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Onder de Loep.
Door: Marie Louise van de Ven.
Beste Loeplezers.
Wat een jaar! Terugkijkend op 2020. Wie had een jaar geleden kunnen
denken dat er een wereldwijde pandemie zou komen. Eind vorig jaar en
begin dit jaar zagen we natuurlijk al de verschrikkelijke beelden uit China
en Italië.
En in Maart 2020 maakte Corona z’n intrede in Brabant met een
intelligente Lock down tot gevolg. Ik werk al 31 jaar in de zorg maar dit
heb ik nog nooit meegemaakt. Zeker in de eerste maanden zijn we in
Boekel hard getroffen. Veel mensen zijn ziek geworden en helaas ook een
groot aantal overlijdens. In de maanden Juli, Augustus en September
waren de aantallen besmettingen minimaal en waren er gelukkig wat
versoepelingen mogelijk. We hebben hiermee een kleine adempauze
kunnen inlassen.
Zoals voorspeld zitten we momenteel in de tweede golf. Het aantal
besmettingen is hoog en we staan met z’n allen weer in de hoogste stand
van paraatheid. We hebben veel geleerd van de eerste golf. Het testbeleid
is goed ingeregeld. Bij de minste klachten blijven medewerkers thuis en er
wordt meteen getest. Alle medewerkers zowel in huis als in de thuiszorg
werken standaard met mondkapjes.
Samen proberen we Corona te
overwinnen. Dit vraagt veel van
eenieder. Maar ik ben trots! Trots dat
iedereen zich aan de maatregelen houdt
en meedenkt. Maar ook trots op alle
medewerkers en vrijwilligers die extra diensten draaien. Geloof me het is
af en toe kunst en vliegwerk op de roosters rond te krijgen. Maar tot op
heden is de zorg continuïteit niet in het gedrang geweest.
Jammer dat we dit jaar niet in de gelegenheid zijn geweest om samen de
jubilerende medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En ook
ging er een streep door het jaarlijkse vrijwilligersdiner en de gezamenlijke
herdenkingsdienst. Ook het uitreiken van de kerstpakketten zal dit jaar
anders zijn. We zijn de komende tijd nog niet van Corona af en zullen er
samen proberen het beste van te maken. Ik zou willen zeggen; hou vol en
blijf gezond!
Op dit moment zijn alle teams zich aan het voorbereiden op een aantal
veranderingen. We gaan vanaf 1 januari 2021 werken in kleinere teams
(max. 12 medewerkers) en met nieuwe systemen. De medewerkers
krijgen hiervoor momenteel cursussen en trainingen.
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De feestmaand December zal er dit jaar anders uit gaan zien. Geen
grootschalige bijeenkomsten. Maar we zullen het huis in sfeer brengen en
kleinschalig kijken hoe we toch samen een mooie kerst kunnen creëren.

Tot slot wens ik u allen fijne feestdagen
samen met uw dierbaren.
Marie Louise van de Ven.
****************
****************
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Een swingende gospel uit Zuid Afrika is inmiddels het troostlied
van vele zorg medewerkers. Iedereen doet het bijbehorende
dansje mee. Zo ook in Sint Petrus in Boekel.
Daar kwamen we op dinsdag 13 oktober bij elkaar om dit
dansje samen te doen. Het was al zo mooi dat ik op de afdeling
kwam en ze waren met een groepje collega’s aan het oefenen.
Het was mooi om te zien dat ze samen plezier hadden. En daar
gaat het ook om. Samen optimistisch blijven.
Dit lied wordt gezien als een lied van hoop.
De inhoud van Jerusalema is wat serieuzer. In het lied wordt
god om bescherming gevraagd. Ze zingen: Jerusalem is mijn
thuis, Loop met me mee en Bewaak me.
Bedankt iedereen voor het meedoen. Ik ben blij dat we Samen
het liedje van hoop hebben gedanst.

Veel liefs:

Anita Penninx.
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Overleden.
Mevrouw J.T.A. van de Venne Keijzers

17-09-2020

Mevrouw A van Dommelen van den Elzen 31-10-2020

Dhr A.J.M. Snijders

01-11-2020

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.
De heer J.M. van Eijk

16-09-2020

De heer A Theunisse

02-10-2020

Mevrouw F.C. Theunisse Hagenaars 02-10-2020
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
DECEMBER
11 mw Rooijendijk- van den Elzen

1.21

14 mw C.M.A.A. van Alebeek Hoedjes

1.01

16 dhr J.M. van den Elsen

1.06

16 dhr A van den Elsen

1.04

18 dhr. L. van de Laer

2.17

21 mw van Eerdt

2.24

21 mw C.H. van Royen Jongeneel

0.05

25 mw H.C. van Mierlo

2.0

JANUARI
11 mw Wilms van Hoof

0.02

13 dhr T.J. in ’t Groen

1.02

25 dhr A. van Lankveld

2.15

7

Uitreiking certificaat Roze Loper in Sint Petrus.
Op donderdag 5 november heeft zorgcentrum Sint Petrus het certificaat
voor de Roze Loper ontvangen. Deze Roze Loper staat onder andere voor
tolerantie en gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homo- en
biseksuelen en transgenders in de ouderenzorg. Iedereen is welkom om bij
ons te wonen ongeacht geloof, cultuur of geaardheid.
Wethouder Henri Willems reikte de Roze Loper uit aan bewoner Jan van de
Ven (95) en al jaren lid en nauw betrokken met de Cliëntenraad. We willen
dat iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn, zo zegt Elly Janssen, coördinator
activiteiten bij Sint Petrus.
Daarom ook zijn we dit project
aangegaan.
Er waren
weinig mensen
aanwezig bij de overhandiging
van de Rode Loper. Dit i.v.m.
de strenge corona regels. Het is
een roze bord met daarop een
sleutel afgebeeld. Dit bord gaan
we een mooie plek geven bij de
hoofdingang van Sint Petrus.
Diverse optredens.
Renée Lange en Elly Janssen zorgden ervoor dat het Roze Loper-project in
Sint Petrus werd opgezet. Onze eerste activiteit was een kennismaking met
de cultuur van vluchtelingen die in Boekel wonen waarvan een aantal als
vrijwilliger werk bij ons verrichten. We kregen daarbij allerlei hapjes uit hun
cultuur aangeboden en hun gastvrijheid was heel bijzonder. bijzonder en
heel dankbaar.
Verder hebben we diverse
optredens verzorgd waarbij
homoseksualiteit bespreekbaar
werd gemaakt. Dat vonden de
bewoners in het begin wel even
wennen. Er heerst best nog enig
taboe bij ouderen. Maar het
bracht een gesprek op gang
tussen de bewoners en dat was
ons doel. We hebben later films
gedraaid en een
muziekoptreden georganiseerd,
waarin tolerantie naar anderen
ook ter sprake kwam. Dat maakte
wel wat los.
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Zestien van de vijf en dertig locaties
van BrabantZorg zijn nu roze gekleurd.
Het streven van BrabantZorg is om alle
locaties de Roze Loper-certificatie te geven. We hebben nu goede
voorbeelden om verder op te bouwen. We ondersteunen en stimuleren
andere regio’s bij het mogelijk maken van tolerantie en gelijkwaardigheid
binnen verzorgingstehuizen.

****************
****************
Gedicht wat bij het certificaat van de roze loper hoort en wat
gemaakt is door stadsdichter Rick Terwindt uit Meierijstad.

Allen.
Dat samen
Beamen
Leven is over een roze loper lopen
Waarbij we allen hetzelfde blijven hopen
Om je dromen niet alleen te hoeven dromen
Maar deze juist samen uit te laten komen.
In een samenzijn van wij met zovelen
Waar we niet verschillend zijn, maar dat slechts spelen
Dat maakt ons allen goed getrouwd met het leven
Hebben we allen al niet t antwoord gegeven?
Geen verschil. Ja, ik wil.
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De dagen zijn kort, de avonden lang
en in deze coronatijd moeten we er
samen iets van maken, al valt het niet
altijd mee.
Gelukkig kunnen we elkaar op gezette tijden ontmoeten en laten we hopen
dat het zo mag blijven. Wij zijn blij dat we het een en ander voor u kunnen
blijven organiseren, al is het kleinschaliger. Ter gelegenheid van de
feestdagen, Sinterklaas en Kerst, brengen we het huis in de bijpassende
sferen.
Uitstapje naar de Boswachter in Erp.
We blikken nog even terug naar
september. Gelukkig konden we voor
enkele
mensen
een
uitstapje
organiseren naar de Boswachter in
Erp. Oud collega, Theresia van
Gennip, ontving ons hartelijk met
koffie en iets lekkers erbij. Zo konden
we toch nog een keer genieten van
het mooie weer en de omgeving. Voor
de mensen was dit het eerste
uitstapje van de gehele zomer.
De Polder-Express had een mooie route uitgezet en bewoners vertelden dat
ze o zo blij waren om even weg te zijn. We hebben al zolang binnen gezeten
en op het terrein van Sint Petrus moeten verblijven, dan is dit wel een
cadeautje. Wat ook een cadeautje was waren de lekkere snacks die Theresia
voor ons had gebakken. Met enkele
bewoners hebben we een korte
wandeling gemaakt in het bos. De
tijd vloog voorbij en we moesten
weer instappen. Het was de moeite
waard. Bedankt Polder-Express dat
jullie het aandurfden om voor ons
een mooie middag te verzorgen.

Statiegeld actie verdubbelaar bij de Coop.
We hebben mooi en positief nieuws van de Coop uit Boekel. Supercoop
verdubbelt het statiegeld over de laatste drie maanden van dit jaar. Het
gaat over de maanden oktober, november en december. Lever je
statiegeld in bij de Coop en dat levert een aardig centje op voor het
welzijn van de bewoners. Het wordt verdubbeld als je het schenkt aan
Welzijn Sint Petrus. Elders in dit blad is de flyer te vinden.
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Activiteiten in Sint Petrus.
We zijn de maand oktober begonnen met het scheiden van activiteiten.
Bewoners van Sint Petrus en de Kloosterlaan doen apart mee aan de
activiteiten. Ondanks dat de bewoners van de Kloosterlaan geen
consumpties mogen gebruiken, zijn ze dankbaar en blij dat ze nog bij ons
binnen kunnen komen.
We kunnen op drie plekken in huis op dinsdagmiddag kienen, bewegen op
de afdelingen of in de bewegingsruimte op maandag- en donderdagochtend.
Op verschillende plekken organiseren we muziek momenten op de afdeling
en/of in ’t Trefpunt. Bloemschikken en geheugentraining kunnen we ook
weer oppakken dankzei de hulp van vrijwilligers.
Herdenkingsbijeenkomsten gaan niet door in Sint Petrus.
Elk jaar gedenken we al onze overleden bewoners in de vorm van een
herdenkingsbijeenkomst. Door de strenge corona regels en het groot aantal
overlijdens gaat dat dit jaar niet door. We gaan de familieleden van de
overleden bewoners een mooie kaart sturen met daarin een persoonlijke
herinnering aan de overleden bewoner. Hopelijk kunnen we in het volgende
jaar weer een mooie herdenkingsbijeenkomst vieren.
Schilderingen op afdeling Oogstappel.

Soms worden bewoners creatief. Zo ook dhr. van Dijk die prachtige
muurschilderingen heeft gemaakt op afdeling Oogstappel. Hij ziet slecht,
maar ondanks zijn beperking heeft hij iets moois voor ons geschilderd: een
prachtige tijger, bloemen en een huis. Vanwege corona waren de schilders
al een hele poos niet meer in huis. Dhr. van Dijk had daardoor voldoende
ruimte om de wanden te beschilderen. Dank je wel voor het mooie resultaat.

Leo van Haandel.
Leo heeft 12 jaar lang, een avond per week,
de receptie van Sint Petrus bemand om
bezoekers te verwelkomen. Omdat de tijden
van de bezetting aan de receptie veranderen
heeft Leo besloten om er mee te stoppen. Hij
blijft wel vrijwilliger in Sint Petrus. Leo werd
hartelijk bedankt met bloemen en een
cadeautje door de dames van de receptie.
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Vanaf 1 november nieuwe openingstijden bij de receptie:
Maandag tot en met vrijdag:
Weekend:

van 8.00 uur tot 17.00 uur
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Maaltijden bezorgen in de wijk is gestopt vanaf 1 oktober.
Meerdere vrijwilligers zijn jarenlang actief geweest om maaltijden van Sint
Petrus te bezorgen in de wijk. Zo konden mensen in Boekel genieten van
een verse en verantwoorde warme maaltijd. In deze corona tijd is binnen
veel locaties van BrabantZorg gestopt met deze voorziening. Hier in Sint
Petrus hebben we er nog wel in kunnen voorzien. BrabantZorg heeft
besloten om volledig met deze dienst te stoppen, omdat de organisatie zich
richt op zorg en niet op maaltijdvoorzieningen. Op donderdagochtend 1
oktober hebben wij de vrijwilligers bedankt voor hun inzet van de afgelopen
jaren. Elke dag stonden ze klaar om de mensen in Boekel te voorzien van
een warme maaltijd.
Sommige vrijwilligers doen nog andere werkzaamheden binnen Sint
Petrus en blijven dit doen en anderen hebben aangegeven te stoppen en
andere gaven aan dat wanneer er iets voorbij zou komen we hun mochten
benaderen. Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet.
Sinterklaas cadeautjes versieren op de afdeling.
Mevrouw van Alebeek kwam met een leuk idee en wij werden meteen
enthousiast. Op 5 en 12 november zijn de bewoners samen met vrijwilligers
en Anita erg druk bezig geweest met het maken van Sinterklaas cadeautjes
voor alle bewoners. Er zijn ongeveer 70 cadeautjes gemaakt, dus ze hebben
hard gewerkt om het allemaal op tijd af te kunnen krijgen. Het was erg
gezellig op de afdeling en iedereen heeft een stukje bijgedragen. De
bewoners die meegeholpen hebben weten al wat het cadeautje is, maar
voor de anderen is het nog een verrassing. We weten zeker dat het een
leuk cadeautje is en het zal zorgen voor sfeer en gezelligheid.
Bewoners, vrijwilligers en Anita, bedankt voor het harde werken en de
mooie Sinterklaas cadeaus.
Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar in Sint Petrus.
De feestdagen zitten er weer aan te komen en Sinterklaas is ondertussen
al weer in het land. Vorig jaar waren de feestdagen in verband met het
noro-virus niet verlopen zoals we gehoopt hadden en dit jaar gooit corona.
Roet in het eten. Desondanks organiseren we drie Sinterklaasmiddagen,
zodat iedereen een bezoek van de goedheiligman en zijn piet krijgt. Zij
zullen aan iedereen een leuk cadeautje uitdelen.
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Als Sinterklaas is geweest gaan we het huis mooi en gezellig maken en
aankleden in kerstsfeer. Tijdens deze dagen staan we stil bij de
kerstgedachten en gaan er van uit dat niemand alleen hoeft te zijn. Zo
worden er kerststukjes gemaakt en is er op drie momenten een middag
waarbij kerstliedjes worden gezongen, het verhaal wordt verteld en
iedereen kan genieten van wat lekkers.
Op 1e en 2e kerstdag zullen we in de
middag een moment organiseren
waarbij we samen met de bewoners
kunnen genieten van een hapje en
drankje met op de achtergrond
muziek in
de
kerstsfeer. Op
oudjaarsdag zullen we zorgen voor
een lekkere oliebol.
We blikken terug op het jaar 2020 en
kijken vooruit naar 2021 en wat het
aankomende jaar ons allemaal mag
brengen.

*********************
*********************
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De leden van de cliëntenraad hopen dat we met z’n allen de tweede
coronagolf op een goede en gezonde manier doorkomen. Iedereen doet zijn
uiterste best om zo goed mogelijk de dagelijkse bezigheden doorgang te
laten vinden, met soms de beperkingen van nabijheid om besmettingen te
voorkomen. Ondanks al deze beperkingen willen we u toch fijne feestdagen
toe wensen en alvast de beste wensen voor 2021.
Een wens zal voor iedereen hetzelfde zijn:

Corona in 2021 onder de knie krijgen.
De stadsdichter van Deventer schreef:
In dezelfde schuit.
Je hebt de regels steeds in acht genomen
exact conform de richtlijnen gewerkt
bent telkens tot een oplossing gekomen
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt
Je mag er boos om zijn, het jouwe ervan vinden
Je over de minister-president
en zijn besluiten lopen op te winden
ik denk dat hij die onmacht wel herkent
Ook mij kan het zo nu en dan benauwen
maar dan besef ik: ik sta niet alleen
Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen
Al vergt het veel, we komen er doorheen
We zitten samen in dezelfde schuit
en samen komen we er ook weer uit
Als toevoeging van de cliëntenraad:
Kijk om je heen,
samen is niet alleen.
Samen geeft vertrouwen,
daar moeten we het maar op houden.

Graag tot ziens: uw cliëntenraad.
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Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van
Bep Delisse
Bep was vanaf 2004 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus.
Een betrokken, enthousiaste, maar vooral een zorgende vrijwilligster.
Met een goed luisterend oor heeft Bep gezorgd voor de bewoners op
afdeling Bellefleur en dagbesteding Donkzicht.
We zullen haar enorm missen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus
BrabantZorg.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van
Annie van Duren
Annie was vanaf 2015 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus.
Een betrokken, enthousiaste, maar vooral een gezellige vrijwilligster.
Met hart en ziel heeft Annie gezorgd voor de bewoners op afdeling
D`n Boogerd en dagbesteding Donkzicht.
We zullen haar enorm missen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus
Brabant Zorg.
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Jo van der Venne Keijzers.
Mama is geboren in Gassel, een klein dorp bij Grave,
op 16 april 1924 als tweed kind in een gezin van zes
kinderen. Ze groeide op met haar ouders, broers en
zussen in een warm gezin. Helaas overleed haar
moeder toen ze pas 8 jaar oud was. Zoals dat destijds
heel normaal was, is mama als oudste dochter voor
haar vader, broers en zussen gaan zorgen toen ze van
de lagere school af kwam. Mama is altijd trots geweest
op de rol die ze in het gezin kon vervullen, samen met haar vader.
Bij het uitbreken van de oorlog was ze nog maar 16. Ze vertelde er vaak
over, met name over het feit dat zoveel artikelen “op de bon” waren.
Tegen het einde van de oorlog heeft ze papa tijdens het schaatsen leren
kennen. Ze wilden na de oorlog graag trouwen en in mei 1949 gaven ze
elkaar het ja-woord. Na hun huwelijk verhuisden ze naar Boekel, omdat
papa op Huize Padua werkte als smid.
Vanwege de woningschaarste moesten ze inwonen bij een hospita. Het
inwonen viel niet mee, ze waren afhankelijk van de huisbazin: wanneer ze
mochten koken, hoe warm ze het mochten stoken, wanneer ze water
mochten halen.
In 1955 kregen ze een huis toegewezen in de Professor van de Veldenstraat.
Dat was een nieuwbouwhuis, van alle gemakken voorzien: een eigen
badkamer met zitbad, een doorspoeltoilet en het allerbelangrijkste: het was
helemaal hun eigen huis. In de loop der jaren is het huis door papa flink
verbouwd en aangepast. Papa en mama hebben hier altijd met ontzettend
veel plezier gewoond. In dat huis zijn wij, hun drie kinderen, geboren. We
hebben erg goede herinneringen aan onze jeugd: aan de verjaardagen, de
sinterklaasvieringen, Kerstmis, allemaal met eigen tradities en met de
daarbij behorende lekkernijen. Mama vond het fijn om ons te verwennen,
niemand kwam bij ons iets tekort en gasten voelden zich altijd heel welkom.
Wij groeiden op en het moment kwam dat wij uitvlogen. Dat vond ze lastig
maar ze kon ook intens genieten als ze bij iemand van ons op bezoek kwam.
Toen ze oma werd, genoot ze ook intens van de kleinkinderen. Toen wij
eenmaal de deur uit waren, hebben papa en mama samen nog veel fijne
jaren gehad met dagjes uit samen. Daarnaast ging mama graag winkelen.
Ze vond het belangrijk om er goed uit te zien en genoot van de
complimenten die ze kreeg hierover. Ook ging ze wekelijks kaarten met
vriendinnen en had ze eindelijk tijd om verder te gaan met orgellessen.
Toen haar orgelleraar overleed is ze een tijdje gestopt met die lessen.
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Aan dat samen genieten kwam een einde toen papa onverwachts in 2001
overleed. Ze heeft het daar ontzettend moeilijk mee gehad. Daarnaast
kreeg ze meer last van lichamelijke beperkingen en werd ze meer
afhankelijk van zorg. Ze moest steeds meer dingen uit handen geven. In
2010, met een strenge winter waarin de straten moeilijk begaanbaar waren
en er dus weinig mensen bij haar op bezoek konden komen besloot ze, toen
er een plekje vrij kwam in Sint Petrus, om op dat aanbod in te gaan. Ze
ging wonen op de afdeling Elstar.
Het wonen bij Sint Petrus was in het begin enorm wennen voor haar, maar
gaandeweg heeft ze haar draai gevonden. Na haar verhuizing naar het
zorgcentrum is ze zelf op zoek gegaan naar een nieuwe orgelleraar die haar
aan huis les wilde geven. Vol trots liet ze ons weten dat het gelukt was om
iemand te vinden.
Ze genoot bij Sint Petrus van de muziekmiddagen, van het kienen en andere
activiteiten, haar wekelijkse bezoek aan de kapper en de gesprekken met
de verzorgenden en dan zei ze vaak “zo wil ik wel 100 worden”.
Het steeds meer in moeten leveren viel haar zwaar. Het wegvallen van haar
broers en zussen en bekenden maakte dat haar wereldje steeds kleiner
werd. De laatste jaren begon ook haar geheugen haar in de steek te laten.
Het grootste plezier deed je haar door er gewoon te zijn.
Op 17 september heeft mama iedereen verrast met haar overlijden op 96
jarige leeftijd. Wij zijn heel blij dat ze geen ziekbed heeft gehad en dat
mama op het moment dat ze overleed niet alleen was. Ook zijn wij dankbaar
voor de warme, liefdevolle zorg en de geduldige aandacht die mama de
laatste 10 jaar heeft gehad van de verzorgenden bij Sint Petrus en de
vriendschap die ze heeft ondervonden van haar medebewoners.
Een bijzonder leven van een bijzonder mens die wij altijd in ons hart zullen
meedragen. En zoals de spreuk, die we in haar overlijdenskaart hebben
gezet, laat weten: “wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet
verliezen”.
Marja, Pieter en Thea van der Venne.
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Herdenkingsbijeenkomst dit jaar in een andere vorm .
Al heel veel jaren gedenken wij op een speciale manier de bewoners van
Sint Petrus die in dat voorbije jaar overleden zijn. Ook dit jaar hadden we
in een gezamenlijke bijeenkomst heel graag de namen genoemd van de
overleden bewoners en samen met familie en de mensen van Sint Petrus
herinneringen willen delen.
De maatregelen rondom het Coronavirus laat het dit jaar niet toe om elkaar
te ontmoeten. Dat vinden wij heel verdrietig, zeker ook omdat sommigen
families bij het afscheid nemen van hun naaste ook al zo zwaar door alle
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
In plaats van een herdenkingsbijeenkomst, hebben wij de families een kaart
gestuurd. We weten dat dit geen vervanging van een goed samenzijn is,
maar een klein gebaar dat we willen maken in herinnering aan de overleden
bewoners.
We leven met iedereen mee die iemand moet missen en het doet ons veel
verdriet dat we elkaar niet konden ontmoeten.

Als een roos, zo is het leven,
`t begin is teer en klein.
De één bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige rozen blijven lang,
weer andere blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort,
dat is het geheim van het leven.
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1.

Mw. Warda-Vlammings

02-11-2019 Bellefleur

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Mw. Plonie van Eck-Jongejan
Mw. Mien Ketelaars-Manders
Mw. Miet Arts-van Lankveld
Mw. Tonia van Deursen-van Haandel
Dhr. Christ van Berlo
Dhr. Martien van der Velden
Mw. Jeanne Bexkens-van den Elsen
Mw. Ria Sanders-van Duijnhoven
Mw. Nelly Kleuskens-Willems
Dhr. Henk van den Akker
Mw. Mien van Haandel-van den Broek
Mw. Mies van Hees-Willems van Dijk
Dhr. Harry van Berlo
Mw. Annie van der Burgt-Weijts
Mw. Jannie Rijken-Pijnenburg
Mw. Miet Verbrugge-van den Biggelaar
Mw. Anneke van Dijk-van de Donk
Dhr. Martien van Hout
Mw. Marie van den Elzen-van den Berg
Mw. Annie Noyen-Vissers
Mw. Toos van den Broek-Tielemans
Mw. Lies van de Ven-Vesters
Mw. Zus Kanters-Hermkens
Mw. Marietje de Louw-van Dooren
Mw. Joke van Krey
Dhr. Jo van der Spank
Mw. Gonny Koks-Spooren
Mw. Truus van den Heuvel-de Groot
Mw. Anny Rutten-Verstraten
Mw. Pieta Arts
Dhr. Jan van den Elsen
Mw. Annie Hermens-Wijdeven
Mw. Mariette Nelissen-Roeloffzen
Mw. Jo van der Venne-Keijzers

18-11-2019
22-11-2019
02-12-2019
16-12-2019
21-12-2019
28-12-2019
29-12-2019
07-01-2020
12-01-2020
20-01-2020
24-02-2020
02-03-2020
12-03-2020
14-03-2020
20-03-2020
23-03-2020
23-03-2020
27-03-2020
30-03-2020
02-04-2020
04-04-2020
05-04-2020
09-04-2020
09-04-2020
10-04-2020
15-04-2020
19-04-2020
24-04-2020
20-05-2020
25-07-2020
26-07-2020
08-08-2020
07-09-2020
17-09-2020

Elstar
Boogerd
Elstar
Boogerd
Boogerd
Boogerd
Elstar
Elstar
Sterappel
Sterappel
Sterappel
Sterappel
Sterappel
Elstar
Sterappel
Elstar
Bellefleur
Boogerd
Sterappel
Bellefleur
Sterappel
Elstar
Sterappel
Elstar
Sterappel
Elstar
Bellefleur
Boogerd
Oogstappel
Oogstappel
Oogstappel
Sterappel
Boogerd
Elstar
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Elstar.

Eerste uitje na de corona tijd
Na een lange tijd was het vrijdag 4 september
eindelijk zover. Een leuk uitje met de afdeling en
wel met de trein “De Goede Moordenaar” van het
Boerenbondsmuseum.

We hadden goed weer en het was een mooie rit door de omgeving van
Boekel, wat voor veel mensen herkenbaar was. We moesten ons wel aan
de coronaregels houden.
Iedereen heeft er van genoten en zeker voor herhaling vatbaar.

Afdeling Elstar.
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Kienen op de
Gezellig!
Leuk spel
Spannend!
Kien! Bingo!
Mooie prijzen
Fijne hulp van
vrijwilligers
Plezierige middag(en?)
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Wat zijn wij blij dat Donkzicht nog open mag blijven in deze rare
tijd. Een mondmaskertje hier, een mondmaskertje daar. Voor de
cliënten was het even wennen, maar ook dit ging snel weer voorbij.

Wij blijven leuke dingen doen. Zo zijn de eerste herfstcreaties al gemaakt
en wordt er sinds kort ook kennis gemaakt met de braintrainer. Er werd
ook flink gekookt en lekkere dingen gemaakt, tomatensoep en
bladerdeeghapjes.
Niet alleen aan de inwendige mens werd gedacht, ook de vogels kregen
een mooie piramide van vogelvoer. Ook de bewoners van Donkzicht
mochten eraan geloven de ‘Jerusalema Challenge’. Om de werknemers in
de zorg, een hart onder de riem te steken. Iedere cliënt maakte zijn of
haar eigen bewegingen en gaf zo een eigen draai aan deze challenge.
Wil je de challenge bekijken? Open dan Youtube en typ in; Jerusalema
Challenge Donkzicht.

Lieve groetjes: Van Monique, Will, Antonie, Helmie en Suze.
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Een boomgaard, ook bongerd, bogaard en bommel genoemd, is een met
bomen beplant stuk grond waar vruchten of noten geteeld worden.
Sommige boomgaarden bij kastelen of residenties zijn zowel voor de sier
als voor productie bedoeld.
Onze boomgaard bestaat op dit moment uit een appel-, peren-, noten- en
vijgenboom. Het afgelopen jaar hebben we heel veel lekkere peertjes
mogen plukken en eten. Iets minder veel heerlijke appels geoogst. Twee
noten gevonden. Inhoud: niet te vreten. De vijgenboom staat nog steeds
vol vijgen, maar we zijn bang dat die niet meer echt rijp worden, Jammer!
In D’n Boogerd van Sint Petrus is het praktisch altijd goed. Als het af en toe
wat kouder is, we hebben al minimaal 2 keer nachtvorst gehad, is het
gezellig en knus in de buurt van de kachel. En als dan ook nog eens lekkere
soep wordt opgediend, dan is het helemaal genieten. Een borreltje op zijn
tijd valt niet te versmaden. En het feest is helemaal compleet als er
bovendien nog bezoek komt. Niets dan plussen.
Nou ja, niets dan plussen! Het geplande feest vanwege het koperen
jubileum ging door corona niet door. In een van de vorige Loeps verscheen
een compleet feestprogramma. Het is niets geworden. Tevens werd toen de
vraag gesteld wie er al die tijd al op D’n Boogerd “verbleef”. Er waren geen
goede inzenders. De hoofdprijs, een vliegreis naar Curaçao , is inmiddels
niet meer beschikbaar. De goede oplossing: Angeline Verhoeven, Els
Klokgieters en Agnes Meulemeesters. Angeline is al die tijd beroepsmatig
verbonden geweest. Els en Agnes begonnen als mantelzorgster voor hun
respectievelijke schoonmoeder en moeder. Toen die mantelzorg helaas
moest ophouden, bleven ze actief als vrijwilligster. Proficiat dames, met
jullie jubileum!
Als vrijwilliger op D’n Boogerd wordt je regelmatig geconfronteerd met
wisselingen. Niet alleen van personeel, maar vooral van bewoners. Dat
hoort er bij, zullen we maar zeggen. Maar wat afgelopen oktober gebeurde
was zeer triest. Vrijwilligster Annie van Duren verwisselde het tijdige met
het eeuwige. Ze smeerde veel boterhammen, schonk nog meer kopjes
koffie en ging regelmatig, zo niet wekelijks, met een bewoner naar de
dinsdagochtendmarkt
op het
plein.
En
ze
voerde
tig
gesprekken
met
bewoners.
Maar zoals gezegd: Annie is niet
meer! Voor de nabestaanden:
veel sterkte! Koester de mooie
herinneringen!
Vrijwilliger:
Hein van den Elzen.
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Hallo allemaal.
We zitten nog steeds in een nare tijd, maar
toch begint het op de afdeling, wat betreft
de activiteiten, weer een beetje te worden
als voorheen.
Na veel gepuzzel zijn er, zij het wel op een andere manier, toch weer
activiteiten zoals bewegingsgym, bloemschikken kienen. Het is dan wel
anders dan we gewend waren, maar toch wel superleuk. Dit temeer omdat
er op de afdeling op dit moment heel weinig tijd is voor activiteiten.
Anita komt op maandagochtend met de bewoners bewegen en bijna
iedereen doet dan mee. Dit was voorheen, toen iedereen naar beneden
ging, niet altijd zo. Het lijkt alsof de drempel nu lager is en bewoners
daardoor eerder meedoen.
Ook het kienen is kleinschaliger en beter te overzien, nog wel wat wennen
omdat het net is opgestart, maar wel met positieve reacties. Het
bloemschikken is wel weer beneden opgestart en heel fijn dat dat weer kan
voor de liefhebbers. Voor degene die wel willen bloemschikken, maar niet
naar beneden willen gaan, komen ze de bloemen naar de
huiskamer brengen, zodat iedereen kan deelnemen. Dit wordt als heel
positief ervaren door de bewoners, maar ook door de begeleiding, die
daarmee aan de slag kan.
Hopelijk komen er op deze wijze nog meer goede ideeen naar voren om het
welzijn voor onze bewoners zo optimaal mogelijk te houden.
Groetjes vanuit de Sterappel.
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Bakken en lekkere salades bereiden samen met Jennie en Helga.
We beginnen met de oma’s appeltaart. Deze moet zo snel mogelijk de oven
in. Als eerste moeten de appels geschild worden er daar hebben we
vrijwilligers voor nodig. Mevrouw Snijders, Mevrouw Loermans en Mevrouw
van de Akker bieden zich aan om de appels te schillen. Ik maak ondertussen
het deeg.

Monchoutaart stond ook op het menu. De dames hebben we aan het koek
kruimelen gezet. Het ging er stevig aan toe. Mevrouw Snijdersen, Mw
Loermans sloegen met de onderkant van de steelpan de koeken fijn.
Mevrouw van de Akker ging met haar handen de koek fijn maken. Mevrouw
van de Ven werd aan het mixen gezet. Mevrouw Schepers is ook
aangeschoven en haar heb ik de krab sticks laten klein maken. Mevrouw
Loermans was ook goed in uien en augurken klein snijden voor de
eiersalade en de tonijnsalade. We konden de appeltaart boven bijna ruiken
dus snel naar de keuken om de appeltaart op te halen.

Daarna hebben we alles op de kar gezet en zijn deur aan deur gegaan om
iedereen een bordje met een appeltaart, monchoutaart, stokbroodjes met
eiersalade, tonijnsalade en krabsalade aan te bieden en voor degene die er
zin in had nog een advocaatje met slagroom.
We hebben met z’n alle lekker gesmuld van al die lekkernijen. Moe maar
voldaan.

Groetjes: Afdeling Oogstappel.
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Hallo.
Allereerst wil ik Evelien bedanken voor het doorgeven van de pen. Graag
wil ik mezelf aan jullie voorstellen.
Ik ben Diny Albers en werk als verpleegkundige op afdeling D’n Boogerd.
Samen met Maarten woon ik aan de Statenweg in Venhorst. Wij hebben
drie kinderen, Anne , Marloes en Tom. Anne woont samen met Niek in
Tilburg, Marloes en Tom wonen nog thuis. In Februari 2021 hopen we Opa
en Oma te worden van ons eerste kleinkindje. Mijn hobby’s zijn line dance,
motor rijden en tuinieren.
In het voormalige Sint Anna ziekenhuis
in
Oss
heb
ik
in
1986
mijn
verpleegkundig diploma gehaald. Hier
heb ik vier jaar op afdeling Chirurgie
gewerkt. Daarna ben ik tot 1992 thuis op
ons toenmalig bedrijf gaan werken. Van
1992 tot 2000 heb ik langs mijn werk
thuis, als verpleegkundige in de Jan de
Wit kliniek in Bakel gewerkt. Hier
verblijven alleen maar geriatrische
bewoners.
Daarna ben ik van 2000 tot 2018 eerst in het Sint Josephziekenhuis in
Veghel en na de fusie in ziekenhuis Bernhoven in Uden werkzaam geweest.
Hier heb ik gewerkt als Neurologie- en Strokeverpleegkundige. In
Bernhoven heb ik in 2013 mijn diploma geriatrisch verpleegkundige
behaald. In 2018 wilde ik toch wat anders gaan doen buiten het ziekenhuis
en heb een half jaar voor het RVT Uden gewerkt.
In Maart 2019 ben ik op D’n Boogerd begonnen als Verpleegkundige. Ik
miste het intensieve contact met de clienten en hun famile. Zeker als deze
clienten in de laatste fase van hun leven zijn. Dit intensieve contact is juist
bij onze bewoners en hun familie op D’n Boogerd erg belangrijk en het voelt
goed om hier dan ook de tijd voor te kunnen nemen en op deze manier veel
voor de bewoners en hun familie te kunnen betekenen. Het huiselijke en
kleinschalige van Sint Petrus in zijn algemeenheid vind ik erg prettig.
Ik fiets met veel plezier naar mijn werk en hoop dit nog lang te mogen doen.
Dan wil ik nu de pen graag doorgeven aan Judith van Ballekom.
Groetjes Diny Albers.
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Gebed voor ouderen.
Heer, Ge weet ik word ouder. De jaren gaan wat zwaarder tellen. Er komt
een tijd, dat ik echt oud ben, hoewel ik me dat nu nog niet voor kan stellen.
Maar voordat het zover is, kom ik U nederig het volgende met aandrang
vragen en, als het nodig is, doe ik dat tot in mijn laatste dagen.
Bewaar mij voor de noodlottige gewoonten, om in alle dingen mijn mening
bij elke gelegenheid aan andere op te dringen. Verlos mij van de neiging
me ongevraagd met andermans zaken te bemoeien op gevaar af, dat mijn
bemoeizucht alles zal gaan verknoeien. Help me, niet bazig te zijn, maar
wel bedachtzaam in doen en laten; zeker niet humeurig, wel behulpzaam
en vooral niemand te haten.
Weerhoud mij ervan eindeloze bijzonderheden te vertellen, maar geef mij
vleugels, om snel orde op zaken te stellen. Verzegel mijn lippen, wat betreft
kwaaltjes en pijnen, ze zullen mogelijk erger worden en wellicht niet meer
verdwijnen. Want met de jaren meent de lust toe en meerdere malen met
enige variatie voor andere te herhalen. Ik durf niet te vragen mijn geheugen
helemaal op te frissen, maar leer mij de kostelijke les, dat ik me ook kan
vergissen. Ik vraag wel om een steeds toenemende nederigheiden hoed mij
voor een te grote zelfverzekerdheid. Laat mij alstublieft een beetje lief voor
anderen blijven, zorg, dat ik niet in oude gewoonten en ideeën zal
verstijven, dan dreigt niet het gevaar tot een zuur oud mens uit te groeien,
met wie niemand zich graag zal willen bemoeien.
Geef me moed, om tegen alle hedendaagse stromingen in op te komen voor
kerk, maatschappij, huwelijkstrouw en gezin. Geef me ook het vermogen,
altijd het goede in anderen te ontdekken zodat ik hun fouten met de mantel
der liefde zal willen bedekken. En, als ik onverwacht talenten ontdek bij
mijn medemensen; Leer me dan dat openlijk te erkennen en ze van harte
succes toewensen.
Laat mij inzien en steunen de goede ideeën bij de opkomende generatie,
zij vormen immers straks de veranderde maatschappij, de nieuwe natie.
En, als de jonge generatie mijn opvattingen als ouderwets willen
kwalificeren geef me dan de wijsheid niet kwaad te worden, maar
begrijpend te reageren.
Dan zal ik, met Uw hulp en mijn oprechte streven voor groot en klein een
prettig en gemakkelijk mens in de omgang zijn. Op deze manier zal ik
gedurende de rest van mijn leven U welgevallig zijn en aan alle mensen
voldoening kunnen geven. Dan kan ik ook met alle anderen te samen, voor
kerk, gezin en maatschappij een zegen zijn. AMEN.
Door Mevrouw van Roosmalen.
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Coop Statiegeld Actie Sint Petrus
October, november, december

Sint Petrus is door de Boekelse Coop uitgekozen voor de lokale
statiegeld-actie !
Hoe werkt het ?
Het komende kwartaal kunnen klanten van Coop Boekel hun
statiegeld aan “WELZIJN OUDEREN IN SINT PETRUS”
doneren. Supermarkt Coop verdubbelt dan deze donatie.
Dus als je 1.00 aan statiegeld bij de Coop
supermarkt in Boekel aan Sint Petrus
schenkt dan krijgen wij 2.00 hiervoor.
Een mooie pleister op de wond in deze
moeilijke tijd.
Allemaal meedoen s.v.p. ,lekker veel drinken en het statiegeldbonnetje bij de Coop supermarkt in Boekel inleveren in de bus
van de Sint Petrus actie.

Dank je wel !!!
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avond is het restaurant
Vast
weekschema
geopend. 17.00 -19.00
uur.

Maandagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 16.30 uur
10.15 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Dinsdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
16.15 - 17.30 uur
18.45 – 19.00 uur
Woensdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
Donderdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Vrijdag ochtend
10.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

Fit terwijl u zit, groep 1
Fit terwijl u zit, groep 2
Begeleid Fitness
Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie
Geheugentraining
Biljarten
Natuurvereniging (1e en 3e maandag)
Begeleid fitness
Kaarten maken
Biljarten
Kienen
Frietkraam open
Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden.
Begeleid fitness
Mannenclub (1e en 3e woensdag)
Grootletterbibliotheek (2e woensdag)
Biljarten
Muziekmiddag met live muziek

Fit terwijl u zit, groep 1
Fit terwijl u zit, groep 2
Creatief bezig zijn
Biljarten
Handwerk club
Begeleid fitness
Biljarten
Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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