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Vaste rubrieken. 

Onder de Loep 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 
In gesprek met 

In Memoriam 
D,n Boogerd 

Donkzicht 
Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 

 

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. 
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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.  
 

 
 

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

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 

 

 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 
Voorzitter: Theo van der Burgt 

 
Leden:  

Thom in ‘t Groen 
Willem Weeren         

Marietje van Boerdonk     

Leo van Haandel    
Peter Biemans   

Miep Leenen

José van Asseldonk Gidus Biemans 

 

Cor Biemans. 
cenabiemans@ziggo.nl                                                 

tel: 06 30 66 02 22 
 

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. 

 
 

 
 

 
   
.. 

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 FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

mailto:cenabiemans@ziggo.nl
mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Een kerstverhaal: De Roze Loper en de kerststal. 
 

De Roze loper is een keurmerk dat wordt gegeven aan een zorginstelling waar 
ouderen zich veilig en geaccepteerd voelen, ook als ze homoseksueel zijn. 

Binnen Brabantzorg zien we dat breder: iedereen moet zich prettig en welkom 
voelen, ook met een andere huidskleur, geloofsopvatting, leeftijd of 

beperking. Om dat gevoel van welkom te vergroten zijn er door het jaar heen 
allerlei activiteiten, zoals maandelijks een gespreksbijeenkomst. Een beetje 

begrip voor elkaars achtergrond kan nooit kwaad. U leert de mensen met wie 
u onder een dak woont zo ook beter kennen. Ik kwam in mijn jaarlijkse 

zoektocht naar een inspirerend kerstverhaal een verhaal tegen dat goed past 

bij de idee van de Roze Loper.  
 

Vroeger, u waarschijnlijk ook, hing ik zilverkleurige 
draadjes in de kerstboom. Hierbij een mooie legende 

hierover, omdat we met Kerst zo’n behoefte hebben 
aan mooie verhalen. In de week van kerstmis vertellen 

we er een aantal, ook het verhaal van de geboorte van 
Jezus in een stal. Dit verhaal is een combinatie van 

beide. Voor elk wat wils dus. 
 

Een grijze spin liep over de vloer van een herberg. 
“Aahhh, gilde de dochter van de herbergier. Maak dat 

je wegkomt, lelijk mormel!”. “Zou ik werkelijk lelijk 
zijn?, vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur opklom. “Hoe het ook zij, 

mijn web is in ieder geval prachtig.” Hij spon een groot web en zocht er een 

goed plaatsje in om de nacht door te brengen. 
 

Maar de volgende morgen kreeg de herbergierster hem in het vizier. “Wat! 
Een spinnenweb in mijn schone kamer!”, riep ze. Ze veegde het prachtige web 

naar beneden en verjoeg de spin. “Daar ga je”, zei ze en veegde hem met 
haar bezem naar buiten. ”Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen en 

afschuwelijke lange poten niet uitstaan.” 
 

“Niemand mag me”, huilde de spin zachtjes, toen hij wegging naar de stal 
naast de herberg. Daar begon hij een web te spinnen van de ene balk naar de 

andere. Niemand kon hem hier lastigvallen. De dieren onder hem waren hem 
dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die ze anders moesten wegslaan met 

hun staart. “Nu maak ik me tenminste nuttig”, zei de spin. “Als ik nu ook maar 
mooi was…” ,voegde hij er met een zucht aan toe. Maar omdat hij nu eenmaal 

niet kon veranderen wie hij was, begon hij het fijnste web te spinnen, dat ooit 

door een spin gemaakt werd.  
 

Hij werkte er een flinke tijd aan, toen er op een nacht grote drukte in de stal 
onder hem heerste. Stemmen gonsden en er flikkerden licht. Hij kon niet 

ontdekken wat er gebeurde, maar tegen de ochtend keek hij naar beneden en 
daar zag hij in een van de kribben een kindje liggen. Een jonge vrouw boog 

zich er over heen, terwijl een man met een vriendelijk gezicht toekeek. 
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De baby begon te huilen. “Hij heeft het koud”, zei zijn moeder en keek 

ongelukkig. ”Ik heb al het stro, dat ik kon vinden over hem heen gelegd, maar 
het is niet genoeg.” Hier zag de spin een kans. Met zijn geweldige web, dat zo 

zijachtig zacht was als distelpluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk 
naar omlaag en hij legde het aan de voeten van de moeder. Zij pakte het op, 

legde het over haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. Het kindje 
hield op met huilen en viel tevreden in slaap. Toen zei Maria, de moeder, tot 

de kleine grijze spin, die daar trots als een pauw bij stond: “Grijze spin, welke 
beloning wil je hebben voor je kostbare geschenk aan mijn zoon?” De spin 

keek verlegen. “als ik toch alleen maar mooi zou mogen worden.” 
 

 “Dat kan ik niet doen”, antwoordde Maria, ”want je bent goed, zoals God je 

geschapen heeft. Maar ik zal maken dat de mensen blij zijn om je te zien. Als 
iemand ‘s avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: “kijk eens een spin! Wat 

fijn, dat betekent geluk”. En daarom is het tot op deze dag een teken van 
geluk, wanneer je s’ avonds een spin ziet en hangen wij op kerstavond lange 

gouddraden en zilveren engelenhaar in de kerstboom ter herinnering aan de 
kleine grijze spin en het geschenk, dat hij aan het kindje in de kribbe heeft 

gegeven.  
 

Ik wens u net zo’n mooie en warme kerst in het vooruitzicht als die van de 
spin in dit kerstverhaal.  

 
Zalig kerstfeest. Iris van der Heul 
 

 

 
De komende feestdagen. 
 

 
Vrienden krijg je niet cadeau, 

Oh zo. 
Om een vriend te zijn, 

Kost het soms wel eens pijn. 
Het vraagt warmte, geduld en liefde, 

Zoals ons beliefde. 
Als we elkaar bijstaan, 

Dan kunnen we het samen aan. 
Heel verblijd, 

In goede en kwade tijd. 
Dan is de vriendschap geboren, 

Op deze basis gaat die niet verloren. 

Dan is het vriendschap voor het leven, 
Die ons zijn gegeven. 

 
 

Door mevrouw van Roosmalen.   
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Zoals jullie weten zijn het zware tijden in de zorg als gevolg van het steeds 

nijpender wordende tekort aan medewerkers. De verwachting is ook dat deze 
ontwikkeling zich voortzet. Door de toenemende vergrijzing (bij zowel het 

personeel als de groter wordende  groep ouderen) wordt het tekort alleen 
maar groter. Dit zijn voor mij als manager grote zorgen, omdat ons doel is 

dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft. 
Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers een goede werk/privé-balans 

hebben om ook hun werkplezier te behouden. Om kwalitatief goede zorg te 

blijven geven zullen zaken echt anders georganiseerd moeten worden en we 
zullen andere keuzes moeten maken.  

 
De afgelopen tijd ben ik samen met een tweetal teams (Oogstappel en d’n 

Boogerd) gestart met dit onderwerp. Belangrijk is dat we de zorg effectiever 
inzetten met behoud van werkplezier. Dat betekent dat er ook taken bij zullen 

zijn die niet meer door de zorg gedaan kunnen worden. Alle taken die we 
kunnen onderbrengen bij andere medewerkers of bij familie/netwerk van de 

bewoner, geeft ons de ruimte om de aandacht aan onze bewoners te geven. 
Het is een langdurig proces en we nemen hiervoor ook de tijd om zorgvuldige 

keuzes te maken. We zullen ook steeds meer de samenwerking met 
familie/netwerk van de bewoner gaan zoeken. Natuurlijk begrijpen we dat ook 

familie/netwerk een druk leven heeft, maar ergens zullen we elkaar moeten 
ontmoeten. Ga ook met elkaar het gesprek aan als je knelpunten ziet of juist 

ideeën hebt om de samenwerking te stimuleren. Samen kunnen we veel meer 

dan alleen.  
 

Een mooi voorbeeld is dat familie/netwerk niet voldoende op de hoogte is van 
de mogelijkheden die ons zorgdossier “Puur” biedt. Als familie/netwerk zelf 

afspraken in de agenda zet of de familiegeschiedenis van hun dierbare vult, 
kunnen wij effectiever werken en leren we de bewoner ook via familie/netwerk 

kennen.  
Om deze stap te kunnen zetten heeft team d’n Boogerd voor familie/netwerk 

een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden die “Puur” biedt in de 
praktijk te gaan ervaren. Bijkomend voordeel is dat we van elkaar leren en 

familie/netwerk onderling leert  elkaar ook beter kennen. Zo zetten we samen 
goede stappen en dat komt uw dierbare alleen maar ten goede.   

 
 

Arjan van Herwaarden. 

 
Teammanager Zorg & Welzijn.  

 
 

 

Beste bewoners en familie/netwerk. 

Locatie Sint Petrus. 
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Beste cliënten van zorgcentrum 
Sint Petrus. 
 
Het jaar 2022 loopt langzaamaan 
op een eind. We kunnen de balans opmaken van een jaar met spanningen door 
soms een tekort aan medewerkers. Elke afdeling in ons zorgcentrum helpt elkaar 
en ook BrabantZorg wijd wordt collegiaal wijd hulp geboden. Mogelijk is corona nu 
enigszins beheersbaar geworden en kan de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk 
blijven. 
 
Kwaliteit is meetbaar door aan de volgende punten te denken: 

- De bejegening m.a.w. hoe gaan we met elkaar om zowel vanuit de 
medewerkers maar ook als cliënten onderling. 

- De aandacht voor elkaar, dat maakt ons als mens een sociaal medemens. 
- De service wat we vooral van de medewerkers verwachten, waarbij puur 

praktische zaken worden verzorgd. 
- De sfeer die we met z’n allen creëren wat vaak wordt vertaald in 

gezelligheid, maar ook eerbied en respect voor elkaar. 
Wij als cliëntenraad denken en voelen dat het nog niet zo slecht toeven is in Sint 
Petrus, waarbij we wel open moeten blijven staan voor als er eens iets misgaat. 
Samen zorgen en leven blijft mensenwerk. 
 
Als afsluiting nog wat woorden aan het eind van het jaar gevat in een gedicht. 
 

  Even stil staan. 
 

De stille dagen komen eraan 
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 
afsluiten of opnieuw beginnen 
wat te doen met wensen en dromen 
dingen die jou zijn overkomen 
laat ze zijn of laat ze achter 
de ergste woorden worden zachter 
de mooiste krijgen een plaats in je hart 
maak ieder jaar een nieuwe start 
begin aan je oude of nieuwe dromen 
laat het leven op je afkomen 
heb lief, bewonder en geniet 
meer dan dit leven heb je niet. 

 
Met hartelijke groet: uw cliëntenraad. 
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Verjaardagen bewoners. 
 

December 
07 Dhr. W.J.J. Stevens     2.29 

08 Dhr. P.C. van den Hoogen    1.25 

11 Mw. H.W. Janssen van de Valk   1.23 
14 Mw. C.M.A.A. van Alebeek Hoedjes  1.01 

14 Mw. T.A. Bouw Verstraten    1.18 
16 Dhr. J.M. van den Elsen    1.06 

16 Dhr. P.J. Penninx      2.12 
17 Mw. A.M. van Zandbeek Werkhoven  2.18 

18 Mw. P.G. van den Bosch van Doorn  0.08 
18 Mw. A.T. Peters Vonk     2.24 

23 Dhr. P.J.T. Trommelen     0.01 
 

Januari 
01 Mw. A.M. van de Elzen van Dommelen  1.19 
02 Dhr. T.H.C. van Moorsel    2.17 
04 Dhr. T.P. Jacobs      0.05 

11 Mw. T.G. Wilms van Hoof    0.02 

13 Dhr. T.J. in ’t Groen     1.02 

23 Mw. H.M.T. van de Wiel    2.23 

29 Mw. M.A. Thijssen Versfeld    1.13 

 

 

 
Overleden. 

 
Dhr. J.J. Constant      18-09-2022 

Mw. G. van Wanrooy  van der Burgt  22-10-2022 

 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

Nieuwe bewoners. 

 
Mw M.A. Kruijsenberg van Wolferen   app 1.03 

Mw. A.M. Beekmans Egelmeers    app 2.01 
Mw. G. van der Aa Lange              app 1.11 

Dhr. J.C.J. Tielemans                    app 2.09 

Dhr. C.D. van Lankveld                 app 2.05 
 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
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We zitten alweer in de laatste twee maanden van het 

jaar 2022 en wat is het allemaal snel gegaan. In 
oktober hebben we nog lang mogen genieten van het 

mooie weer en hadden we niet in de gaten dat we al 
zover in het jaar zaten. Er werd veel gefietst en 

gewandeld en mensen waren lekker in de buitenlucht 

bezig. Dat kon je dan ook aan de natuur zien. Vele 
bladeren hangen nog aan de bomen. Voor ons 

natuurlijk erg fijn dat mooie weer, maar voor de 
natuur wat minder. Op dit moment zijn we druk met 

de planning voor de decembermaand. Dit is altijd een 
leuke en gezellige maand en we gaan weer 

verschillende extra activiteiten organiseren. Zo 
versieren we het huis in de Sinterklaas- en Kerstsfeer 

en dat voelt altijd meteen zo warm aan. Graag zien we 
u dan ook terug bij de vele activiteiten die verzorgd 

worden en gaan we er met z’n allen een fijne 
decembermaand van maken. 

 
 

Geslaagde Super-Bingo middag. 

 

 

Op zondag 16 oktober hadden we sinds een aantal 
jaren weer een leuke Super-Bingo middag. We hebben 

de ondernemers in Boekel gevraagd of ze voor een 
leuke prijs konden zorgen, zodat er ook echt iets te 

winnen viel. Deze middag werd georganiseerd voor de 
stichting Vrienden van Sint Petrus. De opbrengst gaat 

naar de stichting. Daarmee kunnen we dan weer leuke 
activiteiten organiseren.  
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Het was deze middag mooi weer, dus we waren benieuwd of er wel 

voldoende animo was voor deze middag. Kennelijk hadden veel bewoners, 
vrijwilligers, families en inwoners van Boekel er wel zin in. Er werden veel 

kaarten verkocht en we hebben het bedrag van €950,00 opgehaald waar 
we erg trots op zijn. Dank aan alle sponsoren die deze middag mede 

verzorgd hebben.  
 

De middag was te kort en daarom organiseren we op verzoek nog een extra 
Super-Bingo middag in januari. We denken aan zondag 22 januari 2023. We 

gaan hiervoor nog een paar mooie prijzen aankopen en zorgen dat we 
weer een mooie middag voor iedereen kunnen organiseren. Informatie over 

deze middag kunt u vinden op de flyer verderop in dit blad. 

 
Start kaartavond op donderdag is een succes. 

 
In oktober zijn we gestart met een vaste 

kaartavond op donderdag. We kregen de vraag 
van de bewoners of dit mogelijk was en 

vrijwilligers Willie en Ria Sünnen hadden zich hier 
meteen voor aangemeld. Het is een succes, want 

er wordt aan drie tafels gekaart en aan een tafel 
wordt rummikub gespeeld. Daarnaast sluiten er ook 

bewoners aan voor een gezellig praatje onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Tot 21.00 uur is 

iedereen druk met het spelen en dat is erg fijn om te 
horen. Vooral zo nu met de vroege donkere dagen is het 

juist zo fijn om even naar beneden te kunnen en onder de 

medebewoners te zijn. De bewoners van de Kloosterlaan sluiten ook 
gezellig aan bij de kaartavond. Iedereen die wil mag aansluiten en is welkom 

op donderdagavond vanaf 19.00 uur in ‘t Trefpunt. Graag tot dan. 
 

Dansers gezocht voor de jukebox middag 
 

Eén keer in de maand organiseren we een leuke en gezellige dansmiddag. We 
bouwen ‘t Trefpunt om tot dansvloer en iedereen die wil kan daar een dansje 

wagen. Vele bewoners vinden het erg leuk om te kijken naar alle dansen en 
vooral de dansen van vroeger. Het is een leuke middag met een drankje en 

muziek.  
 

 
 

We zoeken alleen nog mensen die van 

dansen houden en het leuk vinden om één 
keer in de maand aan te sluiten bij de 

jukebox middag. Ben jij diegene of ken je 
iemand die graag voor de bewoners wil 

dansen, dan horen we het graag.   
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Het programma voor Sinterklaas en Kerst. 
  

★ Donderdag 1 december: Bezoek van Sinterklaas in de huiskamers. 

★ Vrijdag 2 december: Sinterklaasmiddag met een mysterieuze gast. 

★ Zaterdag 17 december: Kerst-inn met muziek, kerststukjes maken en 
wat lekkers 

★ Vrijdag 23 december: Kerstontbijt samen met de Ministars en in de 

middag het kerstverhaal met liederen gezongen door het Sint Petrus 
koor 

★ Zaterdag 24 december: Heilige mis voor Kerst.  

★ Zondag 25 december: Eerste Kerstdag met een het kerstdiner.  

★ Maandag 26 december: Tweede Kerstdag met een het kerstdiner 

★ Zaterdag 31 december: Quizmiddag met oliebollen en in de avond 

kaarten en rummikub onder het genot van een hapje en drankje. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Na het  overlijden van Truus van Wanroy 

hebben we van de familie  een mooi 

bedrag van €220,80 gekregen om te 

besteden aan een leuke activiteit. 

We gaan er in 2023 zeker iets moois mee 

doen ten behoeve van onze bewoners.  

 

Dank je wel voor dit mooie gebaar. 
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Uitreiking Cheque  Piet van Dijk aan  KIKA. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Afgelopen woensdag 28 september 2022 werd in zorgcentrum Sint Petrus te 
Boekel een cheque ter waarde van €325,= overhandigd aan de heer Erwin 

Flohr van de stichting KIKA. Stichting KIKA zet zich in voor Kinderen met 
Kanker maar ook het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek doen naar de 

oorzaken van Kanker bij kinderen. 
 

Een bewoner van Sint Petrus, de 90 jarige Piet van Dijk, heeft de afgelopen 
jaren behoorlijk wat schilderijen gemaakt en deze tijdens de vrienden dag van 

de zorginstelling, afgelopen 4 September, te koop aangeboden tegen een 
vrijwillige bijdrage die geheel ten goede kwam aan KIKA. 

Piet van Dijk die al zijn hele leven de kwast met enige regelmaat in zijn handen 

heeft, kwam op dat idee nadat zijn kinderen hem een boek cadeau hadden 
gedaan met daarin diverse werken van zijn hand.  

 
Schilderen doe ik al mijn hele leven, aldus Piet. Vroeger kleurde ik 

Ministekplaten in, omdat ik zelf absoluut niet kan tekenen maar wel kan 
intekenen en ik houd ontzettend van kleur. Later ben ik de Tuinkabouters, die 

wij in Veghel aan het Rietven in de voortuin hadden staan (ruim 500 red.) 
gaan opknappen omdat ze door het weer verkleurden gaf ik ze dan een nieuw 

Jasje of broek en/of muts. Helaas waren mijn ogen hard achteruit gegaan 
waardoor dat niet meer mogelijk was. Ik woon nu al weer enkele jaren in Sint 

Petrus.  Omdat mijn vrouw niet meer thuis kon wonen zijn wij hier terecht 
gekomen. Helaas is mijn vrouw in maart 2020 overleden aan de gevolgen van 

Corona. En toen heb ik toch het schilderen weer opgepakt.  
 

In eerste instantie heb ik een muurschildering gemaakt op de gang van het 

tehuis.  Die hadden de verzorgsters er voor mij opgetekend en het bleek dat 
ik daardoor mijn verdriet beter kon verwerken omdat ik dan  mijn gedachte 

even ergens voor nodig had.  
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Maar ja, ik kon natuurlijk niet steeds de muren bekladden. Toen kwamen mijn 
kinderen met het idee om schilderijen te maken en omdat ik niet kan tekenen 

maakten zij tekeningen met dikke lijnen zodat ik ze ondanks mijn slecht zien 
toch kon inkleuren.   

 
Voor mijn 90ste verjaardag kreeg ik van hen een boek met daarin foto's van 

mijn schilderijen. Dat boek heb ik ook met mijn familie gedeeld. Maar toen 
hield ik nog wat exemplaren over en die ben ik gaan verkopen tegen een 

vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen zijn geheel ten goede komen van KIKA.  
Op de vrienden dag van Sint Petrus ben ik ook de schilderijen gaan verkopen, 

want ik kan ze toch zelf niet allemaal bewaren.  
 

Waarom KIKA? Nou dat is eigenlijk heel logisch. Een van mijn  kinderen kreeg 

helaas ook te maken met kanker en die kwam op het idee om de opbrengst 
naar KIKA te doen en daar was ik het meteen helemaal mee eens. 

 
Van Dijk is intussen al weer bezig aan een hele nieuwe serie schilderijen en 

ook die zullen t.z.t. worden aangeboden t.b.v. De stichting KIKA. 

 
Door: Hans Selmers. 
 

 

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

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

 

Dans en Jukebox middag op zaterdag.  
 

Elke maand nodigen we alle bewoners uit om in ‘t Trefpunt te komen zingen, 
dansen/mee zwaaien. Willy is onze man van de muziek. Oude muziek uit de  

jaren 40-50-60 maar natuurlijk ook af en toe de nieuwste muziek. We hebben 
ook een danspaar dat steeds komt om hun danspasjes te vertonen. 

Vrijwilligers helpen elke keer mee en laten hun talenten ook af en toe zien op 
de vloer. Een gezellige middag. De oude dansen zoals de polka, de valeta en 

de   st bernard wals  proberen we ook te dansen.  
 

En meteen doe ik ook een oproep: 
 

Zijn er mensen die graag dansen en hun dansen willen laten zien. Kom dan 
meedoen. Dan maak je veel bewoners blij. Want die vinden het leuk om naar 

stijldansen te kijken. Het gaat om twee uurtjes op één zaterdagmiddag van 

de maand. Meld je aan op:  Anita.Penninx@brabantzorg.eu of geef het door 
bij de receptie met opgave van je telefoonnummer zodat we je terug kunnen 

bellen.  
 

Natuurlijk mag je ook spontaan een kijkje komen nemen.  
 

Groetjes Anita Penninx.  
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Mag ik me even voorstellen:  

 

Mijn naam is Gerrit Schotveld, 95 jaar oud  en sinds 
30 juli 2022 woon ik in Sint Petrus, op de afdeling 

Oogstappel, kamer 206. 
 

Ik ben geboren en opgegroeid in Almelo als oudste 

in een gezin van 4 kinderen. Na mij volgden nog 
een zus, een broer en een zus, waarvan alleen mijn 

jongste zus nog leeft.  
Ik heb een fijne jeugd gehad. Mijn beide ouders waren ondernemend, hadden 

veel sociale contacten en deden veel samen met het gezin. En binnen ons 
gezin, heb ik van veel vrijheid mogen genieten. Daarnaast was ik in mijn vrije 

tijd ook vaak te vinden op de boerderij van mijn grootmoeder, net buiten de 
stad, waar ik mijn ooms hielp op het land en paard mocht rijden. 

 
Na de mulo en HTS werktuigbouwkunde, ben ik gaan werken in het bedrijf 

van mijn vader. In die periode heb ik ook mijn vrouw ontmoet. We kwamen 
elkaar voor het eerst tegen  op het station van Deventer. We zaten allebei te 

wachten op de trein naar Almelo en raakten aan de praat. Het bleek dat we 
allebei lid waren van dezelfde vereniging, die die dag een bijeenkomst had 

georganiseerd in Deventer, en waar we allebei waren geweest zonder elkaar 

daar tegen te komen. Diezelfde avond nog heb ik haar mee uit gevraagd en 
vanaf toen zijn we altijd samen geweest. Na een aantal jaren verkering zijn 

we in 1952 getrouwd en zijn we in Almelo gaan wonen. Twee jaar later is daar 
onze dochter geboren. 

 
Inmiddels zocht ik een nieuwe uitdaging qua werk en solliciteerde ik bij Philips 

waar ik in 1958 een functie kreeg in Uden. Bij Philips heb ik altijd graag 
gewerkt, mede omdat ik daar de ruimte kreeg voor verdere ontplooiing en ik 

heb binnen Philips, eerst in Uden en later in Eindhoven, dan ook verschillende 
functies doorlopen, waarvan de laatste als material manager. Op mijn 60e ben 

ik gestopt met werken en ik geniet nu dus al ruim 35 jaar van mijn pensioen. 
 

In 1958 zijn we vanwege mijn werk ook in Uden komen wonen en een paar 
jaar later is daar onze zoon geboren. Na een aantal verhuizingen kochten we 

in 1962 ons eigen huis en daar ben ik tot voor kort altijd blijven wonen. 

Naast mijn gezin en werk hield ik me in mijn vrije tijd bezig met tuinieren en 
lezen, was ik lid van verschillende verenigingen en clubs en fietste ik graag 

door de natuur rondom Uden.  
 

Daarnaast gingen we ieder jaar, eerst met het hele gezin en later alleen met 
mijn vrouw, met de auto op vakantie naar Zuid Europa. In het begin bezochten 

we verschillende landen, later kampeerden we vaak een aantal weken ergens 
in Zuid Frankrijk. Nog later heb ik samen met mijn vrouw verschillende mooie 

rondreizen kunnen maken door Europa.  
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Blij waren we met de geboorte van  onze twee kleinzonen. De oudste in 1992 

en de jongste in 2001. 
 

In 2007 is mijn vrouw vrij onverwachts overleden. Ondanks het verdriet en 
het grote gemis heb ik toch geprobeerd de draad weer op te pakken en weer 

iets van het leven te maken. Voor mij een grote omschakeling. Er ging veel 
tijd zitten in het huishouden en ik moest leren koken en de was doen.  

 
Op mijn 85e ben ik gestopt met autorijden en tot en met begin dit jaar deed 

ik daarna alles op de fiets. Eerst op mijn e-bike, later op mijn driewieler 
eveneens met elektrische ondersteuning, wat mij nog een grote mate van 

onafhankelijkheid verschafte. Samen met mijn kinderen en kleinkinderen ben 

ik weer dingen gaan ondernemen en kon ik weer genieten van dagjes uit, 
etentjes, en het theater. En samen met mijn dochter heb ik ieder jaar weer 

een mooie reis kunnen maken en vlogen we naar verschillende landen in Zuid-
Europa. 

 
In januari van dit jaar ben ik in huis gevallen. Na het ziekenhuis en revalidatie 

ben ik weer thuis gaan wonen, maar het lukte mij niet meer om alleen mijn 
huishouden te voeren. Hoewel ik graag nog langer zelfstandig in mijn eigen 

huis had willen wonen, heb ik in moeten zien dat dat niet langer haalbaar was. 
En dan is het fijn dat er de mogelijkheid is om in Sint Petrus in Boekel te 

kunnen gaan wonen met alle nodige goede verzorging en waar ik met goede 
moed mijn weg weer probeer te vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graag stel ik me aan jullie voor.  

 
Ik ben Riet van Kruijsbergen van Wolferen en 

woon sinds 5 oktober jl. in Sint Petrus.  
 

Ik ben geboren in het land van Maas en Waal en 

opgegroeid in Beneden- Leeuwen. Mijn man 
werkte bij de Nederlandse Spoorwegen wat ons 

deed besluiten om naar Nijmegen te verhuizen. Daar is onze dochter geboren. 
Ook werkte ik zelf parttime waarvan de laatste jaren in het Radboudziekenhuis 

in Nijmegen. 
Omdat mijn man bij de NS werkte en met het gezin ‘vrij vervoer’ per trein 

had, werd menig vakantie in binnen- en buitenland gevierd. Later deden we 
dat per auto en vliegtuig. Na ruim 22 jaar in de stad te hebben gewoond wilden 

we toch weer terug naar een dorp.   
 

We verhuisden eind jaren ‘70 naar Beuningen. Daar hebben mijn man en ik 
samen vele jaren gewoond. Ook settelde onze dochter zich daar met haar man 

en de 2 kinderen. Zeven jaar geleden is mijn man overleden, we waren ruim 
60 jaar getrouwd. In juli dit jaar ben ik opgenomen in een herstelcentrum  
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vanwege ongemak aan mijn been en enkel waardoor ik niet kon lopen. Na het 

herstel was teruggaan naar mijn appartement in Beuningen geen optie.  
 

Omdat mijn dochter en schoonzoon een paar jaar geleden naar Elsendorp zijn 
verhuisd wilde ik dichter bij hun in de buurt gaan wonen. En dat is gelukt hier 

in Boekel waar ik het erg naar m’n zin heb. Sinds kort ben ik de trotse 
overgrootmoeder van achterkleinzoon Finn en half oktober is mijn 

achterkleindochter Loïs geboren.  
 

Ik kan met trots zeggen dat ik blij en dankbaar ben voor 4 generaties en ik 
hoop dat ik in Sint Petrus nog een mooie tijd kan genieten.  

 

Hartelijke groet: Riet van Kruijsbergen van Wolferen. 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

Wensboom 2023 
 

 
“ Eenzaamheid”  Niemand is graag alleen. 

 

Elk jaar na de feestdagen laten we 1 
kerstboompje staan in ‘t Trefpunt voor de 

wensboom.  Dit jaar staat de wensboom in het teken van Eenzaamheid.  We 
horen steeds vaker dat zoveel mensen  eenzaam zijn en misschien kunnen 

we met deze wensboom daar iets in betekenen. 
 

Samen iets ondernemen.  
Tijd maken voor elkaar. 

Samen lachen.  
Of nog een keer bij iemand op bezoek gaan.  

Vaker een praatje maken.  
Noem maar op, er is genoeg te bedenken om het eenzaamheidsgevoel wat 

minder te maken.  
 

We weten dat ouderen vaak geen grote wensen hebben. Kleine wensjes  

die passen precies op het hartje van de wensboom. Iedereen mag een wens 
doen en later gaan we kijken welke wensen uitvoerbaar zijn.  

 
We hopen veel hartjes te zien hangen  in de boom.  

 
We wensen u een glimlach op het gezicht voor 2023.  
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                         Annie Raijmakers. 
 
Annie is op 17 september 1949 in Odiliapeel 

geboren als derde dochter van vier meiden, 
dochter van Trees Bernards en Toon 

Raijmakers. 
 

Annie heeft ook het grootste deel van haar 
leven in Odiliapeel gewoond. Ze heeft vier 

dochters gekregen en elf kleinkinderen, waar 
ze heel trots op was.  

 
In 2020 is Annie in Sint Petrus komen wonen samen met haar hondje Otje. 

Ze was door een lang ziekbed (Corona) erg verzwakt en zelfstandig wonen 
lukte helaas niet meer.  

 

Annie heeft, ondanks haar lichamelijke toestand, een hele fijne periode gehad 
in Sint Petrus. Ze hield van lekkere dingen bakken op haar appartement en 

vond bloemschikken en handwerken heel leuk. Ze genoot enorm van 
uitstapjes met haar kinderen en kleinkinderen.  

 
Op 30 juli is Annie gestorven.  

 
Wij willen, als familie, alle medewerkers enorm bedanken voor de lieve 

zorgen. 
 

***************** 
***************** 
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Sjaak Constant. 
 

 
Sjaak is op 10 december 1936 in Venhorst geboren. 

Hij was 60 jaar getrouwd met Riek Goossens. Samen 
hebben ze genoten van het leven in de Kluisstraat.  

 
Hij hield veel van tuinieren en klussen en toen de 

gezondheid het niet meer toeliet zijn ze verhuisd naar 

Donkzicht en hebben daar met plezier gewoond. Maar 
helaas liet de gezondheid van Riek het afweten en moest 

ze naar het Hospice waarna Sjaak verhuisde naar Sint 
Petrus afdeling Elstar. Daar heeft hij nog een klein half 

jaar mogen genieten van de goede zorg en gezelligheid 
van de afdeling Elstar. Hij kon niet meer meedoen met 

alle activiteiten maar hij genoot nog van andere activiteiten zoals de 
muziekmiddagen, uitstapjes en de wandelingen met de rolstoel en z’n laatste 

uitstapje naar de dierentuin. 
 

Wij danken het team van de Elstar voor alle goede zorgen voor 
Sjaak. 

 
 

 

     Mevrouw Kluijtmans.  
 

In januari 2022 is Anneke samen met haar man Cor in 
Sint Petrus komen wonen. Al binnen enkele weken 

hadden ze het beiden goed naar hun zin en voelden zich 
thuis in hun kamer op de afdeling Oogstappel. Ze werden 

goed verzorgd en vonden het eten lekker. 
 

Helaas werd Cor ziek en overleed hij op 12 maart. Anneke 
moest nu verder zonder haar man met wie ze 66 jaar 

getrouwd was. Ze had het erg moeilijk met het verlies 
van Cor maar probeerde er toch nog het beste van te 

maken. Zo nam ze zoveel mogelijk deel aan de 
activiteiten, die ze vooral samen met haar buurvrouw José 

bezocht. In augustus hebben we  

haar 94ste verjaardag nog gevierd in het bijzijn van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, niet wetende dat dit haar laatste 

verjaardagsfeestje zou zijn.  
Gelukkig heeft Anneke hiervan nog volop genoten. Eind augustus voelde 

Anneke zich niet lekker en is op 1 september vredig ingeslapen. Ze is nu weer 
verenigd met haar man Cor met wie ze zolang samen mocht zijn.  

 
Wij willen het team en de bewoners van Oogstappel bedanken voor de goede 

zorgen en in het bijzonder buurvrouw José, waar Anneke veel steun aan had 
na het overlijden van Cor. 

 
Familie Constant Goossens van der Ven. 
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Ardiena Kuijpers van Lent.     
 

                                                  
Na ruim zestig jaar in Volkel te hebben gewoond, 

zette ons mam in augustus 2019 de stap naar 
Sint-Petrus. Een grote stap, want eigenlijk wilde 

ze niet, het was niet nodig en ze kon nog 
gemakkelijk alles ‘zelluf’. Toen persoonlijke zorg 

meer en meer door de thuiszorg werd 
overgenomen, hebben wij als dochters met zachte 

hand de weg naar Boekel een beetje hard gemaakt. 

Ze schikte zich in haar lot.  
 

De verhuizing naar Sint Petrus op haar negenennegentigste met allemaal 
nieuwe mensen om haar heen heeft ze goed doorstaan. Ze was dankbaar voor 

de zorg die ze ontving en heeft deze drie jaren ervaren als een warm bad. Ze 
wilde zoals altijd niemand tot last te zijn. Het was soms moeilijk voor haar om 

te beseffen dat met een eerder belletje extra werk kon worden voorkomen.  
 

De extra dimensie in Sint Petrus waren de activiteiten. Ze sloot zich aan bij 
de geheugentraining en vooral de muziek op woensdagmiddag en het 

bloemschikken vond ze prachtig.  
 

Ze had het fijn op de Oogstappel. Ze genoot ervan als 
ze werd opgehaald voor een activiteit, maar was ook 

graag op haar eigen kamer. Ze was er echt thuis, blij 

met de liefdevolle verzorging, blij met de mensen uit 
‘haar straat’, heel tevreden met wat ze nog wel kon en 

had. 
 

Een val in mei brak niet alleen haar heup, maar ook 
haar levensritme. Ze vond het lastig om 

hulpbehoevend te zijn. Ze wilde haar pijnen niet laten 
blijken. Ondanks de medicatie ging ze snel achteruit.  

 
Op zondag 4 september is in de vroege ochtend ons 

mam overleden. Die middag werd haar vijftiende 
achterkleinkind Lotte geboren. Zo kent het leven een 

eind en een nieuw begin.  
 

Wij kijken terug op een heel mooi afscheid, waarbij 

met name de erehaag en de mooie woorden bij haar 
laatste vertrek uit Sint Petrus heel veel indruk gemaakt 

hebben.  
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Feestweek  

Op 17 september j.l. 

bestond D’n Boogerd 15 
jaar. Dit hebben we gevierd met verschillende activiteiten, zoals een 

muziekoptreden met Brabantse liedjes en gedichten. Ook zijn we met 
bewoners en medewerkers naar het 

Boerenbondsmuseum geweest. We hebben 
genoten.  

 
 

 
Van andere afdelingen kregen we 

felicitaties in de vorm van kaartjes, 
chocolade en een mooi hart, gemaakt door 

de bewoners.  
 

Dankjewel daarvoor. 

                                                                                                                                                                  
 

 
 

 
Speciaal was de voorstelling “Je kunt me gerust een geheim vertellen”.  Een 

voorstelling over dementie en wat dit doet met iemand en de naaste 
omgeving. Dementie is een ziekte waar velen mee te maken kunnen krijgen, 

misschien van dichtbij met ouders of partner. Wanneer de diagnose 
dementie gesteld wordt, is dit een moeilijk proces voor zowel degene die de 

diagnose krijgt, als voor de omgeving. We hopen dat de voorstelling heeft 
laten zien dat er ook veel mooie momenten zijn!  

 
 

 

 
 

 
 

“Beleef het moment, heb geen 
verwachtingen en er ontstaan 

dierbare herinneringen” 
 

Fragment uit de voorstelling 

  

 
 

 
 

 

 Hartelijke groet, Angeline en Diana namens Team D’n Boogerd 
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Boerenbondsmuseum 

Brabantse Liedjes 
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Bewoners van de Sterappel doen activiteit met de ministars. 
 
We hebben samen met de bewoners van de Sterappel en de 
kinderen van de ministars gekleid. Bewoners vinden het altijd 
leuk als de kinderen komen en er werd druk met het kleien 

samengewerkt en er kwamen allerlei ideeën naar boven van de 
bewoners en de kinderen.  
Ze hebben er allemaal van genoten. 
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De herfst staat weer voor de deur en met herfsttinten en natuur 

verschijnselen zoals bladeren, takjes en eikels, kunnen wij ontzettend 
veel leuke creaties maken samen met de mensen op Donkzicht. 

Hieronder een kleine sfeerimpressie van alle zelfgemaakte dingen.  

 
 

Er wordt natuurlijk ook nog zijn best gekletst, gym oefeningen gedaan, de 
krant besproken, quizvragen gesteld en liederen gezongen. Dit alles onder het 

genot van een heerlijk bekske koffie, thee en een kuukske erbij. 
 

Ook blikken we nog even terug naar 11 oktober. Op deze speciale dag hebben 
we het 10-jarig bestaan van Donkzicht gevierd. Samen met alle bewoners en 

een toespraak van wethouder Henri Willems. Wat vliegt de tijd voorbij! ’s 
Middags was er een muzikaal optreden voor de bewoners met Simone Slegers. 

Mensen genoten zichtbaar van de liedjes en er werd zelfs gedanst en 
meegezongen. Onder het genot van een hapje en een drankje, hebben de 

mensen hier enorm van genoten. Een mooie georganiseerde dag!  
 

´s Avonds was er een open inloop, om eens een kijkje in de huiskamer van 

Donkzicht te nemen, maar ook in de 12 appartementen van het gebouw. Hier 
was erg veel belangstelling voor.  

 
Veel groetjes: Team Donkzicht.  
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Een dagje naar Dierenrijk met de bewoners van afdeling Elstar.  

Iedereen keek erg uit naar het dagje dierentuin, maar de voorspellingen 

zagen er niet goed uit. Maar ondanks de regen hebben we er toch iets 

leuks van kunnen maken.  

Vol goede moed zijn we toch met de taxi vertrokken richting de dierentuin in 

Mierlo. Het was regenachtig, maar door allemaal een poncho aan te trekken 

konden we onze kleding droog houden.  

Vele dieren werden bekeken en besproken en er werden weer 

verschillende leuke foto’s gemaakt welke ook weer in een plakboek komen 

en ter bezichtiging op de afdeling komt te liggen.  

De lunch was prima verzorgd door de dierentuin en als afsluiting hebben we 

toch nog op een terras wat kunnen drinken met een koek erbij. 

 

 

 

 

 

 

E l s t a r. 
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Ondertussen is de herfst volop begonnen en is het buiten wat frisser 

geworden. Gelukkig kunnen we binnen genieten van gezellige activiteiten en 

warme herfstkleuren. Begin november zorgden studenten uit Den Bosch 
voor een bloemschik activiteit in ‘t Trefpunt en werden er mooie kerststukjes 

gemaakt met kleine lampjes er in. 
 

Groetjes van afdeling Bellefleur. 
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Kabouter pad in het Vriendenbos.  
 

 
Er komt in het voorjaar van 2023 een kabouter pad in het 

bos van de Vrienden van Sint Petrus nabij het dierenparkje.  
 

In oktober is er een bijeenkomst geweest van een 
werkgroep die heel enthousiast zijn om hieraan mee te 

werken, allemaal mensen uit Boekel en enkele 
vrijwilligers van Sint Petrus.  

 
We hebben spontaan al veel kabouters gekregen in 

allerlei maten en de meeste hiervan kunnen nog wel 
een likje verf gebruiken. Ook zijn er enkele mannen die 

mee willen werken aan het maken van een 
kabouterhuisje,  een welkomstbord bij  de ingang van het 

bos en wat kleine attributen die bij het kabouterleven 

horen. 
 

 
 

Het kabouter pad willen we op 10 maart 
tijdens de NLDoet dag openen en voor 1 

oktober gaat  het gehele kabouterdorp naar 
de winterstalling. 

Het belooft een mooi uitdagend kabouter pad 
te worden wat leuk is voor jong en oud om er 

te wandelen en de kabouters te bekijken. 
 

We vragen aan de Vrienden van Sint Petrus 
om ook het wandelpad wat op te  knappen, 

zodat het veilig is voor wandelaars, 

scootmobielen en rolstoelen.  
 

We houden u op de hoogte van onze 
vorderingen 

 

De tuinkabouter werkgroep. 
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Hoi mijn naam is Betsie Melis, 66 jaar en getrouwd 

met Frans. Verder ben ik moeder van twee 
dochters en een zoon. Graag ga ik met familie en 

vrienden fietsen en een terrasjes pikken. Ook doe 

ik aan yoga en ga graag kienen met mijn zussen. 
 

Op 6 oktober 2005 ben ik begonnen bij 
BrabantZorg in de huishoudelijke dienst, eerst 

extramuraal en daarna intramuraal. Na enkele 
jaren ben ik zorghulp geworden en in deze periode 

heb ik ook slaap- en huiskamerdiensten gedaan.  
 

Vanaf 2018 ben ik bijna dagelijks te vinden op de 
Bogaard als zorgassistent. Ondanks dat ik hier 17 jaar 

met veel plezier heb gewerkt, is het nu tijd om te gaan 
genieten van mijn welverdiende vrije tijd. 

 
Met vriendelijke groet: Betsie. 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

Fijne Feestdagen  
Kapsalon “Voor Jou” 

Anita Constant. 
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Bruidsmodeshow in Sint Petrus 

door  bewoners  personeel en vrijwilligers 

 

Thema middag: Trouwen. Vroeger en Nu. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het is alweer even geleden dat we een bruidsmodeshow in Sint Petrus hebben 
georganiseerd. Het was altijd een leuke middag  die veel herinneringen opriep 

en waar we allemaal van konden genieten. 
 

We willen graag rond carnaval weer een dergelijke middag gaan organiseren.   
 

Onze vraag is:   

  
Wie wil en kan er mee doen? 

Wie heeft er nog een trouwjurk die geshowd mag worden, maakt niet uit 
welk jaar.  

Kan of wil jezelf de jurk niet showen, dan kan dat ook iemand anders voor je 
doen.  

Wie wil wel mee doen maar heeft zelf geen trouwjurk. 
  

Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij:     
 

Elly.Janssen@brabantzorg.eu  of bel naar 06- 23791156  
 

Geef duidelijk door wat je kan en wil op deze middag. Geef je naam, Email-
adres of eventueel telefoonnummer bij ons achter, dan kunnen wij contact 

met u opnemen.  

Wil je meedoen maar heb je geen bruidsjurk, geef je confectiemaat dan door. 
Wij zorgen voor een knappe bruidegom die je naar het podium zal leiden. En 

er wordt uiteraard een mooie foto gemaakt. 
 

 

 

mailto:Elly.Janssen@brabantzorg.eu
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Voorafgaande aan de 
Bingo-middag kunt u  

handwerk materialen 
kopen tegen spotprijzen.  
Zoals truien, eigen 
gebreide wintersokken, 
dekens, plaids, knuffels, 
etc. 
  
 

Dit tegen contante betaling bij de kraampjes 

 

      

De kraampjes staan voor ’t Trefpunt.  

Drankjes kunt u met Pin betalen.     

13.30 u. Verkoop handwerk.  

14.15 u.  superbingo. 

Gratis  kopje koffie/thee          

16.00 u. Verkoop handwerk.  

      

U komt 

toch ook! 

 

Verkoop handwerk 

Zondag 22 januari. 13.30 uur 

 



 
30 

 

 
 

 
Huldiging jubilarissen vrijwilligers.  

 
Afgelopen zomer hebben we de vrijwilligers-jubilarissen van 2022 in de 

bloemetjes gezet. Vrijwilligers die 5, 10, 20, 30 en 35 jaar in dienst waren van 
Sint Petrus hebben we gehuldigd. We hebben samen gezellig  koffie gedronken 

en iedere jubilaris een mooi boeket bloemen overhandigd.  
We zullen de namen even voor jullie op een rijtje zetten  

  
5 jaar vrijwilliger.  

Ad Tiebosch, Jan Oerlemans, Riek Vogels, Petra Timmers, Yvonne Onclin, Etab 
Dib, Wendy van Gorp,  Marjo van de Burgt, Jan v Kessel, Tonny van de Elzen 

en Daan Cornelissen. 

 
10 jaar  vrijwilliger.  

Jan van Haandel Riky van Haandel, Toon van deLaar, Wim Meulenmeesters 
Chris Selten, Jo van der Aa, Nelly van Grinsven, Rima en Arom Keyork Losabir 

en Sarkis.  
  

20 jaar vrijwilliger.  
Jo Tonies en Marietje Melis. 

 
 30 jaar vrijwilliger.  

 Bep Ceelen, Els van de Ven en  Marietje Graat.  
 

35 jaar vrijwilliger  
Annie Kandelaars. 

 

De  vrijwilligers  die 12,5 jaar en 25 jaar in dienst zijn wilden we huldigen 
tijdens het vrijwilligersdiner, maar dat is vanwege Corona uitgesteld. We 

hopen dit in het nieuwe jaar  samen met alle vrijwilligers te vieren tijdens een 
diner.  
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Wij bedanken de volgende bedrijven of personen 

voor de Sponsoring  van de Superbingo in Sint 

Petrus  
 

                                
Electroworld  Wim van de Broek. 

 
Van Rijbroek sport & mode. 

 
Slagerij Gerry v Exel. 

 
Flories bloemen.  

 
Supermarkt De Plus  

 
      Kapsalon Topline 

 

          Nia Domo  
  

                                Catering Verstraten  
 

                                Brabant Zorg 
 

          Bianca en Daisy medisch pedicure  
 

 
Op zondagmiddag 16 oktober was er een bingo-middag met onze bewoners,  

familie, vrijwilligers en mensen uit Boekel. 
We hadden mooie prijzen en een opbrengst van € 950.- . 

 
We bedanken onze sponsoren en alle deelnemers van de Bingo-

middag. 
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Samen met de stichting 
“Vrienden van Sint 

Petrus” organiseren we een 

spectaculaire bingomiddag op 
zondag 22 januari. 

 
Met mooie hoofdprijzen t.w.v. € 

50.00 en kleinere prijzen t.w.v. 
€10.00. 

De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het welzijn van de 

bewoners van Sint Petrus. 
 

Een bingokaart kost €10.00. 
Graag contant betalen. Koffie, 

thee, frisdrank, wijn, bier, etc. is 
tegen consumptieprijs te krijgen 

met  pinbetaling of betaalpas. 

Bewoners betalen ook de 
bingokaart. 

 

Iedereen mag meerdere bingokaarten kopen. Familie, vrienden, 

vrijwilligers en medewerkers zijn van harte welkom. 
     

Tevens is er op deze middag verkoop van zelfgemaakt handwerk. 

U komt toch ook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super-Bingo middag 

Zondag 22 januari. 14.15 uur. 
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Vast weekschema met activiteiten  

in Sint Petrus 
 

Maandagochtend   

09.30 - 10.15 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel 

10.30 - 11.30 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel 

  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Natuurvereniging in ’t Trefpunt (podiumkant)  

(1e maandag van de maand)  

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

Dinsdagochtend  

09.00 - 10.30 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.00 - 11.00 uur Kaarten maken in ‘t Trefpunt 

10.30 - 11.30 uur Geheugentraining op afdeling Sterappel 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Kienen in ‘t Trefpunt 

Woensdagochtend  

09.30 - 11.00 uur Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in 

‘t Trefpunt (4e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.00 uur Groot letter bibliotheek in het Vriendenhuis deel 2 

(2e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.30 uur Mannenclub in het Vriendenhuis deel 1 

(1e en 3e woensdag van de maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Muziek in ‘t Trefpunt 

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte  

10.45 - 11.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in de 

beweegruimte  

09.30 - 11.00 uur  Bloemschikken in ’t Trefpunt  

10.15 - 11.15 uur Bloemschikken op afdeling Sterappel en Bellefleur 

Donderdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur Handwerkclub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

Vrijdagochtend   

09.00 - 12.00 uur Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de 

fitnessruimte 

Vrijdagmiddag   

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.00 uur Spel competitie in ‘t Trefpunt  

15.00 - 16.00 uur Muziek op afdeling d’n Boogerd 
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Handwerkwinkel Wol en Garen 

Webshop: www.wolengaren.com 

 
Voor al uw haakgaren en breigaren, haaknaalden, breinaalden en alles wat u 

nodig heeft voor uw hobby. 

De garens in de winkel en webshop zijn van de merken  

Scheepjes en Durable. 

 

Heeft u vragen of advies nodig neem dan contact op. 
 
Telefoon:  06 519 67 650 

Email: info@wolengaren.com 

Instagram:  handwerkhoek_monique 

Facebook:  naaiatelierenhandwerkhoekmonique 

 
In het Naaiatelier kunt u terecht voor alle verstel- en herstelwerkzaamheden 

aan uw kleding. 

 

Fysieke winkel/atelier:   

Arendnest 10.  5427LB  Boekel 
 

Openingstijden: 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur  

Zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur 

 

Graag tot ziens. 
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Feestdagen 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Knapsten staan op de foto maar we zijn met veeeeel meer. 

Dit jaar hopelijk zonder masker en zijn we nog mooier 
 

Wij staan weer voor jullie klaar! 

Kom lekker met je familie eten tijdens de feestdagen! 
 
Kom je alleen, dan ben je welkom om 12.00 en eten we samen. 

Neem je je familie mee, dan serveren wij een heerlijk diner om 17.00u.  
Voor bewoners gratis. Familie € 22,50 p.p. excl. drankjes. 

 
Reserveer snel voor 1e of 2e kerstdag en 1 januari. 

Niet gereserveerd is geen toegang. Vol=vol 
 

Fijne feestdagen! 


