. In de zomermaanden op reis voornamelijk stedentrips, 

ieder hoofdstad heeft zijn bezienswaardigheid en dat wil ik zien, lukt het me niet 

om een bezienswaardigheid in een keer te bezichtigen kan dat voor mij een 
reden zijn om terug te gaan naar die hoofdstad.  

 

Wintervakantie was eenmalig, de kou en het baggeren door sneeuw is niets voor 
mij. En verder op z’n tijd naar een Grieks of Italiaans restaurant. Het nemen van 

een rode wijn of een donker biertje, nu staan de herfst bockbieren weer in de 

schappen en enkelen daarvan zijn heerlijk.  

 
De pen geef ik door aan Sandra van de Ven, sinds kort werkzaam op afdeling 

Bellefleur. 
 

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

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

 

 
Speciale mededeling. 
 

 

Mijn verhaal in een notendop. 
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Ik ben 47 jaar, ben getrouwd, heb 
twee kinderen en woon in Handel. In 

mijn tienerjaren heb ik een opleiding 

gevolgd voor de zorg, waar ik in 

1991 voor slaagde. Maar toen ik de 

vraag kreeg om les te geven op een 
dansschool (waar ik zelf veel danste 

en sportte) was mijn keuze: Ja, dat 

wil ik heel graag. 

 
 

 

Daarom heb ik daarvoor een opleiding gevolgd voor sportinstructrice en 

daarna nog vele cursussen om bij de tijd te blijven. Op mijn 39ste ben ik 
gestopt op die dansschool en ben les gaan geven in een sportschool in 

Uden, waar ik zeven jaar met heel veel plezier heb gewerkt. 

 

Nu ik zelf wat ouder ben geworden, komt mijn passie voor zorg weer 
terug en ben me daarom weer eens gaan verdiepen in vacatures in zorg 

en welzijn. Zo kwam ik bij BrabantZorg en heb in Veghel en Uden een dag 

mee geholpen. In Boekel in Sint Petrus kwam ik op gesprek waar ze een 

vacature hadden voor gymlessen te geven. Ik werd meteen enthousiast. 

 
Vorige week ben ik begonnen op maandag- en donderdagochtend en heb 

in deze twee dagen al veel inspiratie op gedaan. Omdat sporten heel goed 

is voor je lichaam, je spieren en een goede houding, nodig ik iedereen uit 

om eens mee te komen doen. Ik heb gezellige muziek uitgekozen, 
waarmee ik ook werk aan geheugen training op muziek. Alles kan zittend 

mee worden gedaan. Natuurlijk houd ik ook rekening met blessures en 

pijnklachten.  

 
Dus hierbij ben je van harte uitgenodigd! 

Met sportieve groeten: Anita. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hallo. Ik ben Anita Penninx van Moorsel.  
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29 
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Kerstactiviteiten Overzicht 
December 2019 

 

 

KerstInn : Zaterdag 14 december, 14.30 u. 

 

Gezellige middag in Kerstsfeer, met muziek van 

Gitarando 
 

 

 

Kerstontbijt : Vrijdag 20 december, 08.30 u.  

 
Een gezellig en lekker Kerstontbijt. 

 

 

 

 

Kerstverhaal : Vrijdag 20 december, 14.30 u. 
 

Een leuk kerstspel waarbij we het kerstverhaal 

uitbeelden. Koor van Sint Petrus zingt de 

kerstliederen. 
 

 

 

Familie Kerstdiner : Zaterdag 21 december, 17.00 u. 

 

Lekker dineren voor bewoners met hun familie. Met 
muziek van duo “Druzba” uit Belarus. 

 

 

 

Heilige Mis : Dinsdag 24 december, 15.00 u. 
 

Heilige Mis voor Kerstmis met dameskoor. 

 

 
Oudejaar : Maandag 31 december 

 

14.30 u. Kienmiddag met Oliebollen 

19.00 u. Oudejaarsavond in ‘t Trefpunt met een hapje 
en een drankje. 

 

 

 

Donderdag 9 januari, 14.30 u. Nieuwjaarsreceptie 

 
Samen toasten op het nieuwe jaar tevens 

bekendmaking van het Boerenbruidspaar 2019. 
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Mw M van Boerdonk   9 x  694 

Mw Verbrugge  10 x  814       2 de 

prijs  

Mw van Roosmalen   9 x  673 

Mw Zomers   6 x  409 

Mw van Dommelen  10 x  566 

Mw van de Elzen van Kessel  10 x  774        3 de 

prijs  

Mw Pluk  10 x  870        1 ste 

prijs  

Mw van de Bosch  10 x  698 

Mw Loerman   9 x  685 

Mw Janssen   6 x  435 

Mw Vogels  10 x  641 

Mw Pieta Kanters  10 x  727 

   

   

Dhr van Zutven  10 x  870         1 ste 

prijs  

Dhr T van de Elzen  10 x  672 

Dhr J van de Ven  10 x  785 

Dhr Sanders  10 x  773 

Dhr Spank  10 x  762 

Dhr van de Cruijsen  10 x  753 

Dhr Ketelaars   6 x  484 

   

   

                                              

Elastiek sjoelen  

  

Mw van Eerdt   9 x  641 

Mw Schepers   9 x  832         2 de 

prijs  

Dhr J van de Elzen  10 x  823         3 de 

prijs  

Dhr Egelmeers  10 x  798 

Dhr Jan van de Elzen  10 x  919          1 ste 

prijs  

   

   

Uitslag sjoelcompetitie 
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Sinds enige tijd communiceert Welzijn Sint Petrus 
met social media. We doen dit via Klasbord. Een 

informatievoorziening voor basisonderwijs dat ook 

voor de ouderenzorg voldoet.  

 

Familieleden, naasten, personeelsleden en vrijwilligers worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan Klasbord. Het doel van klasbord is 

om via deze weg u meer op de hoogte te houden van onze 

welzijnsactiviteiten van bewoners. Door middel van foto’s en teksten 

proberen wij op een positieve manier weer te geven waar we mee bezig 
zijn, wat ons bezig houdt en we proberen u te betrekken bij de dagelijkse 

gang van zaken.  

U kunt reageren op een bericht door een toppie aan te vinken als u iets 

leuk vindt. Ook kunt u de reageerknop gebruiken als u een reactie wilt 
plaatsen. We proberen er een positieve draai aan te geven en we hopen 

dat we als volwassenen, met respect omgaan met dit 

communicatiemiddel.  

 
Wij willen u vragen om discreet met Klasbord om te gaan en geen foto’s 

te kopiëren en op andere social media te plaatsen. Mochten er nog vragen 

zijn dan kunt u altijd contact opnemen. 

 

 
 

Om deel te kunnen nemen aan Klasbord gaat u via de computer naar 

de volgende website gaan: https://web.klasbord.nl of u download de 

app via de App store, Google play of Windows store. 
 

Registreren 

U kunt u aanmelden als nieuw lid, u vult uw gegevens in en de naam 

van de bewoner vervolgens maakt een profielfoto als u dat wilt. U 
ontvangt dan een activatielink via de mail om het Klasbord-account 

te activeren. Daarna kiest u voor de optie: Volg een bestaande klas. 

 

Aanmelden bij Sint Petrus Welzijn 

Om u aan te melden voert u de klascode in voor Welzijn Sint Petrus : 
                              A3P     XYG    

 

Er wordt dan een volgverzoek verstuurd naar de beheerder, wanneer 

de beheerder het verzoek accepteert volgt u de klas. 
 

Zorg  dat u beide codes invoert. 
 

          

          

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJr83q0uHNAhUHvxQKHSfPDQwQjRwIBw&url=http://klasbord.nl/thuis/&psig=AFQjCNFsjZZ7GyCyr4sxd7CwINjr1jfMMg&ust=1467990988492265
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Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 

met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.  

 

 

 

 

Elke avond is het 

restaurant geopend. 

17.00 -19.00 uur. 
 

 Maandagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 

10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness 

10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur Natuurvereniging (1e en 3e maandag) 

Dinsdagochtend  

10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness 

10.00 - 11.30 uur Kaarten maken 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur  Kienen  

16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open 

18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden. 

Woensdagochtend   

10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness  

10.00 - 11.30 uur Mannenclub (1e en 3e woensdag) 

10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek (2e woensdag) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek  

  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1  

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2  

10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn 

Donderdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur  Handwerk club  

Vrijdag ochtend   

10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness  

Vrijdagmiddag   

14.30 – 16.30 uur Biljarten  

14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 

 

 

Vast weekschema 
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Oh denneboom oh denneboom 

Wat zijn je takken wonderschoon 
Een heel mooi Kerstfeest en  
alle goeds voor het nieuwe jaar 
Kapsalon “Voor Jou” 
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De redactie van de Loep wenst u mooie 
feestdagen en een voorspoedig 2020 

toe. 


