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Heb je een artikel voor ons huisblad De Loep, dan kun je dit 
deponeren in de brievenbus bij de receptie of 

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

 Aanwezig: dinsdag en donderdag  
 

Joep van Gijzel 

Aanwezig: dinsdag, Vrijdag   

 
José Habraken.  Sint-Petrus Intern 

Aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag 

                                   Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  

Aanwezig maandag, dinsdag woensdagochtend, 

donderdag  
Arjan van Herwaarden. D’n Boogerd, oogstappel 

Aanwezig dinsdag en donderdag   

 

 
 

Elly Janssen.   Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag  

Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
 

 
  

 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 

Voorzitter: Harry Krüter 
 

Leden: Jan van de Ven      

Theo van der Burgt  Willem Weeren       

Marietje van Boerdonk  Leo van Haandel    
Pieta Arts    Lia Loermans   

Peter Biemans   

   

Cor Biemans.                                                  
tel:  06 30 66 02 22 

Theo Snijders. tel: 06- 30 42 45 89 

 

tel: 0412 – 62 26 78 

 
Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 

Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 

Maandag t/m vrijdag  
van 9.30 tot 12.00 uur 

 

Tel: 0492-328383 

 

 
 

 

 

Adresgegevens: 
 Sint Petrus: 

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL 

Tel: 0492 32 83 28 

Email: 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

Avdspank@Gmail.com 

www.vriendenvansintpetrus.nl  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIRMANAGER:  

TEAMMANAGERS: 

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

KAPELAAN:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

mailto:Avdspank@Gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Het is weer voorbij die mooie zomer. Het Nederlandse weer is veel 

besproken. Van flinke buien met grote hagelstenen tot record 

temperaturen van boven de 40 graden Celsius. 

25 juli 2019 gaat de boeken is als de warmste dag én nacht ooit. Op die 

dag gaf de thermometer om 15.00 uur 40,7 graden celsius aan in Gilze-
Rijen. En als we de geleerden moeten geloven zullen we vaker met deze 

temperaturen te maken hebben. Eind augustus was daar het bewijs van. 

Een derde hittegolf was een feit en ook redelijk uniek in Nederland. 

Hopelijk hebt u het hoofd koel kunnen houden met extra water en een 

ijsje op zijn tijd. 

De mussen vielen deze zomer van het dak, helaas de kraaien niet. De 
overlast was ook dit jaar weer groot. De maatregelen die vorig jaar extra 

zijn genomen, door het plaatsen van extra metalen pinnen, konden ze niet 

deren. Met meerdere partijen is gesproken hoe we deze overlast tegen 

kunnen gaan. In de periode dat de kraaien broeden is het niet toegestaan 

in te grijpen. 

We hebben uiteindelijk overeenstemming kunnen bereiken met 

BrabantWonen, de eigenaar van het gebouw, dat we de ruimten boven de 

Franse balkons dicht mogen timmeren. Er zitten wel voorwaarden aan 

vast, maar ik heb goede hoop dat we daar wel uit gaan komen. 

Verder zal vanaf november de winterschilder aan gang gaan. Alle 

algemene ruimten, centrale trappenhuis en de huiskamer van afdeling D’n 
Boogerd zullen aangepakt worden. Met de hulp van een binnenhuis 

architecte is een plan ontwikkeld, waarbij het vervangen van de vloer deel 

1 was. 

We gaan nu verder met deel 2, het aanbrengen van diverse behangen en 

kleuren aan de wanden. En het laatste deel behelst het meubilair en 

inrichting in de algemene ruimten, behalve het restaurant. Hopelijk kan 
dat deel in 2020 worden uitgevoerd. De schilders zullen naar verwachting 

tot eind januari (week 5) bezig zijn. 

De herfst staat weer voor deur, de natuur gaat weer volop veranderen. De 

kleuren van de bladeren aan de bomen worden weer schilderachtig en de 

avond zal steeds vroeger invallen. Geniet van deze periode en van alle 
leuke, mooie en gezellige activiteiten die er weer binnen Sint Petrus 

georganiseerd worden. 

Veel leesgenot toegewenst, met vriendelijke groet: Joep van Gijzel 
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Als een vrijwilliger van Sint Petrus voor 

u een kopje koffie inschenkt of samen 

met u gaat wandelen, bloemen 

schikken, kaarten maken of welke 
activiteit dan ook met u onderneemt, is 

er altijd op een of andere wijze 

onderling contact. Een contact waar 

wederzijdse waardering, respect, blijheid 
of een gulle lach uit voort kan komen. Dit 

lijkt mij voor zowel voor u als voor de 

vrijwilliger fijn om te ervaren.  

Ik doe mijn vrijwilligerswerk in een zekere anonimiteit en ik heb daarmee 

dan ook niet dat directe contact met de bewoners van Sint Petrus en 

andere lezers van de Loep. Nu betekent dat niet, dat ik geen voldoening 
vind in dit werk, maar toch mis ik dit directe contact met de lezers. Zo mis 

ik ook uw reacties op het weer verschijnen van een nieuwe Loep. Ik mis 

de eventuele waardering maar ook de kritiek en tips om dingen anders te 

doen.  

Voor alle duidelijkheid: Ik verzorg dit huisblad van Sint Petrus en doe dat 
voornamelijk thuis. Ik krijg alle gegevens digitaal toegestuurd, ga er mee 

aan de slag om er iets moois van te maken en stuur het naar de drukker 

als ik weer eens een editie klaar heb. Zodoende kom ik relatief weinig op 

Sint Petrus en ben wellicht voor de meesten van u een onbekende.  

Mijn naam is Antoon van der Spank. In elke editie van 

de Loep staat mijn e-mail adres vermeld. Iedereen is vrij 
om via dit adres te reageren of mij het een en ander te 

sturen om in de Loep te plaatsen. Plaatsing van een 

artikel doe ik in overleg met de andere redactieleden. Ik 

krijg overigens veel vrijheid in het opstellen van het 

blad. 

Dit laatste, vrijheid ofwel eigen verantwoordelijkheid 
dragen, is iets wat ik ook bij andere vrijwilligers binnen 

Sint Petrus zie en ik hoor vaak dat ze dit als heel prettig 

ervaren. Het kan niet anders zijn dan dat dit heel 

positieve uitwerking heeft op hun werk in Sint Petrus. Dit 

verdient veel waardering.  

 

Ik hoop, dat ik dit werk nog lang mag doen en dat het jullie 
veel leesplezier zal bezorgen. En nogmaals, reacties in welke 

zin dan ook, zijn altijd welkom. 

Met vriendelijk groet: Antoon van der Spank. 
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Nieuwe bewoners. 

 

Mevrouw E.B.E. Vlamings            app 2.19   

Mevrouw A.J. Kuijpers van Lent   app 2.01 
De heer M.H.A. van der Velden         app 0.02 

  

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Overleden. 

 
Mevrouw A.H. Aarden Bouwmans   20-07-2019   

De heer J.J.M. Smits                     28-07-2019   

De heer M.B. Loermans         09-08-2019 

Mevrouw C.M. v. Lieshout Sterken  14-08-019                     
Dhr. A.H. Kanters                                  08-09-2019 

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

 

 

 
 

Verjaardagen bewoners. 
 
OKTOBER 
05 dhr Alebeek      1.08 

07 mw Vlamings      2.19 

17 mw van Eck Jongejan    1.01 
21 mw vd Ven Vesters     1.10 

27 mw Emonds Timmers     1.26 
 
NOVEMBER 
15 dhr van der Spank     1.02 

17 mw Biemans Wassenberg   0.01  

24 mw Egelmeers van der Heijden  2.26 
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De zomerperiode is alweer bijna ten einde.  Met 

het mooie weer hebben we vele leuke dingen 
gedaan. Zelfs in de extreem warme week. We 

blikken terug op de verschillende activiteiten en 

kijken vooruit naar wat komen gaat. 

Bloemen plukken in de Pluktuin in Handel. 

Op maandagmiddag 18 juli hebben we een 

bezoek gebracht aan de Pluktuin in Handel. We 

vertrokken vanuit Sint Petrus met drie busjes en 
twee auto’s. Met ruim 30 personen waren we op 

pad. We werden hartelijk ontvangen door 

Annemarie en haar personeel. Op het terras werd 

er genoten van een kopje koffie/thee en een 

heerlijk stuk appelgebak mét slagroom.  

 

Onder de koffie 
werd er gezellig 

bij gekletst en 

daarna hebben 

velen nog een 

wandeling door 
de Pluktuin 

gemaakt. Er 

waren ook al 

bloemen weg, 
maar er stonden 

er nog genoeg om 

van te genieten. 

Sommigen doken de tuin in om zelf een boeketje 
bloemen samen te stellen. We hadden deze 

middag heerlijk weer en dat was ideaal voor het 

bezoek. De middag vloog voorbij en we moesten 

al weer richting Sint Petrus vertrekken. Iedereen 

die mee was geweest kreeg bij terugkomst nog 
een mooie zonnebloem om thuis in een vaas te 

zetten. Het was een geslaagd uitstapje en leuk 

dat we zowel met bewoners van Sint Petrus als 

met bewoners/bezoekers van Donkzicht een 

gezamenlijk uitstapje hebben gemaakt. 
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Bus toertochtjes en jukebox middag. 

 

In de hete zomermaanden hebben we op donderdagmiddag 

geen toertochtjes met de bus gemaakt, maar in september 

zijn we weer gestart met de Dijken route en de Lichtjes 

route in Eindhoven. In oktober rijden we nog de Maashorst 

route. 

We zijn ook weer gestart met de zaterdagmiddag 
activiteiten. We gaan weer dansen tijdens de 

jukeboxmiddagen en af en toe organiseren we een extra 

muziekmiddag. 

 

Verwenmiddag door Boekel Sport op zaterdag 14 

september. 

Voetbalvereniging Boekel Sport had op donderdagavond 3 januari een 

wandeltocht georganiseerd voor een goed doel. Dit jaar was gekozen voor 
het doel: De oudere medemensen in Boekel. Het idee was om van de 

opbrengt de senioren een mooie middag te kunnen geven. 

Op zaterdag 14 september mochten we voor de tweede keer genieten van 

een goed verzorgde middag door Boekel Sport. Deze keer was het 

programma net wat anders, zodat de bezoekers van de vorige keer weer 

nieuwe dingen konden zien en horen. Iedereen kreeg bij binnenkomst een 
kopje koffie/thee met een appelkoek erbij en om 14.15 uur werd de 

middag door Jorg van Doren 

geopend. De zaal zat goed vol en er 

zaten welgeteld zo’n 100 bezoekers 
binnen. Na het stukje film met 

verschillende leden van de 

voetbalclub was er een pauze 

moment waar rond werd gegaan 

met een hapje en drankje.  

Ook de vrijwilligers van Boekel Sport staken de handen uit de mouwen om 
mee te serveren. Na de pauze stond het optreden van de Hofzangers op 

het programma. Aan het begin van de middag hadden ze nog even 

ingezongen, zodat het optreden goed kon starten. Vele herkenbare liedjes 

kwamen voorbij en iedereen zong mee. De vele handen gingen op en neer 
op de muziek en het was genieten hoor. Aan het einde nog samen met z’n 

alle opgeruimd en een drankje gedronken. Dank aan Boekel Sport en leuk 

dat ze aan ons hebben gedacht. Het was weer geen geslaagde middag. 
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Aankondigingen. 

Lunchweek van 30 september tot en met 4 oktober Elk jaar organiseren 

we twee keer een heerlijke en gezellige lunchweek voor medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers. In het voor- en najaar wordt de gang op de 

begane grond omgebouwd en kan er geluncht worden. In de week van 30 
september tot en met 4 oktober wordt er elke dag een gratis lunch 

aangeboden. Laat je broodtrommel dus maar thuis en kom samen 

genieten van een lekkere lunch. Iedereen is welkom tussen 11.30-13.30 

uur, tot dan. 

Zondag 6 oktober SuperBingo middag in Sint Petrus. 

Voor de bingo liefhebbers is er een extra feestelijke bingomiddag op 

zondagmiddag 6 oktober. De bingokaart is voor iedereen €10,00 ook voor 
de bewoners met een Alles Inclusief abonnement. De zes hoofdprijzen 

hebben een waarde van €50,00 en de rijtjes prijzen zijn bonnen van 

winkels uit Boekel ter waarde van €10,00. Zeker de moeite waard om met 

ons mee te doen. De opbrengst is geheel bestemd voor de Vrienden van  

Sint Petrus. Deze middag verkopen we nog loten voor de Vriendenloterij 

van Sint Petrus en daarmee zijn ook leuke prijzen te winnen. Voor 
iedereen die mee doet is er een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst 

en frisdrank en alcohol is tegen betaling. Graag tot dan. 

Donderdagavond 31 oktober is om 19.30 uur de herdenkingsbijeenkomst 

in ’t Trefpunt. Alle overledenen worden deze avond herdacht in het bijzijn 

van familie en kennissen. 

Vriendenloterij en artiest zondagmiddag 10 november. 

 

 

We zijn om dit moment druk bezig met de 

lotenverkoop voor de Vriendenloterij. Er zijn al 

vele loten verkocht, maar nog niet alle loten 
zijn weg. Net als de vorige twee jaar nodigen 

we ook dit jaar een artiest uit om tijdens deze 

feestmiddag te komen optreden. Dit jaar komt 

Ronnie Tober er een feestje van maken en aan 

het einde zal Ronnie ook mede de trekking van 
de Vriendenloterij verzorgen. Samen gaan we 

er een gezellige middag van maken. Iedereen 

is uitgenodigd om te komen kijken én 

luisteren. 
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Prijzen voor de Vriendenloterij: 

1e prijs: 

2x 1 cadeaubon van Electro World Wim van den Broek t.w.v. € 200,00 

2e prijs: 
1 cadeaubon van van Rijbroek Mode&Sport t.w.v. €150,00 

3e prijs: 

2x 1 cadeaubon van Montimar restaurant t.w.v. € 50,00 

4e prijs: 
1 cadeaubon van keurslager Gerry van Exel t.w.v. €50,00 

5e prijs: 

1 cadeaubon van Eeterij Stoer t.w.v. € 50,00 

6e prijs: 

1 cadeaubon van De Mouthoeve t.w.v. €25,00 

Ziekenzalving. 

Dit jaar is er weer een gezamenlijke ziekenzalving en zal plaatsvinden in ’t 
Trefpunt. Deze zal verzorgd worden door Theo Snijders en geestelijk 

verzorgster Alice Bremmer. De datum van de ziekenzalving wordt later 

nog bekend gemaakt. 
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Het is druk tijdens het inloopontbijt wat gecombineerd wordt met “op de 

koffie bij de cliëntenraad”. Goed om te zien dat samen ontbijten als 

gezellig en goed wordt ervaren. Over samen gesproken: 

Nogmaals aandacht voor het project “Samen Sterk” waarbij samen staat 

voor ALLE cliënten met iedereen er om heen: familie, buren, vrienden, 

medewerkers en vrijwilligers. Alles doen om van elkaars kwaliteiten 
gebruik te maken waarbij het ten goede komt aan de cliënten. Er is in 

Boekel al veel geregeld, maar het is altijd goed om nog eens te kijken of 

we niets vergeten, waarbij het contact met de familie van de cliënt niet 

moet worden onderschat. 

Dit zou zelfs kunnen leiden tot een familiecoach die als onafhankelijk 
persoon alles kan bespreken met cliënt / familie en de zorg. Wordt 

vervolgd. 

Binnenkort komen op verschillende gangen borden te hangen waarop je 

kunt vermelden wat je anders zou willen zien. Iedereen kan daar op 

reageren, wat binnen afzienbare tijd tot een resultaat moet leiden. 

Renée Lange neemt de ontspanningsactiviteiten van september door. 

Iedereen krijgt deze informatie ook op papier en soms zelfs speciale 

uitnodigingen voor wat grotere bijeenkomsten. 

In het verleden, blijkbaar nu zo’n 2 jaar geleden, was de laatste algemene 
ziekenzalving. De vraag is of daar nog behoefte aan is. Daar zal 

binnenkort door de geestelijke verzorging op terug worden gekomen. 

De Regiotaxi is een vervoersmogelijkheid om buiten de gemeente tegen 

een schappelijke prijs individueel vervoer te hebben. Blijkbaar zijn er nog 

veel mensen die dat niet kennen. We gaan kijken of we daar op enig 

moment aandacht voor kunnen geven. 

Teamleider zorg, Jose Habraken, gaat komend jaar met welverdiend 
pensioen. Daar zal zeker nog aandacht voor zijn in het nieuwe jaar. Het 

goede nieuws is dat Arjan van Herwaarden de taken van Jose gaat 

overnemen zodat hij volledig in Boekel zijn taken kan vervullen. Arjan 

werkte al voor d’n Boogerd, dus bekend in Sint Petrus. 

Namens de cliëntenraad: Theo van der Burgt. 
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Ik ben Warda Vlamings en ben sinds 1 augustus 

bewoner van een appartement op de afdeling 

Bellefleur. Ik ben bijna 89 jaar en ben geboren 
en getogen in Breda, waar ik tot 1 augustus j.l. 

heb gewoond. 

 

Mijn man Wim is in februari dit jaar overleden. 
Ik heb drie kinderen, waar van er een in Boekel 

woonachtig is. Verder heb ik vijf kleinkinderen 

en een achterkleinkind. Op 72 jarige leeftijd ben ik 

hertrouwd met Wim, die had ook drie kinderen en een kleinkind. 
 

In mijn werkzame leven was ik huisvrouw en later filiaalhoudster van een 

Jamin winkel. Na mijn pensionering ben ik jarenlang vrijwilligster bij de 

Zonnebloem en het Nederlandse Rode Kruis geweest. 
 

Mijn hobby,s zijn handwerken, puzzelen en lezen. Ik heb het in Boekel 

goed naar mijn zin en hoop hier nog jaren in goede gezondheid te kunnen 

wonen. 

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

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

 

 

Sjaan Timmers. 

Hallo. Ik ben Sjaan Timmers (77jaar) en woon sinds 

6 juli 2019 in Sint Petrus op de afdeling Belle Fleur. 

Ik ben geboren in Zeeland en na mijn trouw heb ik 
52 jaar met veel plezier op de Voskuilenweg in 

Venhorst gewoond. 

Mijn man (Jan Timmers) is in 2007 overleden. Ik 

heb een dochter een schoonzoon en een kleinkind. 

Mijn hobby’s hier zijn bloemschikken, muziekmiddag 

en spelletjes doen op de afdeling. Ik moet nog wel 
wennen in Sint Petrus maar de huiskamer en het gezamenlijke eten vind 

ik leuk en gezellig. Leuke verpleging en de vrijwilligers zijn gezellig.  

Groetjes Sjaan Timmers. 

Warda Vlamings 
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Op weg naar Boekel….. 

Graag wil ik me even voorstellen.  

Ik ben Dien Kuijpers van Lent en na 62 jaar in 
Volkel te hebben gewoond ben ik vorige maand 

verhuisd naar een mooie kamer op de 

Oogstappel in Sint Petrus. Het was even 

wennen, maar ik begin me steeds meer thuis te 

voelen tussen mijn vertrouwde spullen in mijn 
nieuwe omgeving. Oude bomen moet je niet 

verplanten en dat was ook heel lang mijn idee. 

Toch ben ik achteraf blij met de keuze te 

verhuizen, gezien mijn leeftijd en ook gezien de 
hulp die ik tussentijds nodig heb. Ik ben 99 jaar en 

als je 20-02-1920 geboren bent, is het heel speciaal 

om op 20-02-2020 de honderd te halen. Ik ga ervoor. 

Mijn man, Theo Kuijpers, is 21 geleden overleden en samen hebben we 

vier kinderen, Annemiek, Reny en Margareth. Tonny, mijn zoon, is drie 

jaar geleden plotseling overleden. Dit was, is en blijft gevoelig en 
verdrietig, hij wordt gemist. Met mijn kinderen, schoonzonen, 

schoondochter, dertien kleinkinderen, hun partners, vijf 

achterkleinkinderen en drie onderweg voel ik me een rijk mens. 

Mijn grootste hobby is lezen en nu ik niet meer goed kan zien, ben ik blij 

dat er ingesproken boeken zijn en dat die via de post ook de weg weer 
vinden naar Boekel. Ik houd van allerlei genres. Het meest ben ik 

geïnteresseerd in verhalen over de Tweede Wereldoorlog, vooral wat er 

toen met veel Joden gebeurd is. Dit heeft te maken met hoe ik zelf heel 

bewust deze oorlog heb meegemaakt, hoe die begon, de gevaren en 

vooral de risico’s die we (achteraf gezien) gelopen hebben. Ik woonde in 
Lithoijen, waar mijn ouders vijf jaar lang onderdak geboden hebben aan 

onderduikers en Joodse kinderen.  

De oorlog is me blijven boeien. Donderdag 

19 september wordt in Lith in de 

openlucht aan de Maas het toneelstuk 
“Oorlog aan de rivier” uitgevoerd. Hierin 

zijn fragmenten van mijn oorlogs-

ervaringen verwerkt. 

Mijn werkzaam leven heeft bestaan uit het zorgen en er zijn voor mijn 

gezin. Ik voel me het prettigst in mijn eigen omgeving en ben graag thuis. 

Ik ben daarom ook heel blij dat in een korte tijd velen de weg naar de 
Oogstappel al gevonden hebben, dat hele aardige verzorgers mij 

ondersteunen, dat het eten mij elke dag lekker smaakt, dat er mensen 

zijn die een potje Rummikub met me komen spelen, dat mijn 

achterkleinkinderen vanuit school langs komen met hun vriendjes en dat 
ik met het raam open de kinderstemmetjes van Ministars hoor. Na een 

maand Sint Petrus begin ik me al aardig thuis te voelen. 
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Verkoeling in de wasstraat 
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 Op de heetste dag ooit 
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Harrie woonde sinds 23 augustus 2017 op 

afdeling D'n Boogerd. 

 

 

 

 
Liefdevol en warm kijken wij terug op het leven van ons pap en onze 

trotse opa 

 

Oploo: 30 augustus 1933.     Boekel: 13 juli 2019. 
 

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

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

 
 

 

Rien Loermans. 

  
Rien is op 8 februari 1943 in Nijmegen tijdens de oorlog 

geboren. Hij had drie broers en twee zussen. Toen hij 

25 jaar was, trouwde hij op 21 juni 1968 met mij (Lia) 

en woonden we drie jaar in Nijmegen. Daar werd onze 

dochter Angelique geboren. Toen verhuisden we naar 
Asten, waar Rien als politieman werkzaam was. Daar 

werd onze zoon Arno geboren. 

 

Rien hield erg veel van zijn werk en zei altijd “ Mijn werk is mijn hobby”. 
Uiteindelijk heeft hij door heel Brabant met liefde en plezier zijn 

politiewerk verricht. Rien was bij iedereen geliefd en altijd welkom, waar 

hij ook kwam. 

  

Harrie Jans Beeke. 

Beetje bij beetje moesten we je verlaten 

 
We konden steeds moeilijker echt met je praten 

 

Die blik, die stilte dat deed vaak zeer 

 

De pap van vroeger was je niet meer 
 

We zagen heel goed je stille verdriet 

In je ogen was te lezen "vergeet mij niet"  
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Met zijn vieren gingen we veel naar Frankrijk op vakantie, eerst met een 
grote tent, daarna met de caravan en daarna had hij een grote 

peugeotbus omgetoverd tot een prachtige camper met alles er op en er 

aan. Rien kon erg goed klussen en hield daar ook erg van. We gingen 

samen veel naar Lourdes en maakten daar dan een fijne vakantie aan 
vast.        

  

Vele jaren later is Angelique met Werner getrouwd en Arno met Alice, 

waardoor er twee lieve kleinkinderen kwamen. Naomi en Giovanni waar 

Rien heel blij mee was.  
  

Rien, dit jaar waren we 51 jaar getrouwd en dat met zo een geweldige 

lieve man dat is toch ook een weelde in deze tijd, een prachtig geschenk 

waar we samen aan hebben mogen werken.  
  

Rien was iemand die nooit klaagde, hij was altijd tevreden en heel goed 

gezind naar alles en iedereen toe. Zijn vrouw en zijn kinderen kwamen in 

alles op de eerste plaats. Ook hebben we nog in Eindhoven gewoond en In 
Kaulille in Belgie en in Bocholt in Belgie. Zoon Arno woont in Uden 

vandaar dat we naar Boekel zijn gekomen naar Donkzicht. Daar hebben 

we samen nog anderhalf jaar gewoond.  

 

In Belgie was Rien de laatste jaren al behoorlijk dement aan het worden, 
helaas ging Rien hard achteruit en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. 

Van daaruit ging hij vier maanden naar de Watersteeg in Veghel. Toen er 

plaats was in Boekel kwam hij daar gelukkig weer terug zodat hij weer 

dicht bij mij (Lia) kon zijn. Rien kwam op de afdeling “D’n Boogerd” Daar 
is hij een jaar geweest.  

 

Hij was daar een lieve fijne bewoner die graag de verpleging plaagde, 

maar altijd op een leuke manier. Ook daar was hij heel tevreden en voelde 
er zich goed thuis. Niemand had in de gaten dat het met Rien ineens was 

afgelopen, iedereen is er ook erg van geschrokken. Op 9-8-2019 Is Rien 

aan de gevolgen van een zwaar herseninfarct om 23.45 uur overleden.  

 
Lieve Rien we zullen je allemaal verschrikkelijk missen. Ik (Lia), de 

kinderen en de kleinkinderen nog het meest, want de leegte die je hebt 

achtergelaten krijgen wij nooit meer ingevuld. Rien, jouw naam staat voor 

altijd gebrandmerkt in ons hart, bedankt lieve Rien dat je ons leven zo 

veel hebt verrijkt met liefde en harmonie. 
  

Iedereen van de verzorging van “D’n Boogerd” onze hartelijke dank voor 

jullie lieve zorgen voor Rien. Ook alle vrijwilligers die Rien vaak met de 

rolstoel hebben gereden, met wandelen of naar ‘t Trefpunt hebben 
gebracht. Dank voor jullie lieve hulp. 

  

Rien “ I love you” Lia xxx 
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Tonnie Aarden. 

Tonnie is in Odiliapeel geboren als tweede dochter 

van Willem en Mieke Bouwmans. Zij woonden toen 

aan de weg waar ze in de oorlog barakken en 

bunkers gingen bouwen en waar op een gegeven 
moment het vliegveld werd aangelegd. Na het 

uitbreken van de oorlog mochten ze daar nog een 

jaar blijven wonen maar op 1 september 1941 

kregen zij het bevel om binnen drie dagen uit het 
huis te vertrekken. Zij vertrokken naar een schuur 

achter in de Peel zonder water en vuur. Het was hard 

werken en van water uit de sloot werd koffie gezet.  

Met een schot in het midden in de schuur, sliepen zij 

aan een kant daar van en aan de andere kant zaten 

de kippen. Toch zijn ze de oorlog goed doorgekomen en in augustus 1949 
was het huis klaar en konden ze er in trekken. Daarna zijn ze nog een 

keer verhuisd naar de bungalow achter in de Peel. 

In 1950, met het kersenfeest, heeft ze haar latere man Andries Aarden 

leren kennen en op 29 april 1958 zijn ze getrouwd. Zij zijn toen naar de 

Noordoostpolder vertrokken. Na enkele jaren daar gewoond te hebben, 
begon het bloed te kriebelen en zijn ze toch weer terug gekomen naar het 

gezellige Brabant en kwamen in Boekel terecht. Op de Neerbroek hadden 

ze een grote bloemen- en groentetuin. Drie kinderen hebben ze gekregen. 

Tonnie’s grote hobby was zelf de kleren maken voor de kinderen. In 1971 

zijn ze naar de Wilhelminastraat verhuisd. De kinderen trouwden en 

vlogen uit en in 1985 werd het eerste kleinkind geboren en werd ze 
gebombardeerd tot oppas-oma als de papa’s en mama’s weer eens weg 

moesten. Zes kleinkinderen heeft ze gekregen. Fietsen, vakantiereisjes 

naar o.a. Canada, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Lourdes en in 1994 zijn 

ze naar Indonesië geweest. 

In 1999 zijn ze naar de Beuken verhuisd. Tonnie had achter het huis haar 

bloemen en in plaats van kleren maken is ze met andere hobby’s 
begonnen zoals kaarten maken en schilderen. In november 2011 is ze nog 

samen met haar man naar, wat nu Donkzicht heet, verhuisd. 

Vorig jaar werd het echter onverantwoord dat ze daar nog alleen bleef 

wonen, en in februari is ze dan ook naar hier verhuisd. 

Om te accepteren dat het minder werd was voor haar heel moeilijk, maar 

in juli vorig jaar kwam er toch nog een lichtpuntje toen haar eerste 

achterkleinkind werd geboren. Zo heeft ze toch nog bijna anderhalf jaar in 

Sint Petrus op afdeling Bellefleur mogen wonen. 

Wij, kinderen en kleinkinderen zijn de verzorging en alle vrijwilligers van 

Sint Petrus, en vooral afdeling Bellefleur, heel dankbaar voor de goede 

zorgen die zij in de laatste periode van haar leven van hen heeft mogen 

ontvangen. 
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    HANS SMITS.  
  

 

Hans is geboren in Gemert op 24 juli 

1952 als jongste uit een gezin van 
negen kinderen. Hij ging na de lagere 

school naar de LTS in Gemert. Omdat 

Hans goed kon tekenen, probeerde de 

meester hem de grafische kant op te 

krijgen maar Hans had meer interesse 
in metaal bewerken. Hij bleef op de LTS en behaalde daar zijn 

diploma. Tekenen deed hij graag en deed dit vaak voor zijn plezier.  

  

Later leerde hij Lili kennen. Ze trouwden in 1976 en kregen twee zonen, 
Jos en Ron en nog niet zo lang geleden werd hun kleindochter Lotte 

geboren.  

  

Op 27 februari 1985 kreeg Hans een auto-ongeluk toen hij onderweg was 
naar zijn werk in Amsterdam. Hij had op dat moment een zoontje van drie 

jaar. Zijn andere zoon werd enkele maanden na het ongeluk geboren.  

Als gevolg van het ongeluk had Hans ernstige hersenschade waardoor zijn 

leven erg beperkt werd. Hij woonde in verschillende zorgcentra en voor 

Hans was het vaak moeilijk om niet gewoon thuis te kunnen wonen in 
Gemert.  

 

De laatste drie jaren van zijn leven heeft Hans in Boekel gewoond bij 

Zorgcentrum Sint Petrus. Mensen die daar woonden en werkten waren 
goed voor hem en dat maakte de dag voor Hans een stuk fijner. Hans was 

ook blij met enkele vrijwilligers uit Boekel die speciaal voor hem naar Sint 

Petrus kwamen.  

  
De gezondheid van Hans ging, vooral het laatste jaar, erg achteruit. De 

dag werd alsmaar zwaarder voor hem. Hij was vaak erg moe.  

  

Op 28 juli is Hans overleden. Wij waren bij hem. Zijn verjaardag op 24 juli 
heeft hij nog kunnen vieren en een paar weken eerder was hij voor de 

eerste keer bij zijn kleindochter op bezoek. Dat zijn mooie herinneringen 

voor ons.  

  

De bewoners en vrijwilligers van Sint Petrus zijn erg aardig voor Hans 
geweest en wat leefden ze met hem mee toen hij opa werd van Lotte.   

En wat een fantastische mensen werken er bij Sint Petrus. De 

hulpverlening is rijk met mensen zoals zij, die betrokken zijn en aandacht 

hebben voor de mens, waar het uiteindelijk om gaat.  
  

Dankjewel allemaal voor al het liefs voor Hans.  

  

Lili, Jos, Ron, Sally en Lotte.  
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Toos van Lieshout Sterken. 

 

Toos is geboren op 26 april 1935 in 
Gemert als één van de jongsten in een 

gezin met 13 kinderen. Toos heeft een 

fijne jeugd gehad en leerde al jong Toon 

kennen bij Raijmakers, textielbedrijf en 

weverij, waar zij beiden werkten. 

Ze trouwden op 12 juni 1956. Na het 
trouwen woonden zij eerst boven bij een 

broer van Toon en daarna woonden zij op 

het erf van de ouders van Toon, in een 

houten bungalow. In 1973 verhuisde het 
gezin naar de Secretaris Aeldersstraat in Gemert waar zij zijn blijven 

wonen totdat Toos in juni 2014 naar Boekel verhuisde, naar afdeling d’n 

Boogerd. 

Toen ze vijf jaar geleden bij D’n Boogerd kwam is ze, samen met een 

dame uit Handel, spontaan op pad gegaan Ze liepen samen in het dorp en 

zijn met een kennis van de vrouw meegereden naar Handel. Dat was even 

schrikken, maar ook hierom hebben we veel gelachen. 

Toos genoot van de muziekmiddag in zorgcentrum Sint Petrus waar ze 

dan danste op de muziek. Dit is iets wat ze goed kon, mede doordat ze 

vroeger dansles gaf bij Café ’t Vossenkamp. Ook was Toos met regelmaat 

buiten te vinden in de tuin van de afdeling, hier heeft ze vele kilometers 

afgelegd. 

Sinds 1.5 jaar zat Toos in een rolstoel en lag ze veel in bed. Een gesprek 
voeren lukte niet meer, maar ze genoot van het bezoek en de aandacht 

die ze kreeg van onder andere familie, verzorgend personeel en de 

vrijwilligers. 

Op maandag 12 augustus werden wij gebeld dat het niet goed ging met 

Toos, ze had een longontsteking en haar nieren functioneerden niet goed. 
Woensdag 14 augustus rond de middag, is Toos overleden in het bijzijn 

van haar twee zonen en schoondochter. 

Bij deze willen wij de medewerkers en vrijwilligers van afdeling D’n 

Boogerd bedanken voor de fijne tijd die ons mam bij jullie heeft gehad. 

Kinderen en kleinkinderen van Toos van Lieshout Sterken. 
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Avondondersteuners op de afdeling Elstar. 

 

Hallo, daar zijn we weer. 

 

Sinds kort heeft iedere afdeling in huis zijn eigen avondondersteuners. 
Dit zijn jongelui die een studie volgen in de gezondheidszorg of daar aan 

gerelateerd. Zij komen ons in de avonduren ondersteunen in de steeds 

maar toenemende zorg en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.  

 
Dus als je Dirk, Mirthe, Kim, Iris of Demi voorbij ziet komen, dat zijn de 

avondondersteuners. Voorheen noemden we dit ook wel de meidendienst, 

maar sinds Dirk hier werkt, is de naam toch maar veranderd in 

avondondersteuners. 
 

Vlinder. 

 

We hebben iets nieuws geïntroduceerd 

op de afdeling. Bij overlijden van een 

cliënt hangen we, als de familie of 
nabestaanden dit op prijs stellen, een 

vlinder bij de voordeur van het 

appartement. Op deze manier is voor 

bezoekende families en mede cliënten 

duidelijk dat hier iemand is overleden.  
 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

Afdeling Elstar. 

Zomervakantie op Donkzicht 

Zomervakantie, voor velen de tijd om op vakantie te gaan en lekker te 

gaan genieten van een mooie reis of van kamperen of gewoon genieten 
van alles waar je maar zin in hebt.  
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Zo gingen we ook op Donkzicht genieten, met als thema "NATUUR". De 
activiteitenbegeleidsters van Donkzicht hadden een mooi vakantie 

programma samengesteld, om iedereen van de dagbesteding een 

mooie vakantietijd te bezorgen. 

 
VAKANTIEWEEK 1. 

Deze week werd er jam gemaakt van lekkere aardbeien, oh zo lekker op 

een beschuitje en werd er een natuurbingo en een bloemenquiz 

gehouden. Marijke, onze vrijwilligster, hield een mooie lezing over haar 

hobby over vlinders. Zij liet iedereen genieten van alles wat ze gespaard 
had over vlinders. 

 

VAKANTIEWEEK 2. 

We begonnen de week met 4daagse gym en maakten gebruik van de 
mooie spullen uit de natuurkoffer van de bibliotheek. We maakten ook een 

uitstapje naar de pluktuin in Handel samen met Sint Petrus. We sloten de 

week af met de 4 daagse op tv. Weer een mooie week. 

 
 

VAKANTIEWEEK 3. 

 

Deze week stonden ons zeer hoge temperaturen te 

wachten, maar hebben we toch geprobeerd ons 
hoofd koel te houden. Op z'n tijd een ijsje eten 

wat ons aangeboden werd door Brabant Zorg, 

waar lekker van gesmuld werd. Dank je wel 

hiervoor. Verder werden er bij de warme maaltijd 
peultjes uit eigen tuin gegeten en boontjes klaar 

gemaakt om in de diepvries te bewaren. Er werd 

ondanks de warmte ook nog gegymd met 

tussendoor een glaasje fris. Om in het thema 
natuur te blijven, werd er een mooi insectenhotel 

gemaakt van dennenappels, stokjes en 

boomschors. We zijn deze warmste week goed 

doorgekomen. 
 

 

 

 

VAKANTIEWEEK 4. 
Van mooie houten boomschijven werd een hanger 

gemaakt met daarop een kevertje vier met 

lieveheersbeestje. Ook genoten we van onze collega 

Ellen, die voor een volle huiskamer een prachtig 
concert gaf op haar accordeon in een super gezellige 

sfeer. Applaus voor Ellen!  

Van bloempotjes maakten we popjes en genoten we 

nog van een lekkere fruitcoctail. 
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VAKANTIEWEEK 5. 

Bij vakantie hoort ook 
op vakantie gaan, en 

dat deden wij ook. We 

gingen met de 

Polderexpress een rit 
maken naar 

Wilbertoord, waar 

iedereen van genoten 

heeft, op weg naar 

camping Boszicht, waar 
we een dagje gingen 

kamperen. En wat 

waren we daar 

welkom. Daar genoten 
we van dieren voeren en een wandeling over de camping en mochten we 

een kijkje nemen in de caravan en tent. Hebben daar lekker kunnen 

lunchen, en daarna kunnen rusten. Daarna weer terug naar Donkzicht met 

de Polderexpress. Een prachtige dag! Onze vrijwilliger Willy kwam 
op donderdag als dj optreden met prachtige muziek en draaide menig 

verzoeknummer waar iedereen op mee kon zingen. Super fijn Willy! 

 

VAKANTIEWEEK 6. 

De laatste week sloten we af met een 
bezoek aan de Kinderburgt in Boekel, 

waar een mooie natuurspeurtocht 

werd gehouden en waar we tussen de 

middag met de aanwezige jongeren 
genoten van eigengemaakte 

courgettesoep met broodjes. Wie 

wilde, kon mee 

naar de pluktuin om bloemen te 
plukken.  

Dank je wel Jan, Petra en Neeltje. 

 

De volgende dag zijn we nog naar De Perekker geweest, waar we genoten 
van koffie met vla, die ons aangeboden werd door Mhr. van Dijk. Daarna 

maakten we een prachtige wandeling o.l.v een 

gids door het mooie 

natuurgebied. Met een prachtig zonnetje konden 

we terugkijken op deze mooie ochtend. 
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Als afsluiter van de vakantieweken was er een zomerbingo. Iedereen ging 

met een mooie prijs naar huis en kon terugkijken op mooie 
vakantieweken. Dank aan alle vrijwilligers en vakantiekrachten die ons 

hebben geholpen om deze vakantieweken zo goed te laten verlopen. Ook 

dank aan iedereen die een vakantiekaart heeft gestuurd. 

 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Mw de Wit Geerts. Zij was 

4 dagen in de week bij ons op de dagbesteding. Een fijn gevoel voor ons 

allen dat wij haar nog hebben kunnen laten genieten van onze 

vakantieweken. Wij wensen de familie veel sterkte. 

 
Antonie, Helmie, Janet, Will en Monique. 

 

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

 
 

 

 
 
 

Babyboom. 
 
Op afdeling Oogstappel is er een echte babyboom geweest.  

 

Op 18 mei kregen Monique en Geert hun eerste kindje: Sven. 

Op 23 mei kregen Sanne en Henk hun derde kindje: Guus. 
Op 20 augustus kregen Paul en Astrid hun derde kindje: Foof. 

 

Met het team zijn we natuurlijk op kraamvisite geweest en hebben de 

kleine wondertjes uitgebreid bewonderd. De mama's zijn na een heerlijk 
verlof weer aan het werk gegaan en papa Paul heeft na een paar dagen 

extra vrij ook de werkzaamheden weer opgepakt.  

 

Welkom aan de nieuwe wereldburgers en welkom terug collega's. 
Team Oogstappel is weer volledig aanwezig.  

  

Met vriendelijke groet: Anjo Jonkers van Mierlo. 
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Hallo.  

Ik wil jullie een beetje laten meegenieten 

van het teamuitje van de Sterappel. 

 

 
Wij zijn met het hele team richting Nistelrode gereden en daar hebben we 

gezamenlijk eerst heerlijk van 'n kopje koffie/thee genoten. Daarna 

stonden zeven tandems klaar waarmee we samen een gigantische mooie 

route hebben afgelegd op de Maashorst. We hebben samen veel gelachen, 
want het viel niet mee met z’n tweeën op één fiets om die recht te 

houden. Onderweg moesten we natuurlijk even voor de inwendige mens 

zorgen en hebben we heerlijk op het terras van de Blokhut onder het 

genot van een drankje van het zonnetje genoten. 
 

Daarna gingen we weer richting Nistelrode, waar we een lekkere vette hap 

hebben gegeten en om de calorieën weer te verbranden hebben we nog 

gebowld. Tegen de klok van 19.30 zijn afgereisd naar ons mooie Boekel, 
waar we nog een hele gezellige avond hebben gehad onder het genot van 

een hapje en drankje. 

Ik wil ieder team zo'n dagje aanraden want het doet een Team goed. 

 

Vele groetjes: Team Sterappel. 
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Jong & oud onderneemt.  
 

 

 
 

Regelmatig komen de kinderen van kinderdagverblijf “Ministars” met de 

bewoners van de Sterappel bij elkaar. Samen genieten zij dan van 

uiteenlopende activiteiten. Samen voor de braintrainer, spelletjes doen, 

liedjes zingen, kleien, kleuren en buiten zijn. Elke keer is het weer een 
feest. 

 

Onze laatste gezamenlijke activiteit speelde zich buiten af. Na te hebben 

genoten van een kopje koffie mochten de bewoners verfschorten aan net 
als de kinderen. Grote platen werden aan het hek van Ministars 

opgehangen en er kon volop geverfd worde. Er kwamen kwasten, 

verfborstels en rollers aan te pas. Er werd gewerkt met verschillende 

kleuren wat het geheel prachtig kleurde. Kijken naar elkaars handelingen, 
elkaar helpen, betrokkenheid en bovenal SAMEN genieten, stralen en 

glimlachen! 
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Iets meegekregen van de verschrikkingen van Dorian? De orkaan van 

categorie 5 die wel 40 uur duurde voor hij weer verder trok. Met een 

enorme verwoesting tot gevolg. Ontzettend veel slachtoffers. Vreselijk! 

Wat een verschil met D’n Boogerd. Als Dorian daar is geweest of een van 

haar collega’s en lang geen 40 uur, dan ziet alles er weer spik en span uit. 

Geen ravage en verwoestingen, maar alles weer netjes schoon! 

Toch heeft ook op D’n Boogerd de zomer van 2019 flink huisgehouden. 

Door de hitte zijn er enorm veel lekkere ijsjes gaan schuiven. Daar wisten 

de bewoners wel raad en weg mee. Beter dan destijds Bert. Bert was een 
zeer jonge man in het begin van de vorige eeuw. Met zijn vrienden 

belandde hij op een zondagmiddag met de fiets bij een “ïjssalon”! Ijs was 

onbekend terrein voor Bert en zijn vrienden. Ze waagden het er op en 

kochten een ijsje. Heerlijk! Toen ze weer verder wilden fietsen dacht Bert: 
ik koop er nog eentje. Ze zijn immers zo lekker. En stopte vervolgens dat 

heerlijke ijsje in zijn jaszak. In de veronderstelling dat hij straks nog een 

keertje heerlijk kon genieten! 

Alweer enige tijd geleden is er van alles gerenoveerd bij D’n Boogerd. Zo 

kreeg de huiskamer een geheel nieuwe keuken. Compleet ingericht om de 

lekkerste maaltijden te bereiden voor de hongerige magen van de 
bewoners. Die hongerige magen worden echter op hun wenken bediend 

door de professionelere koks uit de “hoofdkeuken”! Elke dag weer een 

heerlijke maaltijd waar smakelijk van gesmuld wordt. Ieder zijn/haar vak 

zullen we maar zeggen. 

Helaas moest tijdens deze hete zomer ook afscheid genomen worden van 

een viertal zeer kleurrijke bewoners. Harrie, de man die de jokerkaarten 
bij de hand had, en zo hield van vlees van een “dooi varken” op zijn 

boterham. Toos, de vrouw die zo ontzettend van wandelen in de tuin 

hield. Weer of geen weer. Rien, die ten allen tijde, zin had in een lekker 

bakje zwarte koffie. En met een flinke duim zijn tevredenheid toonde. En 
ten slotte Ad. De zeer ondernemende tuinman en groot muziekliefhebber. 

Om nog maar te zwijgen over zijn vele kunstwerken. Een museum zou er 

mee gevuld kunnen worden. 

Herfst 2019 staat voor de deur. We rekenen weer op Dorian en haar 

collega’s. We rekenen weer op de koks. En we hopen met tien kleurrijke 

bewoners een mooie nazomer mee te maken! 

Vrijwilliger Hein van den Elzen. 
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Op vrijdag 4 oktober wordt er voor 

alle inwoners van Zorgcentrum Sint 

Petrus voorgelezen. Al enkele jaren organiseert bibliotheek “De Lage 

Beemden” voor de ouderen van het zorgcentrum een gezellige morgen.  

Dan werd er voorgelezen door een wethouder en enkele kinderen van de 
basisscholen uit Boekel. Door het thema vanuit een Landelijke Campagne, 

“de Nationale Voorleeslunch” zetten alle bibliotheken zich in om gezellig 

met ouderen en kinderen bij elkaar te komen. Voorafgaande jaren heeft 

wethouder Henri Willems voorgelezen, maar dit jaar komt Burgemeester 
Pierre Bos dit voor ons doen. 

 

We hopen u allen te zien op vrijdag 4 oktober om 10.00 uur in ‘t Trefpunt  

van Sint Petrus. Onder het genot van een kopje koffie of thee mét een 
lekkere appelstrudel kunt u luisteren naar leuke korte verhalen en hopen 

we samen met de Burgemeester, de kinderen en u op mooie interacties en 

veel gezelligheid. Tot dan.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ingrid Weusten. 

Medewerker bibliotheek.  
De Lage Beemden. 
 

 
 

 

 

Verhalen en appelstrudel.  
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://welingelicht-welingelichtekri.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/09/kinderen-lezen.jpg&imgrefurl=https://www.welingelichtekringen.nl/gezond/493043/gen-zorgt-voor-bijziendheid-bij-kinderen-die-veel-lezen.html&docid=cfpw_hbKn0WJiM&tbnid=JDhg60zuW9JS7M:&vet=12ahUKEwjwoIP9iaHkAhWNJFAKHQ2uAZI4ZBAzKGMwY3oECAEQbA..i&w=600&h=300&itg=1&bih=641&biw=1301&q=kinderen lezen voor&ved=2ahUKEwjwoIP9iaHkAhWNJFAKHQ2uAZI4ZBAzKGMwY3oECAEQbA&iact=mrc&uact=8
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De schildergroep begint in oktober. Voor de één een 

oude hobby en al bekend met de techniek, voor de 

ander een ontdekkingstocht. Vooral plezier en het fijn 
bezig zijn zijn belangrijk. 

 

 

Ervaring is niet nodig want iedereen werkt op eigen niveau en aan een 
eigen werkstuk. Misschien hebt u zelfs een verborgen talent. Wie weet?  

De eerste keer komen we op donderdag 3 oktober bij elkaar in het 

Vriendenhuis van 14.15 - 16.15 uur. We schilderen daarna om de 14 

dagen. Een lijst met data ontvangt u als u deelneemt.   

 
Voor schildermateriaal wordt gezorgd. Inclusief koffie en thee. Ik wil jullie 

met veel plezier adviseren en hoop met jullie fijne creatieve uurtjes te 

beleven. Twijfelt u nog? Kom dan even binnenlopen en een kijkje nemen. 

U bent welkom. 
 

Groetjes Odette van den 

Brand. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft er zin om te schilderen?  
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Hallo allemaal. 

Graag wil ik me even voorstellen aan 

jullie. 

 

Mijn naam is Pinar Kadioglu en ik ben 27 jaar. Ik ben woonachtig in Oss 

en woon thuis bij mijn moeder. Daarnaast heb ik nog 1 oudere broer. 

Sinds 2015 ben ik gediplomeerd verpleegkundige en ik heb tijdens mijn 

carrière met name gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg als 
psychiatrisch verpleegkundige. Ik ben ontzettend blij en enthousiast dat ik 

per 1 september 2019 een nieuwe functie als trainee teammanager op 

locatie Sint Petrus te Boekel mag gaan vervullen. Naast mijn nieuwe 

functie als trainee teammanager moet ik er naast nog wel 3 jaar gaan 
studeren waar ik de komende tijd veel aandacht en tijd aan zal gaan 

besteden. 

Waar ik veel energie van krijg is om tijd door te brengen met mijn 

dierbaren zoals mijn familie, vriendinnen en mijn vriend. Ik kan er enorm 

van genieten om een dagje uit te plannen en iets te doen of te 

ondernemen wat ik voorheen nooit eerder heb gedaan. Mijn hobby’s zijn 

muziek luisteren en film kijken. 

Ik ben enorm enthousiast om de thuiszorg beter te leren kennen en om de 

betrokken cliënten, naasten en collega’s te ontmoeten. Ik zal vast veel 

mogen leren van jullie en ik kijk er naar uit om jullie binnenkort allemaal 

te mogen ontmoeten. 

Als laatste wil ik jullie allemaal va harte bedanken dat ik op mijn eerste 

werkdag zeer warm en vriendelijk ben ontvangen in Sint Petrus. Dit was 

erg fijn, dank jullie wel. 

 

Groeten: Pinar Kadioglu. Trainee Teammanager. 
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Hallo allemaal. 

Misschien kennen sommige van jullie mij wel van het werken op afdeling 

Bellefleur. Hier ben ik sinds december 2018 werkzaam. 

Een enkele kent mij misschien ook nog van wat jaren geleden, toen ik bij 

het thuiszorg team van Boekel werkte. Ik ben in ieder geval al bijna 11 
jaar in dienst van Brabantzorg als Verzorgende IG. Zelf kom ik uit Uden, 

maar ben sinds een jaar of 8 woonachtig in het mooie Boekel. 

Ik woon daar samen met mijn man Joost en onze 6 jarige dochter Evi. Wij 

hebben ook een hondje Binkie. Het is een boomertje van 9. De afgelopen 

maanden zijn wij druk bezig geweest met een verbouwing van het huis en 

ben hartstikke blij met het eindresultaat.  

In mijn vrije tijd houd ik ervan om leuke dingen te doen met mijn gezin, 
familie en vrienden. Ik vind het leuk om met vriendinnen alleen op pad te 

gaan, maar ben ook niet vies van een gezellig weekendje weg met familie. 

En afgelopen zomer heb ik heerlijk genoten van onze vakantie in Italië. 

Wij hebben een caravan dus ga ik ook heel graag kamperen. 

Verder vind ik het ook fijn om gewoon niets te moeten en thuis te 

genieten van mijn gezin. De dagen laten komen zoals ze komen en 

genieten van de kleine dingen. 

Ik ga snel weer verder met werken en genieten. Wendy. 

 

De pen geef ik door aan: Jose van der Zanden. 

 

 

 

Ik ben Wendy Bruijsten en ben 32 jaar. 
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Uitslag barak competitie. 

Elke vrijdagmiddag is er een spelcompetitie en deze keer was het 

barakken en met veel deelnemers. 

Hieronder staat de uitslag vermeld. Op dit moment zijn we bezig met een 
sjoelcompetitie in twee vormen. De gewone variant en het elastiek sjoelen 

voor mensen met weinig kracht. 

Hebt u zin om eens een kijkje te nemen of liever nog om mee te doen, 

loop eens binnen op vrijdagmiddag in ’t Trefpunt. 

 

M. van Boerdonk 8 x 496 

Mevr. Verbrugge 10 x 781 

Mevr. Van Roosmalen 9 x 580 

Mevr. Zomers 10 x 752 

Mevr. Van Dommelen 10 x 752 

Mevr. v.d. Elzen v. Kessel 10 x 

672 

Mevr. Pluk 10 x 724 

Mevr. v.d. Bosch 9 x 612 

Mevr. van Eerdt 10 x 693 

Mevr. v.d. Gevel 10 x 695 

Mevr. Schepers 10 x 608 

Mevr. Loerman 9 x 636 

Mevr. Janssen 10 x 816 3 

Dhr. H. van Berlo 10 x 652 

Dhr. J. v.d. Elzen 10 x 649 

Dhr. van Zutven 10 x 836 2 

Dhr. Egelmeers 10 x 634 

Dhr. J. v.d. Elzen (broer van 

Toon) 10 x 647 

Dhr. T. v.d. Elzen 10 x 750 

Dhr. Kanters 10 x 646 

Dhr. J. v.d. Ven 10 x 860 1 

Dhr. Loerman 9 x 655 

Dhr. Sanders 10 x 690 

Dhr. Spank 9 x 682 

Dhr. v.d. Crijsssen 10 x 761 

Dhr. Ketelaars 9 x 618 
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Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 
met bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.  

 

 

 

 

Elke avond is het 

restaurant geopend. 

17.00 -19.00 uur. 
 

 Maandagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1 

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2 

10.00 - 11.30 uur Begeleid Fitness 

10.00 - 16.30 uur  Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie  

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

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

Dinsdagochtend  

10.00 - 12.00 uur Begeleid fitness 

10.00 - 11.30 uur Kaarten maken 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten 

14.30 - 16.30 uur  Kienen  

16.15 - 17.30 uur  Frietkraam open 

18.45 – 19.00 uur Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden. 

Woensdagochtend   

10.00 - 12.00 uur  Begeleid fitness  

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

10.30 - 11.30  uur Grootletterbibliotheek (2e woensdag) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur Muziekmiddag met live muziek  

  

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit, groep 1  

10.45 - 11.45 uur Fit terwijl u zit, groep 2  

10.00 - 11.00 uur  Creatief bezig zijn 

Donderdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur Biljarten  

14.30 - 16.30 uur  Handwerk club  

Vrijdag ochtend   

10.00 - 11.30 uur Begeleid fitness  

Vrijdagmiddag   

14.30 – 16.30 uur Biljarten  

14.30 – 16.30 uur Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak 

 

 

 

 

Vast weekschema 
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Warm onthaal voor onze “bevrijders” 


