Kerstviering 24 december

.......
.

DE LOEP

Huisblad Sint Petrus
21e jaargang
Nummer 6
November 2021

Vaste rubrieken.
Onder de Loep
Verjaardagskalender
Nieuws uit de activiteitenhoek
Nieuws van de cliëntenraad
In gesprek met
In Memoriam
Verenigingsleven
D,n Boogerd
Donkzicht
Welzijn
Sterappel – Bellefleur
Oogstappel - Elstar

Redactieleden:
•
Elly Janssen
•
Annette Verwijst
•
Renée Lange
•
Antoon van der Spank

Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor
uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar:

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu

De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:
Januari – Maart – Mei – Juli – September – November.

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:

HORECA- EN FACILITAIR

TEAMMANAGERS:

Maarten Coolen.
Aanwezig: Maandag,dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Anneloes van Heel Roseboom.
Aanwezig: Maandag en dinsdag.

Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend,
donderdag.
Arjan van Herwaarden. van alle afdelingen in
Sint Petrus.Aanwezig: dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag.

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN
Elly Janssen.
Renée Lange

Aanwezig: dinsdag en donderdag.
Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag
dinsdag- en vrijdagochtend

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:
Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293
CLIËNTENRAAD:

Voorzitter: Harry Krüter

Leden:
Thom in ‘t Groen
Theo van de Burgt
Willem Weeren
Marietje van Boerdonk
José van Asseldonk

Leo van Haandel
Peter Biemans
Miep Leenen
Gidus Biemans
Cor Biemans.
cenabiemans@ziggo.nl
tel: 06 30 66 02 22

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:

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

Elke keer als ik een stukje schrijf voor de Loep, dan hoop ik dat ik het woord
Corona een keer kan overslaan. De afgelopen tijd had ik goede hoop, maar
helaas slaat het virus in Nederland weer om zich heen. Binnen Sint Petrus is
het nog rustig, maar ook bij ons zijn de maatregelen weer aangescherpt.
Gelukkig kunnen we nog steeds genieten van
activiteiten en elkaar. Ondanks de ontwikkelingen
kijk ik erg uit naar Sinterklaas, Kerst en oud en
nieuw. De momenten dat we samen kunnen zijn.
Genieten van lekker eten en een fijne sfeer. Ook
de tijd van bezinning en terugkijkend naar het
afgelopen jaar. Ik hou vast aan de gedachte dat
we dit jaar samen deze periode van feestdagen
kunnen vieren. Ik heb wel weer zin in een
toneeloptreden en een heerlijke oliebol.
Zelf ga ik genieten van een weekje vrij tussen kerst en oud en nieuw, omdat ik
ook werk en privé in balans wil houden. Ik gun de medewerkers ook de ruimte
om weer een beetje in balans te komen, want wat hebben ze hard moeten
werken dit jaar! Daarnaast kost het veel energie om steeds te moeten omgaan
met de onzekerheid van Corona.
Echt een compliment voor alle medewerkers die ondanks alles elke dag weer
klaar staan voor onze bewoners. Ook dank aan de vrijwilligers die toch elke
keer weer blijven komen. Zonder hen kunnen we niet.

Op naar het nieuwe jaar!

Groeten: Arjan van Herwaarden.
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus.
De cliëntenraad is na de versoepelingen betreffende de corona weer een paar
keer bij elkaar geweest, waarbij we twee nieuwe leden welkom mochten heten:
Mevr. van Asseldonk van afd. Oogstappel en dhr. Biemans woonachtig in de
locatie Donkzicht. Fijn dat jullie mee willen doen.
Wat kwam er in september en oktober zoal ter sprake:
Eindelijk werden na 25 september verschillende coronamaatregelen losgelaten.
We mochten elkaar weer zonder mondkapje ontmoeten en van wat dichterbij
ontmoeten. Alle activiteiten werden weer op de agenda gezet tot vreugde van
iedereen. Uiteraard werden de algemene hygiëne maatregelen gehandhaafd.
Het inloopontbijt werd weer opgetuigd met een lekker, versgebakken eitje.
Verder kwamen er enkele praktische zaken aan de orde:
* De receptie is in het weekend niet meer bezet, met vragen kun je dan terecht
in het Trefpunt bij de gastvrouw.
* De bijdrage van vrijwilligers aan de maaltijdvoorziening werd tot voor kort
beloond met een gratis kop soep. BrabantZorg wijd is besloten om hiervoor
voortaan een bijdrage te vragen.
* De galm in sommige gangen is storend voor verschillende bewoners. Er is
een bedrijf gevraagd hoe daar mogelijk iets aan gedaan kan worden.
* Het is nog steeds onduidelijk wat er met het bos bij het dierenparkje gaat
gebeuren. De “vrienden van Sint Petrus” zullen samen met de gemeente Boekel
maar zeker ook met de bewoners en omwonenden van Sint Petrus tot een
bevredigende oplossing moeten komen. Ideeën zijn er, nu nog de besluiten en
acties.
En als laatste het mindere nieuws:
Corona krijgt ons weer in de greep en we zullen ook in Sint Petrus weer meer
afstand moeten nemen en niet-bewoners zullen weer een mondkapje moeten
dragen. Dit alles om te zorgen dat we de gezamenlijke activiteiten zoveel
mogelijk overeind kunnen houden.
Laten we hopen dat we op 3 december van het inloopontbijt kunnen genieten
en om 9.30 uur zal de cliëntenraad u bij een kop koffie bijpraten over de laatste
zaken. Op naar het eind van het jaar met Kerstmis en een vredige overgang
van 2021 naar 2022.
De groeten van uw cliëntenraad.
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Overleden.
Dhr P.J. van Dinther

04-10-2021

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Nieuwe bewoners.

Mw. M.A. Thijssen Versfeld
Dhr. W.A.M. van de Heuvel

app 1.13
app 2.16

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
DECEMBER
07 Dhr. W.J.J. Stevens
08 Dhr. P.C. van den Hoogen
14 Mw. C.M.A.A. van Alebeek Hoedjes
16 Dhr. J.M. van den Elsen
16 Dhr. A. van den Elsen
16 Dhr P.J. Penninx
17 Mw. A.M. van Zandbeek Werkhoven
18 Mw. A.T. Peters Vonk
23 Dhr. P.J.T. Trommelen

2.22
1.25
1.01
1.06
1.04
2.12
2.18
2.24
0.01

JANUARI
02 Dhr. T.H.C. van Moorsel
04 Dhr. T.P. Jacobs
11 Mw. T.G. Wilms van Hoof
13 Dhr T.J. In 't Groen
23 Mw. H.M.T. van de Wiel
29 M.A. Thijssen Versveld

2.17
0.05
0.02
1.02
2.23
1.13
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De laatste Loep van dit jaar alweer.
De klok staat weer op wintertijd met de lange avonden.
Gelukkig is het avond-koffieschenken in ‘t Trefpunt weer
opgestart. De bewoners uit het huis en van de buitenwijk
hebben
de
mogelijkheid
om
samen
te
kaarten/rummikubben of een kopje koffie te drinken.
Helaas zijn de corona maatregelen weer aangescherpt
en is het dragen van een mondkapje weer verplicht. Ook
de 1,5 meter proberen we zoveel mogelijk in acht te
nemen. We hopen, met de feestdagen in het verschiet,
dat we dit kleinschalig toch kunnen vieren. Wij wensen u
alvast een fijne feestmaand en alle goeds en vóóral
gezondheid voor 2022.
Nieuw terrasmeubilair.
Sinds oktober kunnen we genieten van een
geheel nieuw tuinterras aan de voorkant van
Sint Petrus. Het meubilair is wederom
geschonken door: De Vrienden van Sint
Petrus. We gaan er samen weer veel van
genieten. Het oude meubilair, wat in de
binnentuin stond, is verruild met het
tuinmeubilair van de voorzijde. We hebben nu
twee mooie terrassen, waar bewoners met hun
familie lekker kunnen genieten. We bedanken hiervoor
de Vrienden van Sint Petrus.
Inloop-ontbijt.
Het inloop-ontbijt voor de bewoners en de mensen uit de
Kloosterlaan is weer van start gegaan. Vanaf 8.30 uur
staat er voor iedereen een lekker luxe ontbijt klaar in ‘t
Trefpunt met veel keuze en wat we allemaal lekker
vinden is het gebakken eitje. Ook de kinderen van
Ministars komen een hapje mee eten en dat maakt het
super gezellig. Aansluitend komt de cliëntenraad een
bakkie koffie met ons drinken en die vertellen alle
nieuwtjes rondom BrabantZorg en de bewoners kunnen
daar al hun vragen kwijt en meer duidelijkheid krijgen.
Tevens nemen we de activiteiten van de komende
maand door en is te horen wat er allemaal georganiseerd
wordt. We hopen u dan ook spoedig te zien bij dit inloopontbijt op elke eerste vrijdagochtend van de maand.
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Gerarduskalender.
Voor de liefhebbers willen we de
Gerarduskalender nog een keer onder de
aandacht brengen. Het is een
spreukenkalender die te koop is in het
winkeltje voor €8,50. Een leuk cadeautje
of misschien leuk voor uzelf.
Sinterklaasfeest.
Vanaf dinsdag 16 november komt het huis
weer in Sinterklaas sfeer. Het
Sinterklaasfeest vieren we op twee
momenten.
-

Op donderdagmiddag 2 december
hebben we de Sinterklaas bingo in ‘t
Trefpunt met voor elke bewoner van
Sint Petrus een cadeautje en uiteraard
ook een leuke attentie voor de
bewoners uit de buitenwijk. Wat we dit jaar ook op het programma hebben
staan is de mysterieuze gast. We hebben een bekend persoon die
onherkenbaar is en de bewoners mogen raden wie het is door vragen te
stellen. De mysterieuze gast antwoord dan met ja of nee. Op deze middag
is er uiteraard ook een lekker hapje en twee pietjes om het in goede banen
te leiden.

-

Vrijdagmiddag 3 december komt Sinterklaas in Sint Petrus een bezoek
brengen aan de huiskamers van afdeling Sterappel, Bellefleur en d’n
Boogerd. Ook dan gaan we er voor iedereen een gezellig uurtje van maken.

Kerstsfeer in huis.
Zodra de Sint weer terug is naar Spanje gaan we met een aantal vrijwilligers
het huis in kerstsfeer brengen. Vanaf dinsdag 7 december halen we de
kerstbomen van de zolder en brengen we in twee of drie dagen het huis in
kerstsfeer. We zijn benieuwd, omdat we vorig jaar enkele grote kerstbomen
overgenomen hebben van Joachim en Anna uit Veghel. Als het huis gezellig in
kerstsfeer is gebracht hebben we onze eerst kerstactiviteit.
Zaterdag 11 december kerstmiddag.
Tijdens deze middag hebben we volop kerstmuziek van koor Kobra uit
Helmond. Verder veel lekkers zoals glühwein, warme chocomel, een wafel met
kersen en iedere bewoner kan op deze middag bij het biljart een mooi eigen
gemaakt kerststukje in elkaar zetten onder begeleiding van de bloemschik
vrijwilligers. De eerste middag om samen een beetje in de kerstsfeer te komen.
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Donderdag 16 december kerstdiner.
Op deze avond organiseren we het kerstdiner in ‘t Trefpunt. Bewoners en hun
familie en zo ook bewoners van de Kloosterlaan en hun familie mogen zich
opgeven om een hapje te komen eten. Daarnaast is er muziek van gitaarclub
“De zingende snaren”. Zij zullen in blokjes kerstmuziek brengen, zodat u onder
het eten daar van kan genieten. Fijn om samen te zijn en te genieten van al
het lekkers wat u krijgt aangeboden.
Vrijdag 17 december. Voor bewoners en vrijwilligers.
In de ochtend hebben we een extra inloop-ontbijt aangekleed in kerstsfeer.
Ook de kinderen van Ministars zullen gezellig bij ons aanschuiven en genieten
van een heerlijk kerstontbijt. In de middag mogen we hopelijk weer ons mooie
kerstspel met zang van ons eigen Sint Petruskoor uitvoeren. Helaas hebben we
dat afgelopen jaren moeten missen. Het kerstverhaal wordt niet alleen verteld
maar ook uitgebeeld en ondersteund met zang van het koor. We hebben al een
kerstkindje gevonden, dus dat komt goed.
Vrijdag 24 december Heilige Kerstmis.
Op de dag van kerstavond vieren we in de middag om 15.00 uur al jaren een
Heilige Mis in ‘t Trefpunt om samen de kerstdagen in te luiden. We kunnen
daarna nog even samen napraten en wij zorgen voor iets lekkers. U bent van
harte welkom op vrijdag 24 december om 15.00 uur in 't Trefpunt.
Vrijdag 31 december. Oudejaars viering.
Het jaar wordt in ‘t Trefpunt afgesloten onder het genot van een hapje en
drankje. Al jaren komen er vrijwilligers om samen met bewoners het jaar af te
sluiten en te genieten van wat lekkers. Om 19.00 uur zal er aan de voorzijde
van Sint Petrus siervuurwerk worden afgestoken en u bent dan natuurlijk ook
van harte welkom.
Nieuwjaarsreceptie.
Op donderdagmiddag 6 januari toasten we samen met bewoners van het
zorgpark op het nieuwe jaar. Het is een traditie om elk jaar de 1ste donderdag
van het nieuwe jaar samen te vieren en te proosten. Hopelijk kunnen al deze
genoemde activiteiten doorgang hebben. Wij wensen u alvast hele fijne
feestdagen toe en
voor 2022 alle goeds en vóóral
gezondheid!
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Mag ik u voorstellen aan:

Dit is José van Asseldonk en woont sinds een paar maanden op afdeling
Oogstappel (kamer 204) samen met haar man Mies. Jose haar hobby is kaarten
maken in allerlei soorten en maten.
Ze heeft deze kaarten een tijdje verkocht in het winkeltje maar door het
contactloos betalen werd dat wat lastig. Wilt u toch een mooie kaart van haar
kopen? Dat kan, kom gezellig naar haar kamer en ze laat u zien wat ze allemaal
heeft.
Heeft u een speciale gelegenheid waar ze geen kaart voor heeft, dan zal ze
haar best doen om er eentje te maken voor u. Kosten per kaart €1,50 (bij
voorkeur gepast betalen).
Hopelijk zien we u op afdeling Oogstappel om eens te kijken naar al dat moois
wat gemaakt is door José
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Jubilarissen vrijwilligers.
Op donderdagmiddag 4 november deden we een inhaalslag om de vrijwilligersjubilea van zowel 2020 als van 2021 te vieren. U begrijpt, dat het een en ander
te maken heeft met de strenge corona maatregelen.
Vrijwilligers die 12,5 en 25 jaar in dienst waren werden in de bloemetjes gezet
en kregen een passend beeldje als dank voor hun inzet. Ze werden ontvangen
met koffie en gebak en voor elke vrijwilliger was er een passend lovend
dankwoordje. De middag werd afgesloten met lekkere tapas hapjes en een
overheerlijk toetje. We bedanken hiervoor nogmaals de medewerkers van de
horeca.

12,5 jaar in dienst.

2020:
2021:

Cor Biemans, Peter Biemans, Leo van Haandel, Bert Klokgieter,
Ton Vogels en Piet Kessels.
Riek Bongers, Albert van Duijnhoven, Hein van de Elzen, Wilma
Janssen, Andre van Ras en Hendrik van Schijndel.

2020: Piet de Bie en Nelly Bijvelds.
2021: Jo Gerrits, Ria Meulenmeesters,
Lies Thomassen en Leny Trienekens

25 jaar in dienst.

Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd en nog fijne jaren met veel
werkplezier in Sint Petrus.
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Herdenking overleden bewoners.
In de Heilige Mis van 6 november hebben we al onze overleden bewoners
herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen in. Al vele jaren gedenken
we de overleden bewoners in een herdenkingsbijeenkomst samen met familie.
De maatregelen rondom het coronavirus zijn versoepeld, maar we kunnen in
Sint Petrus nog geen grote groepen ontvangen en daarom hebben we besloten
om de familie een herdenkingskaartje te sturen met een mooie herinnering aan
de overleden bewoner. We hopen volgend jaar weer een herdenkingsdienst te
kunnen houden, om samen op een waardige wijze de overleden bewoners te
herdenken.
Mevrouw A.J. van Dommelen v.d. Elzen
De heer A.J.M. Snijders
De heer H. Hanenberg
De heer A. van Lankveld
Mevrouw H.M. Rooijendijk v.d. Elzen
Mevrouw E.J. van den Brink
Mevrouw C.H. van Royen
Dhr Verkuijlen
Mw. Dankers Neggers
Mw. van Moorsel Huijbers
Mw. Emonds Timmers
Mw. Biemans
Dhr. van Duren
Dhr. Heynen
Dhr. van Haandel
Dhr. van de Laer
Mw. van Lieshout Verstappen
Mw. H.A.C. van de Gevel Renders
Mw. H.A. Ceelen van den Bosch
Mw. H. van Eerdt
Mw. P.A. van Horik van den Eijnde
Mw. H.C. van Mierlo
Mw. C.P. van der Heijden van Veghel
Mw. P.G.A.G. van Bommel
Mw. F.C. Theunissen Hagenaars
Mw. C.J. Loermans van Rossum
Dhr. M.P. van Dooren
Mw. J.M. van der Burgt Tielemans
Mw. A.M.J. Timmers van Gaal
Dhr. P.J. van Dinther

31-10-2020
01-11-2020
18-11-2020
24-11-2020
30-11-2020
02-12-2020
25-12-2020
30-12-2020
15-01-2021
18-01-2021
22-01-2021
26-01-2021
30-01-2021
20-03-2021
26-03-2021
28-03-2021
30-03-2021
26-04-2021
03-05-2021
04-05-2021
20-05-2021
23-05-2021
03-06-2021
08-06-2021
15-07-2021
18-07-2021
04-08-2021
15-08-2021
19-08-2021
04-10-2021
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Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden
van
Antoinette Swinkels
Antoinette was vanaf 1992 in dienst als huishoudelijk medewerkster en
vanaf 2003 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus. Ze was een
enthousiaste vrijwilligster en actief bij heel veel activiteiten in huis. Haar
humor en directheid zullen we nooit vergeten. Bijna 30 jaar in Sint Petrus
dat schept een band. De mooie herinneringen aan Antoinette zullen voor
altijd blijvend zijn. We gaan je missen!
Wij wensen haar dochter Desiree heel veel sterkte met dit verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers
van Sint Petrus.

Piet van Dinther is in juni 2020 op de Elstar komen
wonen. Na het verlies van zijn vrouw vond hij het
fijn om tussen de mensen te wonen en maakte
graag een praatje met iedereen. Hij genoot van het
gezelschap van zijn medebewoners en vond het
ook gezellig om in de zaal gezamenlijk te eten. Hij
verkondigde ook meerdere malen dat hij het erg
lekker vond.
Samen met Tom maakte hij iedere ochtend een
wandelingetje. Ook bij de biljarttafel kwam je hem tegen. Het lukte wel niet zo
goed zei hij, maar vond het leuk om bij de biljartclub te horen. Met alle
activiteiten deed hij met plezier mee, ook de muziekmiddag sloeg hij niet over.
Helaas is hij op maandag 4 oktober in zijn slaap heel rustig en onverwacht
overleden. We hadden heel graag zijn 80e verjaardag willen vieren, maar het
heeft helaas niet zo mogen zijn.
We dragen Sint Petrus een warm hart toe en willen jullie nogmaals
hartelijk bedanken voor de fijne tijd die onze vader heeft gehad.
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Het is eindelijk zover dat we wat meer mogen doen op de afdeling en dat is
superfijn. In oktober hebben we voor het eerst de kinderen van de Ministars bij
ons op de afdeling gehad met de bewegingsgym. De bewoners hebben het er
een hele week over gehad, dat dat zo leuk was met die kleintjes.
Dit is sinds de corona-tijd niet meer geweest.
Voorheen was dit bijna elke week met steeds weer een andere activiteit.
De kinderen zaten, net als voorheen, gezellig tussen de bewoners in op hun
meegebrachte kleine stoeltjes. Ze deden goed mee en een enkele was nog
een beetje verlegen, maar door de mooie interactie met de bewoners ging dat
al snel beter.
We hebben inmiddels ook weer een andere leuke activiteit gehad in de
huiskamer, dit was gezamenlijk kleien. Ook dit was weer een succes, leuke
interacties en samen zingen en een praatje maken.
Hopelijk blijft het zo dat we dit mogen blijven doen in deze lastige tijd.
Groetjes: afdeling de Sterappel.
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We zijn weer bijna aan het einde van het jaar. Op
vrijdag 17 september bestond D’n Boogerd 14 jaar.
We hebben dit gevierd met versieringen in de
huiskamer en taart bij de koffie. Hopelijk kunnen we
in 2022 het 15 jarig bestaan grootser aanpakken.
Het circus op 6 oktober j.l. was voor verschillende
bewoners wel een hoogtepunt. We zijn hier met een
groepje naartoe gegaan en hebben hiervan
genoten. Fijn dat hier ook familie bij kon en mocht
zijn.
Met het Sinterklaasfeest en Kerst in het verschiet,
komt er een gezellige tijd aan met pepernoten en
kerstbrood. Van het koffiehoekje in de Goei kamer
wordt goed gebruik gemaakt door het bezoek. Dat
is leuk om te zien.

Even voorstellen: Mijn naam is Robin Leenders
Biemans. Ik ben 31 jaar oud en met mijn man en
twee kinderen woonachtig in Keldonk. Sinds
oktober ben ik werkzaam op afdeling D´n Boogerd
in het Sint Petrus in Boekel. Ik doe momenteel de
opleiding verzorgende IG en ik hoop deze over
ander half jaar af te kunnen ronden.
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Zittend aan de keukentafel probeer ik een stukje te schrijven voor de Loep.
Naar buiten kijkend zie ik dat de bladeren weer gaan vallen, het zomergoed is
uitgebloeid en het is tijd voor de viooltjes en de hei. De noten vallen van de
boom en het eekhoorntje gaat er mee aan de wandel. De bladeren dwarrelen
naar beneden, de herfst is begonnen.
Ook op Donkzicht merken we dat. Onze activiteiten worden wat aangepast op
het jaargetijde. Er verschijnen herfstbladeren op de ramen en er wordt een
slinger gemaakt met bladeren, pompoen, eikels en parapluutjes met vrolijke
herfstblaadjes erop. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Er worden
worstenbroodjes gebakken en lekkere vrolijke soesjes gemaakt. Met de tafels
weer tegen elkaar aan, zitten we gezellig als groep weer bij elkaar.
Daarnaast kregen we het mooie nieuws te horen dat onze collega Suze op 8
oktober is bevallen van haar dochtertje Guusje. Met zijn alle hebben we een
mooie geboorteslinger gemaakt. Carlo en Suze hartelijk gefeliciteerd met jullie
kleine meid!
Helaas lopen de corona besmettingen weer op en toveren we onze mondkapjes
weer tevoorschijn. De tafels gaan weer uit elkaar, terug naar de anderhalve
meter afstand. Maar we houden de moed erin en vanuit de stoel doen we onze
gym oefeningen zodat we in een goede conditie blijven. We spelen tennis met
een ballon en halen de jeu de boules ballen tevoorschijn.
De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn alweer begonnen want
decembermaand is op komst. Laten we er samen een gezellige periode
maken.

de

van

Groetjes team dagzorg Donkzicht.
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E l s t a r.

Afdeling Elstar streamt.
Sinds kort hebben we op de afdeling een TV op de gang hangen waarop we
filmpjes uit b.v. de oude doos kunnen streamen. Zo zijn er al vele filmpjes van
André van Duin bekeken.
Nu vraag je je natuurlijk af hoe moet dat?
Dit kan met de tablet, een soort computertje/schermpje, die we een op de
afdeling hebben of je vraagt je kinderen of kleinkinderen om te helpen.
Zoek samen een leuk filmpje op en stream het middels het
tekentje naar
de TV op de gang. Er wordt dan gevraagd welk apparaat, dan kies je
“woonkamer”. Even geduld en het komt in beeld.
Veel kijkplezier.
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Naar het circus met afdeling Oogstappel.
Op 6 oktober zijn we met (bijna) de hele afdeling naar het circus geweest.
De bewoners hebben genoten van een prachtige voorstelling. De hondjes
vonden ze toch wel het leukste. Aansluitend zijn we met z’n allen friet gaan
eten in het restaurant, heerlijk vonden ze het. Dank aan iedereen die dit
mogelijk heeft gemaakt: de artiesten, team welzijn, de keuken en natuurlijk
onze bewoners en het personeel.
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Hoe zag het jaar 2020 er op afdeling Oogstappel uit?
Ik denk net zoals op de andere afdelingen: met heel veel mondkapjes,
handschoenen, schorten en alle andere beschermende spullen.
Maar we hebben ook zeker wel leuke dingen meegemaakt, daar zorgden we
wel voor.
● We hebben samen een knikkerbaan gemaakt, stokjes schilderen die
daarna op een plaat werden geplakt.
● De kappers talenten van sommige collega’s kwamen weer goed van pas.
● Er werden bordjes geschilderd met wattenstaafjes, waar daarna een
mooie boom van werd gemaakt. De bordjes werden netjes ondertekend
als een echte kunstenaar.
● Ook carnaval werd op de afdeling gevierd, want het personeel kon niet
zonder carnaval. leuke spreuken werden verspreid over de afdeling en bij
de mensen op de rollators en rolstoelen.
● Er werd taart gegeten, gewoon om gezellig samen te zijn.
● Griekse traditie van borden stukgooien was ook wel spannend. De
bewoners hadden er eerst allemaal dingen opgeschreven waar ze boos of
verdrietig om waren. Zoals dat ze niet naar het restaurant konden, niet
naar het voetballen kunnen van de (klein)kinderen. Niet mogen knuffelen
en de mondkapjes die overal op moesten.
● In februari was er een bijzonder feestje, 101 jaar moet toch ook weer
gevierd worden. Dus weer taart. Gezellig met z’n allen op 1.5 m afstand
op de gang koffie drinken.
● We kregen ook een paar keer visite van de mimakker, wat de bewoners
erg gezellig vonden.
● In het trefpunt werd door collega’s een heerlijke high-tea voor de
bewoners verzorgd, allemaal op 1.5m zodat dit gewoon door kon gaan
en weer een beetje vreugde bracht in deze niet zo’n makkelijke tijd.
● En er was weer een verjaardag, tijd voor koffie en thee op de gang met
taart.
● In maart was het zover en kregen we de nieuwe meubeltjes op de gang.
We hebben het maar meteen drastisch veranderd en onze hoek achter
de kast verhuisde naar het kleine hoekje waar eerst het afval stond. Zo
hebben we nog meer plek voor onze bewoners en kunnen we (dankzij de
deur die we hebben gekregen) makkelijker privégesprekken er houden.
Maar het liefste zitten we gewoon op de gang tussen de bewoners.
● Bloembollen inpakken in garen en dan mooi op een bordje plakken was
ook een leuke activiteit waar we later ook nog lang van hebben mogen
genieten
● Regelmatig kwam er een hond op de afdeling, wat genoten de bewoners
daar toch van. En de hond wist precies op welke kamer hij moest zijn
voor de koekjes.
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● Zingen, dat hebben we ook veel gedaan het afgelopen jaar. Of ja we….
Anja voornamelijk want die kan het ook echt. Een echte muziekbingo
werd zelfs gehouden. De sfeer was de grootste prijs, maar ook de andere
prijsjes werden goed ontvangen (en iedereen had prijs). Inmiddels staat
er een gitaar op de afdeling, Paul zag in dat Anja daar meer mee kon.
● Ook zijn we verschillende keren er op uit geweest met de welzijns uren,
van een bezoekje aan de ijssalon in Boekel tot een toeristische route naar
Geldrop. Het was allemaal gezellig en gaf de bewoners een glimlach op
de gezichten.
● Het mooie weer kwam weer tevoorschijn en op de afdeling werden
zomerpotjes gemaakt met een echte neptheelichtje. En dat alles onder
het genot van koffie met wat lekkers.
● We hebben afscheid genomen van bewoners die overleden. Afscheid van
collega’s die een ander pad op gingen. Maar we hebben er ook weer veel
leuke bewoners en collega’s voor teruggekregen.
● Het teamuitje viel letterlijk in het water dit jaar, nadat we het al een keer
hadden verzet. De bbq was in ieder geval een groot succes. Hopelijk
kunnen we volgend jaar overdag ook wat leuks doen.
● Gelukkig mocht dit jaar het circus wel komen en we zijn dan ook met de
hele afdeling er naartoe gegaan. De middag sloten we af door gezellig
met zijn allen in de zaal frietjes te gaan eten.
We hebben, zoals jullie kunnen lezen, ondanks dat
een zwaar jaar was ook heel veel lol gehad. En we
horen dan ook vaak van onze bewoners terug dat
ze het gezellig vinden op de afdeling. Daar doen
we het allemaal voor.
We wensen iedereen fijne feestdagen en hopen dat
we volgend jaar weer veel plezier mogen hebben
(met minder mondkapjes, handschoenen en
schorten).
Groeten van afd. Oogstappel.
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Creatief met afdeling Bellefleur.
Er zijn een aantal dames op afdeling
Bellefleur die het heerlijk vinden om
samen creatief bezig te zijn. En dan
vooral kaarten maken is favoriet en ook
een specialiteit. Want wat zijn het
prachtige kaarten die er gemaakt
worden.
Samen is leuker dan alleen want ook
gezelligheid speelt een grote rol.
Samen kletsen over van alles en nog
wat en vooral ideeën uitwisselen over
hoe de volgende kaart eruit gaat zien.
Met kerstmis en de kerstkaarten voor
de deur kunnen we weer veel
momenten vooruit.

Met creatieve groet,
Riet, Annie P, Cato en Annie R.
Afdeling Bellefleur.
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Nieuw speeltuintje voor de
allerkleinsten.
Eindelijk hebben we in de binnentuin van Sint Petrus een mooi speeltuintje
gekregen. Door het uitbreken van het coronavirus heeft het 1,5 jaar geduurd
voordat we het konden plaatsen.
De vrijwilligers van de Speeltrein hebben
hard gewerkt om het een mooie plek te
laten zijn voor jong en oud. Jong om er te
spelen maar ook heel leuk voor ouderen
om er naar te kijken.
We hebben deze speeltuin deels aan de
Vrienden van Sint Petrus, maar ook aan
“De Speeltrein” te danken. We ontvingen
in 2019 een bedrag van de postcodeloterij met de straatprijs.
Allemaal dank je wel voor jullie inzet, ook een dank je wel aan Frank Vonk die
de ontwerpen van de attributen in de speeltuin mede heeft uitgezocht.
De kinderen van de Ministars hebben er al gespeeld en die waren enthousiast.
Hopelijk hebben ze nog heel veel fijne speelmomenten.
We gaan de speeltuin nog een keer feestelijk openen na afstemming met de
Speeltrein en Hanneke van Ministars.
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Een nieuw biljart.

Met dank aan: “De Vrienden van Sint Petrus”.
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Fokkie.
Op stal hattie z’n hokkie,
Unne simpele naom we noemde hem… fokkie.
Zwart wit un kort startje,
Vriendelijk mi un hil goei hartje.
Als ik thuis kwam un kwispelend springend groetje,
Effe stoeie en ik aaide over je snoetje.
Op zondig speulde we saome, dan goide ik un stokske,
Ge braogt um terug ge waort een echt fokske.
Vervelende waorde ok oit achter un kiep an het jaoge,
Of op stal de koei an het plaoge.
Savonds lag de langs me vur de open haord,
Ge waard tevreje, ge had hier goed dun aord.
Um je nek hadde un klein kurtje,
Ge aat mee wa de pot skafte uit un plat burtje.
Ge verstond me want ik vertelde wel es een mopke,
Ge keek me an, spitste die orkes dreide mi dé kopke.
Oit um ons hinne veul heund unne hele bubs,
Het was de natuur want ge waort lups.
Fokkie nie doen zei ik dan plaogend,
Mar ut was te laot, ge werd toch draogend.
Ik dacht laot uw eige ok mar gaon,
Dan doe de uwe naom ok eer an.
Wa werde dik ik zei is di wel gezond,
Want de tepels slijpte zowa over de grond.
Ge makte ons wakker midde in de nacht,
Trots hadde un nesje ut ware dur acht.
Nao 15 jaor sloeg ut noodlot toe,
Ge werd ziekelijk, sloom en moe.
An uw pootje hadde un gezwel,
En toe ging vort alles hil snel.
We hebbe er mi z’n alle gruwelijk um moette janke,
Mar 15 jaor, eigenlijk moette we onze lieveheer er um bedanke.
We hebbe hum begrave op onze eigen plak,
Een kruis erop gezet van unne eike tak.
Ons vrouw ha er mi unne vinger iets in ut zand geschreve,
Hier rust Fokkie, en tekst iets over ut leve.
Ik heb ok nog iets an de tak gehange unnen kaort,
En er op gezet wa han wij saome hier goed dun aord.

Door mevrouw van Roosmalen.
Voorgedragen tijdens de poëzieavond
op vrijdag 5 november 2021.
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Vast weekschema met activiteiten
in Sint Petrus
Maandagochtend
09.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Dinsdagochtend
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 11.00 uur
10.30 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
Woensdagochtend
09.30 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.30 uur
09.30 - 11.00 uur
10.15 - 11.15 uur
Donderdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Vrijdagochtend
09.00 - 12.00 uur
Vrijdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.00 uur

Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte
Geheugentraining in het Vriendenhuis en op de afdeling
Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel

Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Natuurvereniging in ’t Trefpunt (1e maandag van de maand)
Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
Kaarten maken in het Vriendenhuis
Geheugentraining op afdeling Sterappel
Biljarten
Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in ‘t Trefpunt
(4e woensdag van de maand)
Groot letter bibliotheek (2e woensdag van de maand)
Mannenclub in het Vriendenhuis (1e en 3e woensdag van de maand)
Biljarten
Muziek in ‘t Trefpunt en wisselend op afdeling Sterappel of Bellefleur
Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte
Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in
de beweegruimte
Bloemschikken in ’t Trefpunt
Bloemschikken op afdeling Sterappel en Bellefleur
Handwerkclub in ‘t Trefpunt
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt
Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de
fitnessruimte
Biljarten
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen met
bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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Bijna 9 jaar heeft Martin van Schijndel, bijna dagelijks, met veel
inzet in de tuin van Sint Petrus gewerkt. Knap gedaan. Martin,
heel hartelijk bedankt voor deze vele uren tuinwerk.
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