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Op Klasbord kun je foto’s en filmpjes 

bekijken van activiteiten die 
georganiseerd zijn voor de bewoners. 

 

Vaste rubrieken 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 
Nieuws uit de activiteitenhoek 

Nieuws van de cliëntenraad 
In gesprek met 

In Memoriam 

Geef de pen door 
Verenigingsleven 

D’n Boogerd 
Donkzicht 

Welzijn 
Sterappel – Bellefleur  

Oogstappel - Elstar 
 

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

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

Klasbord  
 

http://web.klasbord.nl 
 

Om je aan te melden bij de 
klas voer je de unieke 

klascode in. 

A3P XYG 
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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 

en 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 en 
                       dinsdag- en vrijdagochtend 
 

 

 

Winni van der Eerden Bereikbaar via mail of 06 23 18 52 93 

 

Voorzitter: Harry Krüter 
 

Leden:  
Jan van de Ven        

Theo van der Burgt 
Willem Weeren         

Marietje van Boerdonk      

Leo van Haandel    

Lia Loermans        
Peter Biemans   

Miep Leenen 
 

Cor Biemans.                                                  

Tel:  06 30 66 02 22 
 

Tel: 0412 62 26 78 
 

Kapsalon: “Voor jou”  Tel: 06 15 54 29 37 
Pedicure: Bianca van Rooij Tel: 06 48 56 50 66 

 
Maandag t/m vrijdag  

van 9.30 tot 12.00 uur 
 

Tel: 0492 32 83 83 
 

 
 

 

 

Adresgegevens 
 Sint Petrus 

Burgtstraat 34 5427 A.J. BOEKEL 
Tel: 0492 32 83 28 

Email 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

Avdspank@gmail.com 
www.vriendenvansintpetrus.nl  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD  

HORECA- EN FACILITAIR  

COÖRDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE  

DORPSTEAM 

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE  

TEAMMANAGERS 

mailto:Avdspank@gmail.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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En de Zorg draait door! 
 
Beste Loep lezers,     

 
In november van het vorige jaar kregen we binnen Sint Petrus te maken 

met het Noro-virus. We waren genoodzaakt om de locatie voor maar liefst 

drie weken aan een gesloten voor iedereen te sluiten en waren blij en 
opgelucht dat we nog voor de feestdagen in december de locatie weer vrij 

konden geven aan bewoners en bezoekers. Twee en een halve maand 
later werden we in negatieve zin verrast door een tweede pandemie te 

weten het Corona-virus. Op maandag 16 maart, intussen zes maanden 
geleden, moesten we opnieuw de locatie sluiten voor iedereen. Een totale 

lockdown zoals dat genoemd werd. We hebben allemaal vreselijke dingen 
meegemaakt in het afgelopen half jaar. Het voert te ver om alles op te 

sommen en ik denk dat iedere lezer van deze Loep voorbeelden voor zich 
zelf kan bedenken die grote indruk heeft achter gelaten. We hebben als 

zorgpersoneel voor grote dilemma’s gestaan en moeilijke beslissingen 
moeten nemen welke ethisch gezien eigenlijk niet gevraagd had mogen 

worden. Deuren sluiten voor mensen die in vrijheid leven, separeren van 
bewoners van familie en verwanten, geen mogelijkheid om afscheid te 

nemen van geliefden en verwanten, bij inhuizing twee weken in 

quarantaine, geen ontmoetingen onderling in huis en geen centrale 
activiteiten, het moeten missen van de vele fijne en goede vrijwilligers 

waarop we altijd hebben kunnen rekenen enz., enz.  
 

Als organisatie BrabantZorg hebben we ons gehouden aan alle adviezen 
en richtlijnen van de GGD en RIVM, in ons hoofd wisten we dat we dit 

moesten doen maar in ons zorghart heeft het voor enorme strijd gezorgd. 
Ook hebben we in het begin medewerkers gevraagd die wel klachten 

hadden, maar geen koorts te blijven werken om de continuïteit van zorg 
te kunnen bieden terwijl dit mogelijk ook gevolgen kon hebben voor eigen 

privé omstandigheden, het laten werken van medewerkers met 
beschermende middelen die maar beperkt voorradig waren, enz..  

 
Eerlijk is eerlijk, het Corona-virus heeft ook mooie ervaringen opgeleverd. 

Alle acties in en rondom het gebouw van familieleden, vrijwilligers en 

burgers die zowel de zorg als de bewoners die niet naar buiten konden 
een warm hart toe droegen. De onderlinge contacten tussen bewoners die  
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versterkt werden, mooie en hard verwarmende initiatieven van 

medewerkers om bewoners en collega’s toch een fijne dag te bezorgen,  
zoals we dat in Boekel noemen; “niet lullen maar poetsen!” mentaliteit, de 

enorme inzet van alle medewerkers van alle disciplines in huis om er maar  

een paar te noemen. Kortom wat er ook gebeurt binnen Sint Petrus, De 
Zorg Gaat Door!  

 
Na enkele maanden mochten we gefaseerd de deuren weer openen voor 

familie en bezoekers. Wat een opluchting voor iedereen en wat een mooie 
emoties hebben we gezien toen dit gebeurde, maar we werden ook gelijk 

aan een nieuwe uitdaging blootgesteld te weten; hoe kunnen we de 
adviezen en richtlijnen om de veiligheid van bewoners, medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers handhaven als we niet alles meer zelf in de hand 
hebben!? Hoe voorkomen we 

nieuwe besmettingen waardoor we 
misschien weer maatregelen 

moeten treffen waar we met z’n 
allen niet meer op zitten te 

wachten? 

 
Als regiomanager wens ik een gelijke situatie van een paar maanden 

geleden niemand meer toe. We proberen vanuit Sint Petrus weer de draad 
op te pakken rekening houdend met de nieuwe werkelijkheid. Handen 

veelvuldig wassen, handen desinfecteren, rekening houden met 1,5 meter 
en aanpassen van activiteiten programma’s en evenementen. Nogmaals, 

De Zorg Draait Door! 
 

Toch als we niet oppassen krijgt de zin, “De Zorg Draait Door!” een 
andere betekenis. Vele medewerkers hebben in de afgelopen maanden 

fysiek, maar zeker ook mentaal mega grote inspanningen geleverd en de 
vraag is of we bij een tweede Corona golf nog een zelfde beroep kunnen 

en mogen doen op onze medewerkers. De grootste beloning en blijk van 
waardering voor alles wat de medewerkers in de afgelopen maanden 

gedaan en gepresteerd hebben is er met elkaar voor zorgen dat we de 

deuren niet weer voor een tweede keer moeten gaan sluiten. Bewoners, 
familieleden, vrijwilligers, vrienden en kennissen volg aub adviezen, 

instructies en richtlijnen op. Niet alleen op locatie maar ook daarbuiten, 
want als we allemaal voor ons zelf de afspraak 

maken dit te doen houd je gelijk rekening met 
de ander. Zoals Johan Cruijff zei, “alleen kan ik 

niks en samen kunnen we alles” is ook hier van 
toepassing.  

Als we deze afspraak met elkaar kunnen maken 
zorgt BrabantZorg, en voor u specifiek alle 

medewerkers van Sint Petrus, dat voor 
bewoners, bezoekers, vrijwilligers en personeel 

‘Elke dag weer zo fijn mogelijk wordt!’. 
 

Maarten Coolen 
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Nieuwe bewoners 
 

Mevrouw J.M. Verwegen-Kranenbroek  24-03-2020 
Mevrouw W.L. Meijer-Rovers    28-03-2020 

Mevrouw A.J. Dankers-Neggers   17-04-2020 
De heer G.F. Dankers      17-04-2020 

De heer T.J. in ’t Groen     13-05-2020 
De heer G. Dijkstra     20-05-2020 

Mevrouw J.J. Roijakkers-Fleuren    29-05-2020 

Mevrouw H.M. Rutten-Gevers   03-06-2020 
De heer P.J. van Dinther     05-06-2020 

De heer J.C. van Duren     13-06-2020 
De heer M.W.F. de Rijck    19-06-2020 

Mevrouw L.P.W. van Moorsel-Huibers   11-07-2020 
Mevrouw H.C. van Mierlo                               25-07-2020 

Mevrouw J.H.M. van den Akker- Reijnen          08-08-2020 
Mevrouw P.G.A.G. van Bommel                      12-08-2020 

De heer H. Hanenberg                                   25-08-2020 
Mevrouw J.M. Raijmakers                              07-09-2020 

Dhr. H.W.G. Heynen                      14-09-2020 
 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

 

 
OKTOBER 

05  Dhr. van Alebeek     1.08 
09  Dhr. van Dinther     1.13 

10  Dhr. Dankers     1.19 
23  Mw. van de Heuvel-Verhoeven  0.08 

27  Mw. Emonds-Timmers   1.26 
 

NOVEMBER 
15  Mw. Jansen-van der Looij   0.04 

17  Mw. Biemans-Wassenberg   0.01 
20  Dhr. de Rijck     1.12 

21  Mw. Dankers-Neggers    1.19 

22  Mw. van Bommel    2.06 
24  Mw. Egelmeers-van de Heijden  2.26 

28  Dhr. Snijders     1.07 
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Nieuws uit de activiteitenhoek na een hele lange tijd  

Begin dit jaar is het leven flink veranderd voor ons allemaal. Het 
coronavirus heeft ons flinke beperkingen gegeven. Vrijheid is niet meer de 

gewoonste zaak van onze samenleving. Bij sommige families in Sint 
Petrus heeft het coronavirus hard toegeslagen. Van zieke tot ernstige 

zieke mensen en bij sommige tot overlijden van familieleden aan toe. 
Onze gedachten zijn bij hen die van ons zijn heengegaan.  

Nog steeds is het virus binnen onze samenleving en duikt het in 
onverwachte hoeken op. Het was vanzelfsprekend als je bewoners langere 

tijd niet gezien had, om hen de hand te schudden of te omhelzen. Het is 
voor ons dan ook niet vanzelfsprekend om afstand te houden. Toch 

moeten we de regels van onze overheid accepteren om uit te kunnen 

kijken naar een samenleving als vanouds. Als nuchtere mensen van 
Boekel kunnen wij dat en hopen we op betere tijden. Wij leven in ons 

mooie Boekel met alle mensen mee.  
 

Het sociaal contact door alle activiteiten die niet zijn doorgegaan ging 
verloren. Wij waren samen sterk in het organiseren van kleine activiteiten. 

We deden dit heel vaak buiten met muziek en dans. In de Loep zult u nog 
vele foto’s van buitenactiviteiten voorbij zien komen. Dat was onze enige 

mogelijkheid om de mensen te vermaken in deze zware tijden. 
Nu het huis weer een langere tijd toegankelijke is voor iedereen komen er 

ook weer meer activiteiten. Nog lang niet alles kunnen we opstarten, maar 
het begin is weer gemaakt!  

 
Meer activiteiten vanaf september  

Voorzichtig durven we meer activiteiten te plannen voor de bewoners. We 

plannen dit met de coronaregels en dat houdt in dat we met minder 
mensen in één ruimte kunnen verblijven. Daarom gaan we de activiteiten 

spreiden over verschillende ruimtes  
 

Welke activiteiten gaan we weer 
opstarten?  

▪ Allereerst zijn we weer gestart met 
bewegen tijdens verschillende 

momenten: 
Maandagochtend: 

- Van 9.30-10.15 uur voor afdeling 
Elstar en Oogstappel in de beweegruimte. 

- Van 10.15-11.00 uur voor afdeling Sterappel en dat gebeurt op de 
afdeling zelf. 

- Van 11.00-11.45 uur voor afdeling Bellefleur en ook dat is op de 

afdeling zelf. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUh-ev243WAhVFJVAKHZtbAGcQjRwIBw&url=http://silverfit.com/nl/producten/29-fotoalbums/245-cartoons-voordelen-van-bewegen&psig=AFQjCNF6r5t1sNQlKKG7Ef7vPm0wKmKBIw&ust=1504689471046998
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Donderdagochtend: 

- Van 9.30-10.30 uur voor de bewoners van de Kloosterlaan in de 
beweegruimte. 

- Van 10.45-11.30 uur voor de bewoners van afdeling d’n Boogerd 

in de beweegruimte.  
▪ Het geheugen moeten we blijven trainen om 

alles goed bij te houden en daarom start op 
maandag 14 september de geheugentraining 

weer. Van 10.15-11.30 uur in het 
Vriendenhuis. 

▪ Wandelen doen we op maandag- en 
donderdagmiddag vanaf 14.30 uur als het 

weer het toelaat.  
▪ De natuurvereniging hebben we ook moeten missen, maar 

komt terug. Op de eerste maandagmiddag van de maand komt Ton 
Vogels ons weer van alles bijbrengen over de natuur. Van 14.30-

16.15 uur in ’t Trefpunt. Start maandag 7 september. 
▪ Biljarten op dinsdagochtend met begeleiding 

van vrijwilligers  

Elke dinsdag is het van 9.30- 11.00 uur alweer een 
heel gezellig samenzijn en er wordt volop een balletje 

gestoten.  
▪ Vanaf dinsdag 8 september op 

dinsdagmiddag kienen 
Ook deze activiteit gaan we spreiden. Vrijwilligers 

komen om 14.00 uur bij elkaar in ‘t Trefpunt en vanaf 
14.15 uur gaan er vrijwilligers naar de huiskamers van afdeling 

Sterappel en Bellefleur om ook daar te kienen met de 
bewoners. De bewoners van afdeling Oogstappel, 

Elstar en de Kloosterlaan kienen in ‘t Trefpunt. De 
frietkraam met snack wordt weer opgestart. Ook 

tijdens het kienen  
proberen we zoveel mogelijk afstand te bewaren en 

bewoners mogen in etappes de ruimte verlaten na het 

kienen om 16.00 uur. Zo hopen we er samen weer 
een fijne middag van te maken.  

▪ De bibliotheek is weer open op de 2e woensdagochtend van 
de maand vanaf 10.00-11.00 uur in ‘t Trefpunt bij de 

leestafel.  
▪ Vanaf woensdag 16 september gaan we weer starten met de 

Mannenclub. Van 10.15-11.30 uur een gezellige ochtend met 
alleen maar mannen, een praatje en kopje koffie/thee erbij. 

▪ Bloemschikken is van start gegaan in ‘t Trefpunt op 
donderdagochtend  

Van 9.30-11.00 uur kunnen de mensen in ‘t Trefpunt een mooi 
bloemetje maken. Voor de huiskamers worden aparte bloemetjes en 

potjes gemaakt, zodat we niet te dicht bij elkaar hoeven te zitten in 
‘t Trefpunt. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqNDmpI7ZAhXOFsAKHVLXCMsQjRwIBw&url=https://jijbenteensuperheld.nl/super-productief/reticulair-activatie-systeem/&psig=AOvVaw2H3i1_lUWsK_RCWm6cIix_&ust=1517903326865012
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▪ Handwerken op donderdagmiddag is ook weer gestart met de 

afspraak dat elke bewoner die wil 
handwerken zijn eigen werkje van thuis uit 

meebrengt en dit niet uitwisselt met andere 

bewoners. We gaan ook kijken of we het 
kaarten maken voor de verjaardagen op de 

dinsdagmorgen weer kunnen opstarten. 
 

Wat kunnen we nog niet opstarten? 
Kaarten, rummikub, sjoelen en barakken kan nog niet starten, omdat het 

kans op kruisbesmetting dan kan ontstaan. Dit is heel jammer, omdat we 
weten dat vele bewoners dagelijks rummikub speelden of een kaartje 

legden in ‘t Trefpunt. 
 

We gaan samen met Anita Penninx bekijken om meer 
liederenmiddagen in te plannen op vrijdagmiddag, een 

kijkmiddag met dansparen in ‘t Trefpunt of we doen een 
kleine quiz met bewoners. 

 

Met de werkgroep Aandacht voor Elkaar bespreken we 
of we weer een Heilige Mis kunnen gaan verzorgen. Samen een keer 

ontbijten en de kinderen van Ministars weer kunnen ontmoeten. Ook daar 
hoort u meer van. 

 
Vanaf augustus gaan de bewoners weer betalen voor een Alles Inclusief 

abonnement €41,86 per maand. Bent u geen lid dan kunt u betalen met 
een knipkaart die te koop is bij de receptie. De nieuwe bewoners die nog 

niet bekend zijn met onze activiteiten mogen alle activiteiten een keer 
gratis uit proberen om te kijken wat ze leuk vinden.   

 
Kortom ideeën genoeg, maar het belangrijkste is dat we samen corona 

buiten de deur houden. Met gepaste afstand en afspraken moet ons dat 
lukken! 

  

Koffie uurtjes in ‘t Trefpunt, restaurant en winkeltje 
Graag nodigen we u allen uit om eens een kopje 

koffie/thee te komen drinken in ‘t Trefpunt van Sint 
Petrus. Drie keer per dag is ‘t Trefpunt open van 

9.30-11.00 uur, 14.15-16.15 uur en 19.00-20.00 
uur.  

 
Vrijwilligers staan klaar om samen met u een praatje 

te maken. Ook familieleden en mantelzorgers zijn van harte welkom in ‘t 
Trefpunt. U kunt daar ook terecht voor drankjes en gebak. 

Het restaurant is ook weer op twee momenten per dag open om 12.00 en 
17.00 uur. Gasten zijn welkom om samen een lekkere maaltijd te nuttigen 

en de kok gaat er weer iets lekkers van maken.  
Het winkeltje is open en vanaf 9.30 uur mag telkens één persoon in de 

winkel zijn. We vinden het fijn dat deze diensten voor u ook weer zijn 

opgestart. 
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Vrijwilligers in Sint Petrus    

Door de corona zijn vele vrijwilligers al een hele poos thuis. Vrijwilligers 
die tot de risicogroep horen zijn op dit moment nog niet aan het werk, wat 

we ook zeer begrijpen. Andere vrijwilligers vinden het niet fijn om te 

komen werken zolang er geen vaccin is. Gelukkig zien we steeds meer 
vrijwilligers die de stap maken om weer aan het werk te gaan en daar zijn 

we blij mee! 
 

Vriendenloterij en SuperBingo  
De Vriendenloterij is dit jaar niet van 

start gegaan. Mede omdat het huis 
op slot zat en er geen mogelijkheid is 

om de loten te verkopen aan familie, 
medewerkers en vrijwilligers en we 

vinden het 
in deze tijd 

ook niet 
gepast om 

bij de middenstand van Boekel prijzen te 

vragen. Zo ook met de SuperBingo gaat het dit 
jaar niet lukken. In ‘t Trefpunt mogen maximaal 

45 mensen plaatsnemen en dat is voor een 
SuperBingo te weinig. Volgend jaar hopen we 

op betere tijden. 
 

Speeltuintje in de binnentuin 
Onlangs is er contact geweest met Frank Vonk om te kijken of we in het 

najaar nog kunnen starten met de aanleg van het nieuwe 
binnenspeeltuintje wat we geschonken krijgen door de Vrienden van Sint 

Petrus en de Postcode Loterij. Dit lag vorig jaar al in de planning, maar 
door het Noro-virus ook niet doorgegaan. Frank gaat dit bepreken met de 

vrijwilligers van de Speeltrein. 
 

We proberen voor de maand oktober en november wat extra activiteiten 

te organiseren die wel mogen met de corona regels. Het is soms lastig, 
maar we doen ons best voor u. 

 
Op donderdagmiddag 22 oktober en 

19 november komt Lisethe muziek 
maken op afdeling Sterappel vanaf 

15.00 uur. U bent van harte welkom 
om te komen luisteren.  
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Het coronavirus heeft de zorgwereld op zijn kop 

gezet: Voor medewerkers en zeker voor cliënten en familie.  

 

Hoeveel moeilijke momenten deze crisis ook met zich meebrengt er 

ontstaan aan de andere kant ook heel mooie initiatieven, zoals 
saamhorigheid, behulpzaamheid en creatieve ideeën. 

We zullen in deze Loep laten zien en horen wat we in deze rare tijd 
gedaan hebben. En dat is achteraf ook een hartverwarmende tijd geweest. 

 
Op woensdag 25 maart kwam er een orgelman. Het was 

koud, maar toch was de zon er ook. Cliënten en personeel 
hebben genoten, allemaal achter het raam. Het was zo 

gezellig dat we met het idee kwamen: we moeten gaan 
zingen. Zo hebben we de oude muziekinstallatie eens van 

zolder gehaald en gezorgd dat die het weer deed. Met wat 
leuke karaokenummers konden we zingen op drie plekken 

van rondom het huis, zodat iedereen vanuit de kamer mee 
kon doen. Met slingers en doekjes zorgden we voor een 

buitenfeestje. Vrijwilligers Ria, Willie, Martien en  

Maria waren er elke keer bij en zongen en dansten op de muziek mee. En 
als er iemand jarig was, dan ging het raam op het balkon open en zongen 

we uit volle borst: Hieper de piep hoera! 
 

Op zondag 29 maart kwam de Sambanda band. Zij schudden ’s middags 
iedereen wakker met mooie, harde trommelgeluiden. Maandag 30 maart 

kwam Sander Bekkers (beter bekend als de pianoman); zo mooi al die 
bekende liedjes. De ramen gingen open, de cliënten kwamen op het 

balkon meezingen en dansen, terwijl het weer maar koud aanvoelde. 
 

Op vrijdag 3 april zorgde Willie Sünnen voor nummers uit de oude doos. 
De slingers kwamen weer voor de dag en er werd weer gedanst en 

gezongen. Het was zo goed gegaan en daarom hebben we samen vele 
vrijdagen muziek gemaakt. En omdat we ook iets aan de conditie wilden 

doen, hebben we regelmatig ook aan buitengym gedaan. Ik zelf, maar ook 

een groepje jongeren van de sporthal uit Boekel. 
 

Pierre van Dongen is ook altijd goed om mensen met zingen te vermaken. 
Had je een verzoekje? Dat kon. Vanaf het balkon gooiden ze een 

zelfgemaakt vliegtuigje met daarop welk nummer hij moest spelen. 
Met Pasen kregen we vogels in onze 

volière, buiten in de binnentuin. En 
bij d’n Boogerd kwamen 

paaskuikentjes. Ook kwamen er twee 
levensgrote paashazen bij de cliënten 

paaseitjes brengen. Er werden er 
veel verstopt. Waarschijnlijk komen 

de cliënten ze nu af en toe nog 
tegen. 
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Op dinsdag 14 april zijn er 

veel vrijwilligers gekomen 
om de tuin op te knappen 

en alles onkruidvrij te 

maken. Tussendoor een 
welverdiend bakkie koffie 

met iets lekkers; op 1,5 
meter natuurlijk. Op 

woensdag 15 april kwam duo An der Man zingen. Het weer zat mee, dus 
de ramen konden open. 

 
De daaropvolgende zondag was 

er ’t Boekels Kwartierke. Die op 
elke plek rondom het huis 

optraden. En omdat het weer 
mooi weer was kwamen er  

ook mensen uit de buurt en 
familie even luisteren. Bart van 

Loon was er op woensdagmiddag 22 april om zijn muzikaliteit te laten 

horen. 
 

Namens de Rabobank werden de bewoners verrast met een heel mooi 
bloemetje. Er hingen kaartjes aan met de tekst: Pas goed op jezelf en 

zorg voor elkaar. Bloemen zijn altijd leuk en dankbaar. Zo hebben ook 
vele kinderen tekeningen gemaakt en geknutseld. Hier is iedereen ook erg 

dankbaar voor. Zo leuk dat kinderen en ouders samen aan de bewoners 
dachten. En René Tielemans kwam nog een mandje groenten brengen 

voor elke bewoner. 
 

Op maandag 27 april met Koningsdag werd alles oranje en zorgde 
harmonie E.M.M. ook weer, zoals het moet op  1,5 meter, voor een hele 

mooie middag. Van een mooie harmonie krijg je wel kippenvel. 
 

Op zondag 3 mei zorgden Mee Driekes voor een optreden met gitaar, 

accordeon, piano en zang. En op woensdag 6 mei kwamen er allemaal 
Amerikaanse minipaardjes. We kregen ook nog onverwacht bezoek van 

Marieke Hoevenaars die het huis kwam opfleuren met ballonnen. 
 

Moeder- en Vaderdag moet we natuurlijk ook niet vergeten. Voor alle 
mama’s en papa’s was er een leuk presentje en iets lekkers voor bij de 

koffie.  
 

Het zichtbellen blijf ik me ook zeker herinneren. We hadden een tentje 
buiten, waar we bezoek konden ontvangen. Binnen zat dan vader of 

moeder. Iedereen wilden het liefst vader of moeder vasthouden, maar het 
begrip was er wel dat dat niet kon. (Wij snapten ook heel goed dat de 

cliënten dit graag wilden). Via de telefoon kon je elkaar toch goed horen. 
 

De Donderjagers zorgden op zaterdag 16 mei voor mooie blaasmuziek. Ze 

speelden hard genoeg, dus zelfs achter het glas kon je het goed horen. 
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Duo Herman en Jos waren er op donderdag 

28 mei en ’t Spult was woensdag 10 juni 
actief om weer lekker muziek te maken. 

 

Dansschool Laura heeft de kinderen flink aan 
het dansen gezet. De bewoners hebben 

kunnen kijken naar allerlei leuke dansen. 
MiMakkers zijn altijd leuk. Zonder een woord 

te zeggen, laten ze je lachen en genieten 
van een toneelstuk. Ze hebben op dinsdag 

16 juni ook weer voor een leuke buiten-act gezorgd. 
 

Vanuit Boekel zijn er veel gitaaroptredens geweest. In groepjes speelden 
ze leuke nummers, waarbij iedereen meezong. Op den duur mocht er 

weer meer gedaan worden in huis (en met meer personeel), dus hebben 
we een digitale tour door het Van Gogh Museum gedaan. Zo leuk, om 

verhalen te horen van vroeger. Een paar cliënten hebben ook hun 
schilderkunsten kunnen laten zien.  

 

Wim Smits was op een koude woensdagmiddag 1 juli toch nog gekomen 
met zijn accordeon. Onder een grote parasol hebben we van zijn muziek 

kunnen genieten.  
 

Ook binnen in huis was alles anders. Elke dag kwamen ze vanuit de 
keuken met een kar met koffie, thee, bouillon en iets lekkers bij de 

bewoners. En zo fijn dat vele bewoners dan een praatje konden maken.  
 

We merken nu dat de coronatijd nog niet 
voorbij is. Gelukkig mogen we wel weer bij 

de bewoners komen en kunnen we binnen 
en buiten, op goede afstand, weer wat 

meer samen doen. ‘t Trefpunt is weer open, 
een fijne plek waar we samen kunnen zijn. 

Het is een rare tijd 

geweest, en nog. Maar 
achteraf blijft dit iets 

wat we nooit meer 
zullen vergeten.  

 
Iedereen heeft het zo goed gedaan; Personeel, 

vrijwilligers, cliënten en familie. Iedereen bedankt om 
het zo gezellig en aangenaam te maken voor alle 

bewoners van het huis. Want deze kanjers hebben een 
rare, zware tijd gehad. We gaan er samen weer voor 

zorgen dat we de gezelligheid in huis door kunnen 
zetten. 

 

 

Groetjes,  
Anita Penninx 
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‘Wanneer je iemands naam noemt, denk je 
ook aan wie iemand is, of is geweest.’ 

Geestelijk verzorger, Alice Bremmer 
 

 
In de afgelopen tijd hebben we elkaar 

niet altijd goed kunnen ontmoeten - 
hoe graag we dat ook wilden. Zo 

hebben we elkaar niet kunnen volgen 
in veel belangrijke gebeurtenissen in 

ons leven 

 
In deze eerste Loep na een moeilijke 

periode willen we heel graag de namen 
noemen van de mensen die in de 

afgelopen tijd gestorven zijn. Van deze 
mensen hadden we allemaal - familie, 

medebewoners, medewerkers - anders 
afscheid willen nemen dan nu moest. 

Ook de familie rondom hadden we 
anders willen bijstaan dan nu moest. 

Dat is en dat blijft heel verdrietig. 
 

Wanneer je iemands naam noemt, denk je ook aan wie iemand is, of is 
geweest. Met dat we hier de namen noemen van de overleden bewoners 

van Sint Petrus denken we ook aan wie zij geweest zijn, en wat zij ons 

gegeven hebben aan vriendschap, gezelligheid, nabijheid en 
verbondenheid: 
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WEGGAAN 

Weggaan is iets anders 

dan het huis uitsluipen 

zacht de deur dichttrekken 

achter je bestaan en niet 

terugkeren. Je blijft 

iemand op wie wordt gewacht. 

 

Weggaan kun je beschrijven als 

een soort van blijven. Niemand  

wacht want je bent er nog. 

Niemand neemt afscheid 

want je gaat niet weg.   
 

Rutger Kopland 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Overleden bewoners 

 
De heer H.A. van Berlo            12-03-2020 

Mevrouw J.M. van der Burgt-Weijts             14-03-2020   
Mevrouw A.F.P.M. Rijken-Pijnenburg            20-03-2020 

Mevrouw M.L.T. Verbrugge-van de Biggelaar            23-03-2020 
Mevrouw A.M. van Dijk-van de Donk            23-03-2020 

De heer M.J.F. van Hout               27-03-2020 
Mevrouw M.W.L. van den Elzen-van den Berg          30-03-2020 

Mevrouw A.J. Noijen-Vissers               02-04-2020 

Mevrouw C.W.M van den Broek-Tieleman                04-04-2020  
Mevrouw E.A. van de Ven-Vesters              05-04-2020  

Mevrouw J. Kanters-Hermkens             09-04-2020 
Mevrouw M. de Louw-van Dooren             09-04-2020 

Mevrouw J.J. van Krey               10-04-2020 
De heer J.P. van der Spank               15-04-2020 

Mevrouw A.M.C. Koks-Spooren              19-04-2020  
Mevrouw G.M. van den Heuvel-de Groot            24-04-2020 

Mevrouw J.A. Rutten-Verstraten              20-05-2020 
Mevrouw P.M.L. Arts              25-07-2020  

De heer J.J.M. van den Elsen                                  26-07-2020  
Mevrouw J.A.M. Hermens-Wijdeven                        08-08-2020 

Mevrouw M.H.G.A. Nelissen-Roeloffzen                   07-09-2020 
 

Wij wensen de families veel sterkte bij dit verlies. 
 



 
16 

 
 

 
 

 

 
CLIËNTENRAAD 22 JULI EN 28 AUGUSTUS 2020 

 
Na een verplichte coronastop van bijna vijf maanden (laatst 28 februari 

2020) zijn we weer in juli en augustus vanwege corona in twee groepen 
bij elkaar geweest. 

 
Harry gaf in beide sessies eenieder het woord om zijn/haar ervaringen 

met corona met elkaar te delen. 
Wat er vooral op viel waren vier zaken: 

-  De gedwongen Lock down, waarbij de familiaire contacten tot nul waren 
gereduceerd. 

-  Het op afstand afscheid nemen van familie/kennissen, die het 
coronavirus niet te boven kwamen. 

-  Over het algemeen de waardering voor de medewerkers die hun best 

deden om aandacht te geven bij de zorgmomenten. 
- Maar vooral de ervaring van EENZAAMHEID, waarvan vele mensen 

letterlijk ziek werden. 
 

De status nu: 
Al met al is de Lock down nu alweer zover afgebouwd dat er onbeperkt 

bezoek mag worden ontvangen (1,5 meter), ‘t Trefpunt weer open staat 
voor de maaltijden en de ontspanningsactiviteiten weer langzaamaan 

worden opgestart. 
 

Alie van de Centrale Cliëntenraad (CCR) 
vroeg de mening van de  cliëntenraad hoe er 

wordt gedacht om voortaan alles met een 
pasje te betalen, dus geen contact geld meer 

(cashless payment). 

Daar ziet iedereen wel het voordeel van in en 
Alie neemt dit mee naar de CCR alwaar het 

voorstel zal worden verwoord naar de Raad van Bestuur. Er wordt nu al op 
enkele locaties proefgedraaid. 

 
* Verder werd op 22 juli bij het overleg mevr. Arts gemist, die na een kort 

ziekbed op 25 juli is overleden. We zullen haar missen. 
* Op 28 augustus gaf Cor van de Heuvel aan dat hij stopt als lid vanuit de 

vertegenwoordiging van D’n Boogerd. Cor heeft er nu geen binding meer 
mee, sinds zijn vrouw is overleden. Cor, bedankt! 

* Als nieuw lid voor de raad is mevr. Miep Leenen aanwezig vanuit de zorg 
in de wijk. Miep wordt welkom geheten en wil vanuit haar ervaringen haar 

steentje bijdragen. 
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Vanuit het management wordt een workshop aangekondigd waaraan alle 

leden van de raad en alle leden van het management zullen deelnemen. 
 

Op 28 maart jl. zou de finale plaatsvinden 

van de kookwedstrijd waaraan ook twee 
koks van Sint Petrus zouden deelnemen. 

Deze zal helaas niet (meer) plaatsvinden. 
 

Bij de rondvraag weet Marietje 
van Boerdonk te vertellen dat ze 

op 1 september 1957 bij Sint 
Petrus kwam werken. Dus nu al 63 

jaar, waarin de zorg maar ook het gebouw al twee  keer 
veranderd is. Wat een tijd.  

 
Harry bedankt alle leden en we komen op vrijdag 25 september 

weer bij elkaar. 
 

Namens de cliëntenraad,  

Theo 
 

 

 
 
 
 

Toen (gedicht mw. van Roosmalen) 
 
Zo nu en dan 

Moeten we weer terugkomen 
Na de bron 

Van het begin 
Eventjes het licht 

Van de zon 
Eventjes weg van de drukte 

Eventjes weer ruiken gericht 
Van toen 

Onbevangen geluk 
Zo nu en dan 

Zoals vroeger met elkaar 

Even er op uit 

Met een windje in je haar 
Even genieten 

Eventjes vrij 
Terug naar de bron 

Hand in hand en zij aan zij 
Heel bekant 

Heel verbijd 
Zoals de allermooiste tijd 

Er nog veel kon 
Scheen de zon
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Iedereen is nog steeds bezig met 

de gevolgen van de virusepidemie. Dit virus was een jaar geleden nog 
onbekend. Nu heeft het de hele wereld in zijn greep. Ook in Sint Petrus en 

het dorp heeft het sinds half maart een enorme invloed gehad. Veel 
mensen ziek, veel overledenen, de werkorganisatie verstoort en weinig of 

geen bezoek. Ook de vrijwilligers moesten afhaken. Voorlopig zijn we er 
nog niet vanaf. Het is voor veel mensen moeilijk geweest om lichtpuntjes 

te blijven zien. En lichtpuntjes zijn er toch ook genoeg. Alleen al de natuur 
om ons heen afgelopen zomer, en nu in de herfst. Je kunt klagen over de 

droogte, en dat deden we natuurlijk allemaal. Maar in vergelijking met 

veel andere streken, hebben we hier veel water beschikbaar. En alle 
gewassen komen nu vlot van het land. Soms 

met wat minder kilo’s dan in een topjaar. In de 
tuinen van Boekel en Venhorst bloeide alles als 

nooit tevoren. En er is wat rondgefietst 
afgelopen maanden. Dus we hebben massaal bij 

een ander over de heg kunnen kijken hoe het er 

daar bij stond.  

Persoonlijk heb ik afgelopen maanden ervaren als vervelend. Het 

verbreken van de normale contacten met de kinderen en kleinkinderen, 

met vrienden, met verenigingen, het heeft wel erg lang geduurd. Ook ik 
ben erg gehecht aan het oude normaal. Daarom begrijp ik erg goed hoe 

het moet zijn geweest voor de mensen op Sint Petrus, die er niet 
makkelijk zelf op uit kunnen, en die plotseling op hun kamers moesten 

blijven. Ook konden veel activiteiten van de Vrienden van Sint Petrus niet 
doorgaan. Gelukkig kon met hulp van de Vriendenstichting het bezoek 

vergemakkelijkt worden.   
 

De gezelligheid van de afdelingen en van het huis wordt natuurlijk 
gemaakt door iedereen samen, bewoners, medewerkers, vrijwilligers en 

bezoekers. En afgelopen week zag ik hoe die gezelligheid er toch weer is. 
Hulde voor iedereen die de afgelopen maanden heeft helpen overbruggen, 

en nu weer de juiste sfeer helpt vasthouden. Als we deze week hier onze 
Sterappels en Bellefleuren plukken dan denken we ook aan die 

afdelingen op Sint Petrus. En dan hoop ik dat we komende 

maanden weer naar normale feestdagen kunnen toewerken. 
Het is geen straf als je 10 keer per dag je handen moet wassen. 

Het is een straf als je mekaar niet gewoon kunt opzoeken.  
 

Graag weer tot ziens, 
 

Vrienden van Sint Petrus 
Toon Wassenberg 
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Mevrouw Annie van der Burgt-Weijts 
 

Annie is samen met haar man Albert op 11 januari 
2020 in Sint Petrus op afdeling Elstar kamer 1.15 

komen wonen. Ze had het er erg naar haar zin en 
had al vlug haar draai gevonden. In de korte tijd dat 

ze er woonde heeft zij aan veel activiteiten die 
georganiseerd werden deelgenomen, zoals het 

bloemschikken, muziekmiddagen en niet te vergeten 
de carnavalsactiviteiten als de Boerenbruidsloft en de 

middag georganiseerd door de Knöllekes met heel 
hun gevolg. Heel skon allemaal en lekker dichtbij in 

het ontmoetingscentrum. 
 

Daar heeft ze ook al die tijd genoten van de warme maaltijden die er 

geserveerd worden, iedere dag iets anders en allemaal even lekker. Ze zei 
dan vaak, fijn iedere dag samen uit eten, wat een luxe! Wa hebben we het 

toch goed. Ook kon zij genieten van het praatje tijdens de vele 
verzorgingsmomenten die ze heeft gehad. Dat heeft haar erg geholpen 

haar draai te vinden in zo’n korte tijd, want verhuizen op latere leeftijd is 

toch geen pretje, daar was ze de verzorgers zeer dankbaar voor.  
 

Haar gezondheid ging de laatste weken helaas flink achteruit en het werd 
vermoeiend om overal nog aan deel te nemen. Annie is toch nog vrij 
onverwacht op 14 maart 2020 vredig in haar slaap overleden.  

 
Mevrouw Miet Verbrugge-van de Biggelaar  

 
Ons mam kwam in april 2016 wonen in Sint 

Petrus op afdeling Elstar. Ze zag er wel 

tegenop, maar wat heeft ze het naar haar zin 
gehad. Ze genoot van de vele activiteiten en 

nam overal deel aan. 
Ze was graag onder de mensen en genoot ook 

gezellig van een kopje koffie en een koekje in 
de zaal. 

Het was voor haar heel belangrijk dat ze zelf 
bleef lopen, ik moet op de been blijven zei ze 

altijd. 
Het koste haar wel steeds meer tijd om 

beneden te komen, maar het lukte haar. 
Ze was altijd dankbaar voor de goede zorg en liet dit ook elke keer 

blijken. Namens ons mam nog een dubbele handdruk en een zwaai uit de 
losse pols. 

Kinderen Verbrugge 
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Mevrouw Pieta Arts 
 

Op 6 januari 1929 werd Pieta geboren als 
dochter van Lamberdina van Dijk en Egbertus 

Arts van de Heikant in Volkel. Zij was de vijfde 
in rij van zes kinderen, vier meiden en twee 

jongens. Al vroeg bleek dat de jongens maar 
voor de boerderij moesten zorgen en de dames 

gingen een andere pad op. Pieta heeft al vroeg 

een ingeving gehad dat ze iets met kinderen 
wilde gaan doen. Zij begon dan ook als 

kraamhulp. In het begin alles met de brommer 
afgaan en nadien met de auto. 

 
Ze heeft dus ook nogal wat auto’s versleten, 

want elke twee jaar moest er toch wel iets 
nieuws voor de deur staan, dat was ook wel 

haar hobby.  
 

Pieta als kraamhulp, wie kent ze niet. Volkel, Uden, de Peel, Zeeland en 
Veghel bestreek ze tot en met Schijndel en Heeswijk Dinther. Als je meer 

als 40 jaar kraamhulp bent en dat met veel overgave en liefde doet, dan 
weet je intussen wel hoe alles werkt. Wat een verhalen kon ze vertellen. 

Als mensen vroeger eigenlijk niets hadden om voor de kleine een 

onderkomen te hebben, ging Pieta op pad om alles te regelen. Meestal 
kwam ze dan terug na een uur en had alle benodigde meubilair en spullen 

voor de nieuwe spruit geregeld. Ze ging gewoon naar mensen toe en zei 
daar, jullie hebben deze spullen toch niet meer nodig, ik kan er iemand 

blij mee maken. Kwam vervolgens dan ook terug met een volle auto met 
spullen voor de nieuwe ouders. Dat kon je haar wel overlaten. 

 
Ze had intussen zoveel ervaring dat ze zelf de bevalling kon doen. Dat 

schoof ze dan ook niet onder stoelen en banken. Ze was bijna dokter als 
je haar hoorde, maar wel op een leuke manier. Intussen had ze al alles 

meegemaakt op bevallingsgebied. Moeilijke bevallingen, nee die zijn er 
niet. Lastiger als bij iemand anders wel. 

 
Familie was heilig voor haar. Geen verjaardag overslaan, bruiloften, je 

zorgt maar dat je er bent. Moet ik iemand ophalen is ook goed. Dat waren 

we als familie zo gewoon. Ze reed gewoon een 40-50 km verder, om ook 
maar niemand te vergeten of op te halen. Auto rijden was haar hobby. 

Pieta heeft, nadat iedereen van het gezin uitgevlogen was, voor haar 
ouders gezorgd. In het begin op de Heikant in Volkel. Hier is Lamberdina 

haar moeder overleden in 1976 op 83 jarige leeftijd, nadien verhuisd naar  
 

 
de Leeuwstraat in Volkel en hier overleed Egbertus haar vader in 1992 op 

99 jarige leeftijd. Voor die tijd reed ze dan ook stad en land af met haar 
ouders, om naar de verjaardagen van de broers en zussen te gaan en de 

kleinkinderen van Egbertus en Lamberdina. Er werd er niet een over 
geslagen. Dat hoorde gewoon zo en dat wist ook iedereen.  
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Rond etenstijd waren ze er dan ook. Na de dood van haar ouders heeft 
Pieta dit nog jaren volgehouden om toch maar niemand te vergeten en 

dan ook uit naam van haar ouders nog een kleine bijdrage te leveren. Dit 
was ook Pieta, zeer sociaal. Daarna is ze verhuisd naar Uden om dicht bij 

haar zus Johanna te gaan wonen. Daar heeft ze nog lange tijd mogen 
genieten van de bakjes koffie en verhalen van elkaar. 

 
Tot een paar jaar terug was ze eigenlijk nog best mobiel. Maar nadat ze 

een paar keer gevallen was, werd dit er niet beter op. Ze had meer hulp 
nodig en moest nog een keer verhuizen en wel naar Boekel, naar Sint 

Petrus Verzorgingshuis afdeling Oogstappel. Daar had ze het goed naar 
haar zin. Ze kende veel mensen en als ze die niet kende dan duurde dat 

meestal niet lang of ze kende ze wel. Daar heeft ze de afgelopen jaren 

haar verjaardag ook gevierd in het Vriendenhuis. Lekker eten, lekker wat 
drinken, maar vooral weer eens bijpraten met de broers en zussen, maar 

zeker ook de neven en nichten, dat vond ze leuk.  
 

De laatste tijd ging het met haar gezondheid steeds verder achteruit en 
dan vooral het fysieke stuk. Ze was steeds meer hulpbehoevend, kon niet 

meer lopen en haar armen wilden ook vaak niet meer meewerken. Ze 
vond het vooral erg dat ze haar mobiliteit en zelfstandigheid kwijt was. Ze 

was haar hele leven tenslotte aan het retsen met van alles wat maar een 
voertuig kon heten, maar dat ging niet meer. Daar kwam ook bij dat haar 

jongere zus vorig jaar overleden was, dat vond ze verschrikkelijk erg. Ze 
zei nog, “die was niet aan de beurt”. 

 
Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van een welbekend 

en markant persoon, ons Pieta. Op 25 juli 2020 is ze overleden na een 

kort ziekbed. Dankjewel voor alle aandacht voor iedereen en de mooie 
verhalen die je altijd wel had.  

 
In memoriam Marietje de Louw-van Dooren 

oftewel in omstreken bekend als Miet de Meijer. 
 

Marietje is geboren in Boekel en heeft haar jeugd 
doorgebracht in Venhorst. 

Toen ze in 1952 trouwde met Driek de Louw zijn ze 
naar Beek en Donk verhuisd, waarna ze in 1960 toch 

weer terug kwamen naar Venhorst. In de zomer van 
1971 zijn ze naar Boekel verhuisd en kregen ze vijf 

kinderen. Helaas overleed Driek in december 1975 op 
de leeftijd van 53 jaar. Ze bleef alleen met de 

kinderen, maar heeft dat goed opgepakt. 

 
Haar uitspraak was altijd: ik ben nooit alleen, want een 

tevreden mens telt voor 2. Haar gezin en later ook de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen betekenden alles voor haar. Samen 

met haar zus Bertha naar de rommelmarkt, op familiebezoek en niet te 
vergeten zomaar zitten op een bankje op het plein in Boekel en lekker 

kletsen met voorbijgangers. Daar hebben ze samen van genoten. 
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Sinds februari 2018 woonde ons mam in het verzorgingshuis Sint Petrus 
op afdeling Elstar. Al vóór ze er woonde hebben we een paar keer koffie 

gedronken in het restaurant en ontmoette ze daar heel veel bewoners, 
vrijwilligers en personeel die ze al kende, zodat wij moesten zeggen: kom 

mam we moeten weer gaan. Ze heeft het in Sint Petrus heel goed naar 
haar zin gehad en wij als familie hebben haar verblijf ook zeker als fijn 

ervaren. Gezellig samen koffiedrinken in het restaurant met haar kinderen 
en andere bewoners, daar genoot ze van. 

 
Aan veel activiteiten deed ze mee zoals bloemschikken en samen met 

haar zus Bertha naar de muziekmiddagen, daar danste ze graag mee, jeu 
de boules, naar de gym, met het busje mee op donderdag om de 

omgeving te verkennen, genieten van de kinderen van de kinderopvang, 

samen met haar kinderen met de avond4daagse meedoen en na afloop 
gezellig buiten koffie drinken. Ook breien wat altijd haar hobby is geweest 

heeft ze ook nog veel gedaan in Sint Petrus. 
 

Verder is ze altijd druk geweest met haar gave om andere mensen van 
hun ongemakken en zenuwen voor een examen af te helpen. 

Door de Alzheimer liet haar geheugen haar steeds meer in de steek en dat 
vond ze heel moeilijk. Ze bracht steeds meer tijd door in de huiskamer 

van afdeling Elstar, ook daar had ze haar plaatsje gevonden. 
Soms kwamen er door een gevoel van onmacht emoties bij haar naar 

boven die we niet van haar kenden. 
 

Met carnaval in februari 2020 werd ze gehuldigd samen met haar 
buurvrouw als knoer goeie bewoner. 

 

Op 13 maart 2020 werd ze 92 jaar, dat hebben we in het klein nog met 
haar kunnen vieren. 

 
Toen het Coronavirus vat op haar kreeg heeft ze nog wel gestreden, maar 

haar geest en lichaam moesten het uiteindelijk toch opgeven. 
In het bijzijn van haar kinderen is ze rustig ingeslapen. 

 
De zorg heeft haar met veel liefde verzorgd, dat kon je wel merken. 

Ook wij als kinderen konden met alle vragen bij hen terecht. 
 

Namens Marietje en haar kinderen willen wij dan ook alle medewerkers en 
vrijwilligers van Sint Petrus bedanken voor hun goede zorgen. 
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Wat een drama begin maart. Dagbesteding Donkzicht moest worden 
gesloten vanwege de corona. Bewoners van Donkzicht hadden wel 

geluk, zij mochten wel naar de dagbesteding komen. De groep was 
dus erg uitgedund, daarom mochten we wel in één ruimte zitten. De 

lunch en het diner moest wel verdeeld worden over de twee 
huiskamers. Met de bewoners werd ook weer de groentetuin 

aangelegd. Voorzien van een flinke wagen mest, zou alles wel weer  
groeien.  

 
Intussen waren we enkele maanden verder en kregen we 

groen licht om weer open te gaan voor de externe bezoekers. 
De ingang werd versierd, zo blij waren we dat we ze allemaal 

weer terug zagen. Ook enkele vrijwilligers durfden weer te 

komen. En zaten we zonder hulp dan hadden we onze drie 
kanjers Liz, Sarah en Marlies die ons kwamen helpen. Nu 

konden we ons ook gaan voorbereiden voor het 
zomerprogramma.  

 
Dit jaar hadden we gekozen voor het thema circus. Een circus 

dat heel Nederland rond trok om te kijken waar een goede standplaats 
zou zijn. We begonnen in Limburg en wel in Valkenburg. Bekend van het 

vele fietsen, dus werden er fietsvelgen 
versierd met allerlei sjaaltjes. Daarna gingen 

we naar Thorn, bekend om zijn witte huisjes, 
die hebben we nagemaakt van klei. Toen was 

Kerkrade aan de beurt en Jos maakte voor 
ons Limburgs zuurvlees. In Maastricht keken 

we naar Andre Rieu op het Vrijthof. Wat is 

een circus zonder dieren. Daarom maakten 
we in Venlo  circusdieren.  

 
De tweede week gingen we naar Gelderland. We gingen 

naar Nijmegen en in Arnhem aten we Arnhemse 
meisjes. In Apeldoorn regen we pinda’s aan een koord 

voor Apenheul. In Geldermalsen speelden we het spel 
ezeltje prik, de ballonnen knalden om onze oren. Om 

de inwendige mens te versterken bakten we cup cakes. 
In Putten werd er gegymd met ballonnen meppen.  

 
De derde week reisden we naar Overijssel. Waar we in 

Giethoorn fotolijstjes versierden, omdat de Japanners 
ons op de foto gingen zetten. Ook was er muziek, 

accordeon gespeeld door onze collega Ellen. We 

maakten nog een knikkerspel in Zwolle, aten Deventer 
koek en speelden in Kampen het handelsspel met leuke prijsjes.  
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In week vier gingen we naar Friesland. De huiskamer van Donkzicht werd 
versierd met slingers en er hing een heus circusgordijn. We reisden door 

Harlingen en in Bolsward maakten we leuke bloempotclowntjes. Intussen 
kookte Jos heerlijke elfstedenbliksem.  

 
In week 5 gingen we naar Zuid-Holland. In 

Den Haag, stad van het geld, maakten we 
schatkistjes. In Delft schilderden we onze 

eigen Delfst Blauwe borden. In de studenten 
stad Leiden knutselden we van houten 

schijfjes het boter, kaas en eieren spel. Lisse, 
bekend van zijn bloembollen, dus maakten 

we ons 

eigen bloementuintje.  
 

Week 6, de week dat het circus 
definitief zijn plek koos. En hoe kan 

het ook anders: Het werd Noord-
Brabant. We kwamen nog door 

Eindhoven en Den Bosch. En de tent 
werd opgebouwd in……Boekel. Hier 

vonden de optredens plaats en 
werden de spellen gespeeld. Dit alles samen met bewoners, 

bezoekers van de dagbesteding en de 
Kinderburcht. Zij hadden hun eigen 

clown, goochelaars en trapeze acts 
ingestudeerd. Onze weekendkrachten 

Liz, Marlies en Sarah bouwden een 

piramide. Collega Jeroen had zijn 
hondje kunstjes geleerd die hij perfect 

uitvoerde. Will had een gevaarlijke 
koorddans act en iedereen genoot van 

zoveel talent in circus 
Donkzicht. Er werd 

samen gegeten, want ook 
nu had Jos iets lekkers 

gemaakt. Voor iedereen een slaatje. We 
kunnen terug kijken op een prachtige zomer 

met heel veel 
activiteiten waar 

iedereen aan 
meegewerkt heeft.   

 

Team Donkzicht 
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D’n Boogerd – Corona 

 
 

Ondanks corona (covid 19) was het voor de 

bewoners van d’n Boogerd een hele mooie 
zomer. Veel buiten zitten en buiten eten waren 

van die fijne pluspunten. Door de zeer hoge 
temperaturen gingen er ook veel heerlijke 

ijsjes schuiven. En zoetjesaan was er weer 
ruimte voor bezoek. Bezoek onder andere van 

TIES en DORUS.  
 

Geen bezoek van Boet, Szymon, Fender, Yigit, 
Kaan, Hamza, Ole of Storm. Ook niet van Daan, Noah, Sem, Luuk, Levi, 

Finn, James, Noud, Mees en Liam. De eerste jongensnamen zijn minder 
gebruikelijk, de tweede serie zijn de populaire namen van dit moment. 

Nee, bezoek van TIES en DORUS.  
 

Wie is TIES? TIES is geboren op dinsdag 24 maart 2020. Geboren op de 

nationale dag van de muziek. Dat is nog eens een goed voorteken. TIES is 
het zoontje van Jill en Kevin. En Jill werkt sinds jaar en dag op afdeling 

d’n Boogerd. 
 

Vervolgens gaan we 7 weken verder. Naar de Statenweg. Op 12 mei werd 
daar DORUS verwelkomd. Zoontje van Esther en Don. Esther is alweer 

een hele tijd collega van Jill op diezelfde d’n Boogerd. En 12 mei is 
uitgeroepen tot dag van de verpleging.  

 
TIES en DORUS dus op bezoek bij de 

bewoners van d’n Boogerd. Nou ja, 
op bezoek. De moeders, Jill en 

Esther, wilden natuurlijk dolgraag hun 
geweldige baby showen. En terecht! 

Schitterende zonen en prachtige 

namen! Vroeger waren TIES en 
DORUS niet op de toptienlijst van 

jongensnamen te vinden. Zo’n lijsten 
waren er toen nog niet. Anders 

hadden ze er beslist op gestaan. En 
Corona is eigenlijk een gewone 

Latijnse meisjesnaam! 
 

Vrijwilliger Hein van den Elzen 
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Mannen op de afdeling 
 

Op afdeling Elstar hebben we 
ondertussen de kamers weer goed 

gevuld en het is zelfs zo dat de mannen 
in de meerderheid zijn. Maar liefst tien 

mannen brengen hun oude dag 
hierdoor.  

Er is zelfs een soort van biljartclubje 
ontstaan van enkele mannen die een 

paar keer per week het balletje laten 

rollen. Er wordt dan veel gelachen, 
maar ook erg serieus gespeeld. Er zal 

er toch één moeten winnen die middag. 
Gelukkig kan dit nu allemaal weer en 

hopen we dat we nog veel van deze 
biljartmiddagen mogen genieten. 

 

 

Hierbij een grappig gedichtje 
over het biljarten. 

 
Groet, Jorg 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Elstar 
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Hallo allemaal, 
 

Corona, jeetje wat een tijd. En wat hebben we met z’n alle geprobeerd er 
toch iets moois van te maken. Van alle kanten kregen we kaartjes en 

mooie tekeningen. Heel de afdeling was mooi versierd met fleurige 
kleuren. Iedereen die aan ons dacht, omdat we geen bezoek mochten 

ontvangen en toch ons hoofd niet lieten hangen.  

 
Ook kregen we veel hulp van alle andere disciplines en zij hielpen mee in 

de huiskamer en deden activiteiten mee. En wat waren we hier blij mee, 
bewoners die hierdoor meer aandacht 

kregen. De haren weer mooi in de krul, 
samen gezellig kletsen of dansen op de 

muziek van de artiesten die bij/voor ons 
kwamen spelen. 

 
Dit alles zorgde voor mooie plaatjes en 

deze stuurden we wekelijks naar familie, 
zodat ze toch nog dichtbij ons waren en 

konden zien hoe het met ons ging. En het 
vele videobellen met familie was erg 

gezellig, even bijkletsen en elkaar weer 
even zien. 

 
Wat is er de afgelopen tijd toch veel 

gebeurd en wat zijn we blij dat we weer 
bezoek mogen ontvangen. Samen de 

richtlijnen bewaken, zodat we hopelijk lang 

van elkaar mogen genieten! 
 

 
 

 
Groetjes, Nefeli 
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Welzijn op afdeling Oogstappel 

 
Één keer in de twee weken hebben we een middag Welzijn met de 

bewoners. Iedere keer proberen we wat anders te verzinnen en ook weer 
andere mensen erbij te betrekken.  

Net voor de vakantie zijn we er op uit gegaan met de bus (van Sint 
Petrus) en zijn we eens gaan kijken waar Louis vroeger gewoond heeft, in 

Eersel. Natuurlijk reden we wel via een toeristische route. In Eersel 
vonden we een terrasje waar we heerlijk van het zonnetje hebben 

genoten om daarna weer via een andere route terug naar Boekel te gaan.  
Het was een leuke middag geweest waarin we weer wat gezien hebben 

van de omgeving, maar ook de verhalen van de bewoners gehoord 

hebben die mee zijn geweest..... Wat kunnen ze toch heerlijk vertellen 
over vroeger en alles wat ze hebben meegemaakt. Jammer is het 

natuurlijk wel dat door de corona-regels we niet veel mensen mee kunnen 
nemen. 

 
                   

Omdat er ook wat creatieve mensen op de 

afdeling zijn hadden we bedacht om eens wat te gaan knutselen. Een 

zondagmiddag voorbereiden en dan samen met de bewoners er iets moois 
van maken. En als het dan niet helemaal lukte.... dan helpen we toch een 

handje. Het samen gezellig bezig zijn, van de kamer zijn dat is waar het 
op zulke middagen om draait. 

 

Groetjes, Helga 
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Hallo, 

 
Hier ook weer een berichtje van afdeling Bellefleur. 

Gelukkig hebben we in deze akelige 'Corona-tijd' ook 
nog hele mooie momenten beleefd..... 

 

Zo ging in juli, onze collega Maja Moret, na bijna 12 
jaar in Sint Petrus, met welverdiend pensioen. 

Jammer natuurlijk, maar heel fijn voor Maja om de 
komende tijd nog meer te kunnen gaan genieten van 

haar gezin en hobby's.  
 

Ondanks de maatregelen hebben we er samen nog een 
leuke afsluitende feestdag van kunnen maken. Klein maar 

fijn met koffie, taart en cadeautjes. Bewoners knutselden 
mee aan een appelboom met persoonlijke wensen en een 

gedicht van mw. van Roosmalen maakte het compleet.  
 

Bedankt voor de samenwerking, de zorgen en graag tot 
ziens op de Bellefleur zeiden we...vorige maand is Maja 

voor de 2e keer oma geworden en kwam ze trakteren op 

beschuit met muisjes. Gefeliciteerd! en wederom zeggen 
wij...tot ziens!!! 

 
Groetjes van bewoners en team Bellefleur 
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Sint Petrus is door de Boekelse Coop uitgekozen 

voor de lokale statiegeld actie! 

 

Hoe werkt het? 

 

Het komende kwartaal kunnen klanten van Coop 

Boekel hun statiegeld aan “WELZIJN OUDEREN IN 

SINT PETRUS” doneren. Supermarkt Coop 

verdubbelt dan deze donatie. 

 

Dus als je €1,00 aan statiegeld 

bij de Coop in Boekel aan Sint 

Petrus schenkt, dan krijgen wij 

hier €2,00 voor. 

 

Een mooie pleister op de wond in deze moeilijke 

tijd. 

 

Allemaal meedoen s.v.p. en lekker veel drinken! 

Het statiegeld bonnetje daarna bij de Coop in 

Boekel inleveren in de bus van de Sint Petrus 

actie. 

Dank je wel !!! 
 

 

Coop statiegeld actie Sint Petrus 

oktober, november en december
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Mijn naam is Evelien Verstegen en woon in 

Langenboom. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij 
BrabantZorg. Momenteel werk ik met veel 

plezier als leerling op afdeling d'n Boogerd.  

 
In 2018 heb ik de opleiding verzorgende IG 

afgerond. Omdat ik meer verdieping en 
uitdaging zoek in het vak ben ik in september 

2019 gestart met de opleiding 
verpleegkundige binnen BrabantZorg.  

In december volgend jaar hoop ik hiervoor 
mijn diploma te halen.  

 
Wat mij aanspreekt bij BrabantZorg is de 

visie: 'Elke dag zo fijn mogelijk', waarbij het 
behoud van eigen regie ver bovenaan staat.  

 
Mijn vrije tijd 

breng ik graag door met familie en vrienden 

en ben ik regelmatig te vinden in de 
sportschool.  

 
Afgelopen zomer ben ik met een paar 

vriendinnen op fietsvakantie geweest. Naar 
Flevoland en weer terug in vijf dagen. Het 

was een erg leuke uitdaging. Ook ben ik 
deze zomer met mijn vriend een paar dagen 

naar Valkenburg geweest. En zijn daar in de 
grotten o.a. gaan mountainbiken. Zeker voor 

herhaling vatbaar!  
 

Ik zal nog tot en met maart 2021 werken en leren op afdeling d'n 
Boogerd. Daarna ga ik beginnen aan mijn laatste stage binnen 

BrabantZorg. 

 
Groetjes, Evelien 

 
Ik geef de pen door aan: Diny Albers 
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Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen 

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

 
 

  

Maandagochtend   

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

10.15 - 11.00 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling 
Sterappel 

11.00 - 11.45 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling 
Bellefleur  

10.00 - 11.00 uur Onder het genot van een kopje koffie/thee 
wordt wekelijks de krant gelezen 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining in het Vriendenhuis 

Maandagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Natuurvereniging in ’t Trefpunt (1e maandag 
van de maand) 

Dinsdagochtend  

09.00 - 10.30 uur Biljartenclub onder leiding van vrijwilligers  

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.00 uur Kienen in ’t Trefpunt en voor afdeling Sterappel 
en Bellefleur op de afdeling  

16.00 - 17.00 uur Frietkraam open 

Woensdagochtend  

10.00 – 11.30 uur Mannenclub in het Vriendenhuis (1e en 3e 
woensdag van de maand) 

10.00 – 11.00 uur Grootletterbibliotheek (2e woensdag van de 
maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 – 16.15 uur Muziekmiddag met livemuziek 

14.30 – 16.15 uur Biljarten  

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 d’n 

Boogerd in de beweegruimte  

09.30 – 10.30 uur  Bloemschikken in ’t Trefpunt  

Donderdagmiddag  

14.30 – 16.15 uur Biljarten  

14.30 – 16.15 uur Handwerkclub 

Vrijdagochtend   

09.30 - 12.00 uur Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en 
de Kloosterlaan in de fitness ruimte 

Vrijdagmiddag   

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

 

 

Vast weekschema 
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Wat was het weer een hete zomer! En bij de zomer 
hoort natuurlijk een ijsje van de Verleiding.  

Wat was het genieten en lekker! 


