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Beste bewoners, vrijwilligers en familieleden.

De vakantieperiode zit er weer bijna op. Alle medewerkers hebben kunnen
genieten of genieten nog van hun welverdiende vakantie, na een zwaar jaar
van veel werken en invallen. We hebben een zomer gehad met mooie zonnige
dagen maar ook stevige regenbuien. Persoonlijk vond ik het wel fijn dat het
niet zo heet is geweest. Al ben ik wel een paar keer flink nat geworden. Zo nat
dat het water letterlijk in mijn schoenen stond. Zelf ben ik op vakantie geweest
in eigen land. Met de fiets door de kroondomeinen van Apeldoorn. Dit is het
jachtgebied van onze koninklijke familie. We hadden gelukkig mooi weer en ik
kan niet anders zeggen dat we in een prachtig land wonen.
Bij mooi weer zag ik dat regelmatig alle tafeltjes op het terras aan de voorzijde
van Sint Petrus bezet waren. Gezellig met elkaar een praatje maken en kijken
wie er wat er allemaal voorbij komt. Verder is er in september een mooie
fietstocht georganiseerd waar veel vrijwilligers, familieleden en bewoners aan
mee gedaan hebben. Het was een sponsoractie waar we een mooi bedrag bij
elkaar hebben gefietst die geheel ten goede komt aan het welzijn van onze
bewoners.
In oktober staat er weer een circustent op het terrein en kan jong en oud
genieten van 3 circusvoorstellingen. In de dagbesteding van Donkzicht was een
vakantieweek gepland voor alle bezoekers die geheel in het teken stond van
Safari. In een woord geweldig hoe de huiskamer van Donkzicht omgetoverd
was. Ik waande me echt in een andere wereld. Ook hier hebben de bezoekers
genoten. Mooie initiatieven en fijn dat deze initiatieven weer kunnen en mogen.
Wat hebben we dit gemist de afgelopen 1,5 jaar!
Net voor de vakantieperiode heeft de nieuwe burgemeester van Boekel ,
Caroline van den Elsen, kennis gemaakt met Sint Petrus. Ze was aangenaam
verrast door de grote belangstelling. Alle stoelen in ‘t Trefpunt waren bezet. Ze
heeft een goed beeld gekregen van alles wat er in en rondom Sint Petrus
gebeurt en georganiseerd wordt. Ze heeft vele bewoners en bezoekers
persoonlijk gesproken.
Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave van de Loep. Ook dit is een mooi
initiatief die een paar keer per jaar door de inzet van velen tot stand komt. Ik
wens u allen een mooi najaar, met hopelijk nog mooie zonnige dagen.
Liefs: Marie-Louise.
Teammanager thuiszorg en dagbesteding.
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Gelukkig is het in huis rustig wat corona betreft.

En dat merk je aan de bewoners. Ze
gaan/durven weer naar de activiteiten te
komen. Het is weer gezellig als er een
muziek optreden is. Ook voor de muzikant
zelf is het fijn als er meerdere mensen
komen luisteren. Ook merk ik bij de
zitgym en de fitness dat bewoners weer
graag komen bewegen. Ze hebben veel
baat bij het bewegen. Bij de zitgym kan
iedereen
meedoen.
Ik
train
met
gewichten en dynabanden. Alle spieren
pakken we aan. Zelfs de kaakspieren.
Want kletsen en zingen doen we ook.
Iedereen op zijn eigen niveau en kunnen.
Ook wat rekken en strekken natuurlijk.
Want stijver, dat worden we liever niet.
Bij de fitness op vrijdagochtend is het
werken aan conditie en kracht. Buiten op
de fiets fietsen gaat vaak niet meer. Maar
ik zie dat ze in de fitnessruimte flink
fietsen. Ook merk ik dat er op deze ochtend soms leuke, soms ook ontroerende
verhalen komen. Er wordt soms een traan gelaten, maar vooral veel gelachen.
Tonny is een vrijwilligster die me elke vrijdag helpt. Ze haalt de bewoners op
en komt samen naar de fitness ruimte. Haar kan ik niet missen op vrijdag
ochtend. Samen zijn wij een mooi team.
Marlon, onze fysiotherapeut, geeft me door als er bewoners zijn met
lichamelijke klachten. En gaan daar aan werken om de klachten te
verminderen.
Ik ben blij dat veel bewoners weer wat
te doen hebben. Er komen ook weer
leuke grote activiteiten voor ze aan. En
als iedereen ervan geniet dan zijn wij
ook tevreden.

Veel liefs Anita Penninx.
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Overleden.
Mw. F.C. Theunissen Hagenaars
Mw. C.J. Loermans van Rossum
Dhr. M.P. van Dooren
Mw. J.M. Van der Burgt Tielemans
Mw. A.M.J. Timmers van Gaal

15-07-2021
18-07-2021
04-08-2021
15-08-2021
19-09-2021

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe bewoners.
Mw. J.T.W. Kastermans van Zal
Mw. W.H. van Lankveld Timmers
Mw. G.M.C. Deeben Pardoel

2.02
2.19
2.20

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
OKTOBER
5 Dhr. J.M. van Alebeek
9 Dhr. P.J. van Dinther
10 Dhr. G.F. Dankers
23 Mw. J.H.J. v.d. Heuvel Verhoeven
25 Mw. L.G. Kweens van Schijndel
30 Mw. A.M.J. van Osch v.d. Ven
31 Mw. A.A. van Gennip Oosterlitz

1.08
1.13
1.19
0.08
1.09
2.06
1.21

NOVEMBER
6 Dhr. A. Theunisse
7 Dhr. W.J.J. Stevens
15 Mw. M.N.B.D. Jansen v.d. Looij
20 Dhr. M.W.F. de Rijck
24 Mw. G.L. Egelmeers v.d. Heijden
28 Dhr. T.J.F. Snijders

1.14
2.22
0.03
1.12
2.26
1.07
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In de vorige Loep stelden we ons de vraag of we net zo’n
hete zomer zouden krijgen als afgelopen jaar. Daar kunnen
we heel kort in zijn, namelijk nee. Het warme weer hadden
we al in juni gehad en in de maanden juli en augustus
hebben we niet zo van de zon kunnen genieten als dat we
graag zouden willen. Maar dat mag de pret natuurlijk niet
drukken. We zijn erg blij dat we weer van alles hebben
mogen organiseren naast de vaste activiteiten. Hieronder
is terug te lezen hoe deze extra activiteiten zijn verlopen
en hoe fijn het weer is om iets anders in huis te hebben.
De grote vraag is nu nog mag de 1,5 meter maatregel eraf
vanaf maandag 20 september? Dat zou toch erg fijn zijn,
want dan kunnen we weer terug naar het normaal waar we
al lang naar snakken. We gaan er met z’n allen hard voor
duimen.
Afscheid cliëntenraadslid: dhr. van de Ven
Tijdens de vergadering van juni gaf dhr. van de
Ven app. 1.10 te kennen om te stoppen met de
cliëntenraad. Dhr. is kort na het komen wonen
in Sint Petrus aangesloten en heeft 13 jaar een
belangrijke bijdrage geleverd als stem van de
bewoners. Het was steeds moeilijker om alles te
volgen en daarom heeft dhr. van de Ven
besloten om te stoppen. Wij willen dhr. van de
Ven bedanken voor alle jaren en wensen hem
het beste toe.

Bus toertochtjes.
Op donderdagmiddag 2 september zijn we weer
gestart met het maken van een uitstapje met
de bus. Dit jaar wat anders dan dat de
bewoners gewend zijn. Normaal gesproken
hebben we een hele maand dezelfde route en
kunnen bewoners aangeven wanneer ze graag
mee willen. Aangezien we nog met de 1,5
meter maatregel zitten mogen er maar drie
bewoners mee naast de chauffeur en begeleider.
De bewoners van Sint Petrus mochten op het
opgavestrookje schrijven waar ze graag naartoe zouden
willen.
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Er zijn verschillende wensen binnengekomen en daar gaan we op de
donderdagmiddag in september en oktober naar toe. Je kunt hierbij denken
aan een rondje Boerdonk, Reek, de Mortel, bezoek aan zorgboerderij
Horseshoe, de Pluktuin in Handel en de Boswachter in Erp. Wat fijn dat we weer
een uitstapje kunnen maken en lekker op pad mogen.
Vakantie feestmiddag bij Sint Petrus.
Op donderdagmiddag 9 september hebben we
een erg leuke activiteit gehad, namelijk een
vakantie feestmiddag. De vakanties zitten er weer
op en wij vonden het daarom leuk om nog iets
speciaals aan te bieden. Deze maand hebben we
sinds lange tijd weer een extra activiteit mogen
organiseren. Entertainment La Donna Mobile
heeft gezorgd voor een feestje en André Rieu
mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken. We
startten de middag met een heerlijk stuk gebak
van bakker Merks en daar genoten de bewoners
al van voordat de middag nog moest beginnen.
Vrolijkheid, warmte en plezier stonden deze
middag dan ook zeker centraal. De herkenbare en vrolijke muziek maakten dat
de bewoners meezongen en daarbij niet stil konden zitten op hun stoel.
Iedereen was laaiend enthousiast en ze mogen dan ook zeker nog een keer
terug komen. Wat belangrijk is om te vermelden is dat deze middag niet
georganiseerd kon worden als we CV de Vliegenmeppers niet hadden. Begin
van het jaar heeft de carnavalsvereniging een geslaagde bingo avond
georganiseerd waar vele Boekelse
mensen aan hebben deelgenomen. Van
het geld wat wij in ontvangst hebben
mogen nemen is deze super middag
georganiseerd. Onze dank is daarom ook
erg groot en wat fijn om te zien dat de
Vliegenmeppers er voor gezorgd hebben
dat de bewoners een geweldige middag
hebben gehad! Nogmaals onze grote
dank en wat fijn dat jullie aan de ouderen
van Boekel hebben gedacht. Namens
iedereen van Sint Petrus.
We mogen weer jeu de boules spelen bij de vereniging.
Vanaf maandag 13 september gaan we weer maandelijks Jeu de Boules spelen
bij de vereniging "Jeu de Bouckles". De Jeu de Boules banen liggen dicht bij
zorgcentrum Sint Petrus en iedere bewoner mag hier gratis aan deelnemen.
We verzamelen de 2e maandagmiddag van de maand om 14.00 uur bij de grote
lift en spelen tot de klok van 16.00 uur. Vrijwilligers van de vereniging helpen
de bewoners met het spelen van het spel. Wilt u graag aansluiten bij deze
activiteit, dan mag u zich aanmelden bij Elly of Renée. Graag tot dan.
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De quiz “Wie wit ut bitter” is weer terug.
Op elke laatste vrijdagmiddag waar de R in de maand zit, organiseren we een
gezellige quizmiddag. De vraag is dan ook “Wie wit ut bitter”? Vanaf september
gaan we daarom ook weer de strijd met elkaar aan. Wie weet het meeste en
haalt zo de punten binnen? Er worden groepjes gemaakt en bij elk groepje sluit
een vrijwilliger aan die de teamcaptain is. De vrijwilligers ondersteunen de
deelnemers met het maken van de vragen. Er zijn verschillende rondes waar
punten gescoord kunnen worden en aan het einde is er ook nog een captain
spel. Dit laatste spel zorgt ervoor dat iedereen nog kan winnen, dus tot het
einde van de middag blijft het spannend. De winnaars gaan nog met een leuk
prijsje naar huis en iedereen met meer kennis. Lijkt u het leuk en gezellig om
bij de quiz aan te sluiten, dan bent u van harte welkom op vrijdagmiddag 24
september. Graag tot dan.
Koffiemomenten in Sint Petrus.
We zijn erg blij dat we de koffiemomenten in ‘t Trefpunt mogen organiseren,
zodat bewoners en bezoekers elkaar weer kunnen ontmoeten. Vanaf september
hebben we een aantal aanpassingen, zodat voor iedereen duidelijk is hoe het
in zijn werking gaat :
★ Alleen abonnementhouders (alles inclusief abonnement) krijgen tijdens
de koffiemomenten gratis koffie/thee. Aangezien deze bewoners elke
maand een vast bedrag betalen.
★ Ieder ander, zonder abonnement, betaalt de koffie/thee met de pinpas of
BrabantZorg betaalpas.
★ Bewoners van Sint Petrus krijgen altijd de koffie/thee gratis.
★ De begeleider van de bewoner van Sint Petrus krijgt het eerste kopje
koffie/thee gratis.
Aankondigingen :
Burendag zaterdag 25 september.
Om 10.00 uur ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.
Daarna kunnen we genieten van draaiorgelmuziek op het
terras aan de voorzijde van Sint Petrus tot 11.30 uur.
Tijdens deze ochtend gaan we ook de bloembakken van
Sint Petrus weer vernieuwen in de herfstsfeer.
U komt toch ook een kijkje nemen? Graag tot dan.
Nieuwe tuinmeubels voor het terras.
Zoals u misschien wel al heeft gehoord en/of gelezen krijgen we aan de
voorzijde van Sint Petrus een nieuw terras. In de week van maandag 4 oktober
zal het nieuwe terras bezorgd worden. We hopen dat het nog een beetje mooi
weer is en we dit jaar het nieuwe terras kunnen gebruiken. Wat zal het er
allemaal mooi uit komen zien aan de voorzijde van Sint Petrus. Het terras is al
groter gemaakt en met de nieuwe aankleding van het fooiengeld van de keuken
nodigt het dan ook zeker uit om gezellig een drankje te doen.
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Circus in de Zorg voor jong en oud.
Na een lange vervelende corona-tijd mogen we eindelijk
weer een grotere activiteit organiseren in de vorm van
een heus circus. Op woensdag 6 oktober zijn er drie
voorstellingen; 11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.
Alle bewoners, alle inclusief abonnementhouders in de
buitenwijk en Donkzicht mogen gratis een kaartje
afnemen. Medewerkers met of zonder kleine kinderen
tot 10 jaar zijn van harte welkom. Vrijwilligers mogen
ook mee genieten van het circus en een kaartje ophalen en maximaal drie
kleinkinderen meenemen tot 10 jaar. We vragen u om de kaartjes tijdig op te
halen. De kaartjes zijn vanaf maandag 6 september verkrijgbaar bij de
receptie.
Als je met de afdeling graag bij elkaar wil zitten tijdens de voorstelling, dan
graag op tijd kaartjes ophalen bij de receptie. Mocht de 1,5 meter maatregel
er geheel vanaf zijn in oktober, dan mogen we meer mensen uitnodigen. We
gaan als vanouds genieten en deze dag weer zo fijn mogelijk maken. Het circus
krijgt u mede aangeboden door de stichting” Vrienden van Sint Petrus”.

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

Hallo, wij zijn Pieter Penninx en Carolina
Penninx. We wonen sinds juni in Sint
Petrus. We hebben het erg naar onze
zin. Pieter is in Boekel geboren en
Carolina in Uchiza (Peru). We zijn 40 jaar
getrouwd. We hebben samen een tijd in
Peru gewoond en 1988 zijn we weer in
Boekel komen wonen.
Wij hebben vier kinderen en samen 8
kleinkinderen.
Met vriendelijk groet: Pieter en Carolina.
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Op zondag 12 september stonden we voor
een nieuwe uitdaging om geld in te zamelen
voor extra activiteiten voor de bewoners van
Sint Petrus.
Door de corona hebben we vorig jaar niks kunnen organiseren en nu zijn we aan een
nieuwe uitdaging toe. Nu zijn het andere tijden en wilden we samen fietsen voor het goede
doel. We hebben vanuit het wandel- fietsboekje van Brabantzorg een mooie route
uitgezocht en de start was vanuit Sint Petrus.
De Vrienden van Sint Petrus waren ook bij de start aanwezig om het geld te innen voor het
goede doel. We hadden een mooi versierd terras en de fietsers konden in tijdsblokken
starten vanaf 10.30 u tot 12.00u Ruim 60 fietsers hadden zich aangemeld .
En de tocht kon beginnen.

We hadden hulp van dames van de
HABO die mede de 2 posten
verzorgden. Onze bus reed af en aan om
de vrijwilligers met versnaperingen weg
te brengen. We hadden geluk dat het
een mooie najaarsdag was om te fietsen.
We hadden maar liefst 4 duo-fietsen in
de tocht.

Bij terugkomst konden de fietsers op het terras nog genieten van een broodje worst en een
consumptie. Een geslaagde tocht die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is. We
hebben bijna €1000,- opgehaald en dit wordt verdubbeld door het fonds ”Voordeouderen”
Een mooi bedrag voor onze nieuwe uitdaging.
We bedanken hierbij de volgende sponsoren: Bakkerij Merks, Boerderijwinkel, Slager
Gerry van Exel en Brabantzorg. Vele producten tijdens de tocht zijn door hen gesponsord
en hiervoor willen we hen heel hartelijk bedanken.
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Beste cliënten zorgcentrum Sint Petrus.
Vandaag, 3 september, was er weer een “op de koffie bij de cliëntenraad”.
Omdat de start van 9.30 uur voor veel cliënten aan de vroege kant is, starten
we de volgende keer om 10.00 uur. Dat wordt dan vrijdag 1 oktober.
Waar heeft zich de cliëntenraad de afgelopen twee maanden mee bezig
gehouden? Ten eerste, een al jarenlang trouw lid van de raad, dhr. Jan v.d.
Ven heeft besloten om er mee te stoppen. Tijdens ons laatste overleg hebben
we hem al bedankt met een bos bloemen en we gaan ervan uit dat hij ook de
waardering van jullie, de cliënten, mag hebben, wat wordt bevestigd door
applaus. Jan, bedankt voor alle jaren van inzet en deelname.
Verder zijn er in de afgelopen periode twee audits (onderzoeken) geweest hoe
het gesteld is met de huishoudelijke werkzaamheden en het beheer van
medicijnen door de verzorging. Dit om de kwaliteit van deze zorg zo goed
mogelijk te waarborgen. Over het algemeen wordt er goed werk verricht en
gelukkig hebben deze audits ook enkele aandachtspunten opgeleverd om het
nog beter te doen. En daar zijn deze audits ook voor bedoeld.
Een mevrouw van het Zorgkantoor heeft de laatste tijd meerdere contacten
gehad met medewerkers van Sint Petrus in al zijn geledingen. Het zorgkantoor
zorgt dat de gelden bij Sint Petrus binnen komen en wil dan ook graag weten
of deze op de goede manier worden gebruikt. Er zal binnenkort nog contact zijn
met de cliëntenraad om daarvan te horen hoe het gaat.
Zoals bekend heeft Sint Petrus een nieuwe geestelijke verzorger in dienst
genomen, die 7 uren per week haar diensten aan kan bieden. Haar naam is Iris
van der Heul. Mogelijk hebt u in de wandelgangen al contact met haar gehad,
zij heeft zich in ons overleg voorgesteld en de intentie uitgesproken dat we in
de nabije toekomst meer van haar zullen horen.
Wie wel eens in de gelegenheid is om rondom het zorgcentrum te wandelen,
weet dat er een dierenparkje is en een bos waarin gewandeld kan worden.
Dat bos is onder beheer van “Vrienden van Sint Petrus” en deze zijn met de
gemeente Boekel in overleg wat de toekomst zou kunnen zijn voor het bos.
Wij als cliëntenraad zouden graag zien dat het bos blijft behouden om van dat
stukje natuur te kunnen blijven genieten. Er is beloofd dat er na de
zomervakantie bekend zal worden wat er staat te gebeuren.
We zijn blij dat corona steeds minder invloed heeft op de activiteiten in en
rondom zorgcentrum Sint Petrus. De coördinatoren, vrijwilligers en welzijn
hebben weer een mooi programma voor september in elkaar gezet. Het wordt
weer steeds meer als vanouds en vertrouwd. Laten we hopen dat na 20
september ook de 1 ½ meter afstand verleden tijd gaat worden.
Graag tot ziens bij onze volgende ontmoeting op vrijdag 1 oktober om 10.00
uur in ,t Trefpunt.
De groeten van uw cliëntenraad.
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Mw. Stien van der Heijden van Veghel.
Op donderdag 3 juni is Stien van der Heijden
komen te overlijden op 89 jarige leeftijd. Na 60
jaar gewoond te hebben in Venhorst, waarvan 49
jaar op de Daandelendennen. Totdat ze op 22
januari 2020 introk in kamer 212 van afdeling de
Oogstappel in woonzorgcentrum Sint Petrus.
Hier kon zij in de ogenschijnlijk laatste fase van het leven zorgeloos vertoeven.
Op het juiste moment heeft Stien ervoor gekozen om het alleen wonen te
verruilen voor de zorg die ze inmiddels nodig had. Van een leien dakje ging het
niet altijd. Mede door de coronacrisis en het sluiten van de verpleeghuizen had
Stien wat moeite zich aan te passen. Ze was immers niet gewend om te wonen
met meerdere mensen. Maar desondanks heeft ze, met name met haar
buurman Jan, veel leuke herinneringen gemaakt.
Wij als familie kijken terug op een kundig zorgteam en waarderen het
persoonlijke contact wat we hebben gehad met Helga, Paul en alle andere
zorgmedewerkers die altijd klaar stonden voor ons en zeker voor Stien. Deze
persoonlijke benadering en steun is ons erg waardevol gebleken tijdens het
verblijf van Stien en na haar overlijden.
Een markante vrouw is ons ontvallen.
Lieve oma, je was eigenwijs, bedrijvig, hulpvaardig, nauwkeurig, ondeugend,
onvermoeibaar, een tikkeltje brutaal, maar vooral lief en zorgzaam.
Team Oogstappel bedankt en voor alles.
Jullie zijn toppers.
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Graag wil ik vertellen wie Anna van der Burgt was.
Ons mam werd geboren op 26 juli 1924 in de
Mortel. Ze was de oudste van11 kinderen. Haar
moeder overleed al op 59 jarige leeftijd, dus werd
er van de oudste veel verwacht.
Ze trouwde op 26 jarige leeftijd met ons pap,
Antoon van der Burgt. Ons pap was zaakvoerder
van de Boerenbond en ons mam zorgde voor de
vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens.
Omdat haar ouders zo vroeg waren gestorven,
kwam zusje Toos bij hen wonen. In 1964 werd de
boerenbond samengevoegd met Gemert en was
er geen plek meer voor ons pap. Ze verhuisden
naar Boekel en namen daar café van Delst over.
De naam van het café werd de Beurs. Ons mam
had het reuze naar haar zin, er werden bruiloften
gevierd, kaart- en biljartavonden georganiseerd.
Ook de harmonie kreeg hier haar clubhuis. Ze oefenden iedere dinsdagavond.
Mooi, want ons pap, onze Piet en onze Ton waren ook lid. Ons pap werkte
overdag als boekhouder en de combinatie met het café was eigenlijk niet te
doen. Met pijn in hun hart hebben ze daarom het café verkocht. Ze verhuisden
naar de Kennedystraat, waar een voor een de kinderen uitvlogen. Hier hebben
ze ook met heel veel plezier gewoond.
Ons mam had vele hobby’s zoals breien, borduren, kaarten en wandelen. Ook
hadden ze een stuk bos in Bakel waar wij graag kwamen, later ook met de
kleinkinderen. Ook hier organiseerde ze van alles: zoals barbecues,, paaseieren
zoeken of een jeu de boules toernooi. Het was altijd gezellig. En kwam de
kaartclub of de heemkundekring in het bos op bezoek, dan bakte ons mam
stapels pannenkoeken.
Toen ons pap kort na zijn pensioen darmkanker kreeg, had ze het heel moeilijk.
Gelukkig kon ze in Sint Petrus vrijwilligerswerk gaan doen en dat gaf veel
afleiding. Wat heeft ze veel damast tafelkleden geborduurd die op de fancy fair
werden verkocht. Op 80 jarige leeftijd stopte ze als vrijwilliger. Maar intussen
was ze ook lid geworden van het gilde Sint Agatha, daar ging ze graag naar
toe. We hebben meerdere malen haar verjaardag bij het gilde gevierd. Intussen
waren ze ook verhuisd naar de Bernhardstraat boven Boszicht. Hier hebben ze
vele gelukkige jaren gehad.
Een groot verdriet was het overlijden van onze oudste broer Piet op 55 jarige
leeftijd. Samen hebben ze dit groot verdriet proberen te verwerken. Op 19
augustus 2014, 10 dagen voor hun 64 jarige trouwdag, is onze pap overleden.
Een groot gemis, maar ook toen heeft ze de draad weer opgepakt. Ze ging
beneden in Boszicht, koersballen, sjoelen, kienen en film kijken. Ze had ook
heel veel steun aan het gilde, die haar vaak bezochten en meenamen naar
festiviteiten. Ook de kinderen, 11 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen
brachten haar veel plezier. Trots was ze op hun allemaal.
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Helaas , op 4 juli vorig jaar brak ze haar heup. Ze werd geopereerd, maar de
revalidatie kon niet bereiken wat ze graag wilde en dat was terug naar Boekel.
Ze kwam tijdelijk te wonen in Sint Antonius in Volkel. Het was daar prima, maar
ze had heimwee. Gelukkig kon ze in februari terug naar Boekel. Ze kwam te
wonen op de afdeling Bellefleur, waar ze liefdevol werd verzorgd. Ondanks dat
ze rolstoel afhankelijk was, ging ze na de coronamaatregelen deelnemen aan
heel veel activiteiten. Toch ging het kaarsje langzaam doven, de wil was er wel
maar de kracht niet meer.
Na een rustige zondag ging het s ’avonds opeens heel veel slechter en ging
het kaarsje echt uit. We gaan je heel erg missen maar het is goed zo.

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

Martien van Dooren.
Mijn lieve echtgenoot
Onze lieve papa en lieve Opa
Een echte levensgenieter
Een duivenmelker in hart en nieren
Met het hart op de juiste plek
Genoot van een lekker biertje en een borreltje
Zijn muziek van Dean Martin
Liet hem genieten van zijn klanken
Wij zullen je missen
jij blijft bestaan in onze harten
Namens zijn vrouw Marietje Berens.
Milly en Twan.
zijn kinderen Mandy en Rob.
kleinkinderen Bella en Valencia en achterkleinkinderen.

Bedankt Pap en opa.
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Op donderdag 6 augustus is Mimakker "Kiek" bij ons in
de huiskamer geweest. Samen met de cliënten
heeft "Kiek" liedjes gezongen en koffie gedronken.
Cliënten mochten een bolletje wol naar elkaar overgooien en dat werd een
spinnenweb. Iedereen had er plezier in. Het is mooi om te zien hoe cliënten
genieten als Kiek in de huiskamer is. Kiek komt regelmatig op bezoek en maakt
er altijd weer een mooie beleving van.
Met vriendelijke groet: Jolanda van Grinsven.
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Elstar
Afdeling Elstar op safari.
Op woensdag 8 september hadden we de tassen gevuld
en de taxi’s stonden klaar om met de afdeling naar het
Zoopark in Overloon te gaan. Het weer was ons goed
gezind en de armen werden ingesmeerd met
zonnebrand. Na een mooie tocht door de omgeving waar
voor enkele personen toch herkenningspunten waren
van vroeger kwamen we rond 11 uur aan bij de
hoofdingang van het park. Daar werden we al meteen
verrast door de rode pandatweeling Bobby en Billy die in
juni zijn geboren.
Bij binnenkomst in het park werden we al opgehouden
door overstekende pinguïns welke net hun visje gingen
halen bij de dierenverzorgster. Na een stukje door het
park gelopen te hebben, gelukkig was er veel schaduw,
zijn we rond twaalf uur al gaan lunchen in het restaurant
aldaar. Heerlijke broodjes en een kroketje lagen er klaar.
Er was meer dan voldoende.
Meteen maar een plaspauze ingelast en daarna de tocht weer opgestart door
het park. Regelmatig werd er gerust op de bankjes die we onderweg
tegenkwamen en vele foto’s zijn er gemaakt. We hebben veel dieren gezien,
o.a. giraffen, verschillende soorten apen, witte tijgers die net hun haas aan het
oppeuzelen waren, verschillende grote vogels, zoals pelikanen etc.
Om half vier hebben we op het terras nog genoten van een ijsje of wat te
drinken. Daarna weer met zijn allen de bus in en retour naar Sint Petrus. Daar
werden we ontvangen door de keuken welke een warme maaltijd hadden klaar
staan. Het personeel heeft nog samen op het terras genoten van een frietje
met een snack.
Het was een gezellige dag met schitterend weer en voor herhaling vatbaar.
Onze dank gaat uit naar zuster Annemiek voor het organiseren en
de “Vrienden van Sint Petrus” voor het bekostigen van de taxirit.
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Beleving op D’n Boogerd
Op D’n Boogerd wordt geprobeerd meer op het gebied van Welzijn te
ontplooien. Dit kan gaan om het doen van een spelletje, samen een kopje koffie
drinken of een wandelingetje maken.
Ontspanning door verwenmomentjes, zoals een handmassage brengen rust en
hebben een positief effect op de stemming van een bewoner.
Sinds kort hebben we een wellness-wagen op de afdeling, die we mee kunnen
nemen naar de bewoner. Met rustgevende muziek en fijne geuren creëren we
een prettige omgeving om bijv. hand- of gezichtsverzorging te bieden.

D’n Boogerd 14 jaar!
Sinds 17-09-2007 bestaat onze afdeling. Daar hoort natuurlijk een taartje bij!
Misschien kunnen we het 15-jarig bestaan grootser aanpakken?
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Als de basisschool vakantie krijgt, dan beginnen op Donkzicht de
vakantieweken. Dit jaar hadden we als thema: Safari. Dus gingen we
aan de slag om onze grote huiskamer helemaal safariproof te maken.

Jos kwam decoratiemateriaal brengen, maar we gingen zelf natuurlijk ook aan
de slag. Er werd geknipt, geplakt, geverfd, iedere week kwam er meer jungle
bij. Ook het eten, snoepen, drinken, hoorde erbij in ons thema. Als je
binnenkwam, dan keek je je ogen uit, er was ook zoveel moois te bekijken.
Ook de gym had als thema safari. Er werden eerst slangen gemaakt, die daarna
weer gebruikt werden in spel en beweging. Gooien maar die lange slangen.
Ook de kwisjes hadden we op ons thema afgestemd. Op het einde van deze 6
weken safari gingen we het afsluiten. Dit jaar had de Kinderburcht ons
uitgenodigd op safari bij Zie Zoo, de dierentuin in Volkel. Op woensdag 1
september begonnen we die dag op Donkzicht met koffie en heerlijke cake,
gebakken door de Kinderburcht. Om half 11 vertrokken we met de
Polderexpress via een toeristische route naar de dierentuin. Alleen de reis al
was een hele beleving.
Bij ZieZoo gingen we in groepjes de dierentuin in. Jammer dat de paden vol
grind lagen, zodat het veel moeite kostte om de rolstoelen te duwen. We
genoten van alle mooie wilde dieren, maar ook de grote vissen kregen veel
aandacht. Om half 1 verzamelden we allemaal op de picknickplek. We genoten
van de lekkere broodjes die de Kinderburcht gesmeerd hadden. Na de pauze
gingen we weer op pad en om half 3 verzamelden we weer bij de uitgang.
De Polderexpress koos voor weer een andere route terug naar Boekel. Daar
aangekomen dronken we nog gezamenlijk koffie. Iedereen kreeg een mooie
herinnering mee naar huis en binnenkort natuurlijk ook een mooie foto om deze
dag nooit meer te vergeten. Binnenkort gaan we weer denken aan de herfst.

Groetjes van Team Donkzicht.
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Opening dierenweide bij Donkzicht.

Op vrijdag 3 september was het dan zover. Na 9 maanden hard werken door
Marieke Hoevenaars van “Beleven is leven” en haar vrijwilligers, was de
dierenweide klaar. In januari zag Marieke de wei achter Donkzicht liggen en ze
vond dat daar iets mee moest worden gedaan. Ze dacht aan een hekwerkje
van prikkeldraad, een afdakje, diertjes erin en klaar. Maar zo ging het niet .
Het hele project werd professioneel aangepakt. Maanden lang werd er hard
gewerkt. Vele donaties mocht Marieke ontvangen en zo kon er een hele mooie
dierenweide ontstaan.
Theo van de Elzen, bewoner van Donkzicht, zorgt ervoor dat er binnenkort ook
nog een paardje in de wei komt. Wethouder Marius Tielemans hield een
toespraakje. En ook namens de bewoners deed Gidus Biemans een
toespraakje. En er kwam niemand minder dan Prinses Beatrix om de opening
te verrichten door de geitjes uit hun kooi te laten en de kippen uit het hok.
Wat ook heel mooi is, is dat de hooiruif uit de wei van Piet
Rijbroek, Piet de schoenmaker, een plaatsje heeft
gekregen in de weide achter Donkzicht. Wij als
dagbesteding en de bewoners van Donkzicht zijn
ontzettend blij met de dierenweide. We zullen er vaak de
beestjes gaan voeren, of even lekker genieten op het
bankje dat er bij staat.
Bent u ook zo nieuwsgierig geworden, kom kijken en
geniet.
Will Coppens
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Op vrijdag 3 september was het zover. De opening
van de dierenweide, “Beleven in de wei”. Deze
dierenweide,
een
initiatief
van
Marieke
Hoevenaars, eigenaresse van Beleven is Leven,
bevindt zich aan de achterkant van Donkzicht en is
zeker een bezoekje waard.
Tijdens de opening waren alle bewoners van
Donkzicht in de wie aanwezig. Het was prinses
Beatrix die het hek officieel opende waarna de
dieren nieuwsgierig gingen kijken naar hun nieuwe
verblijf. Wethouder, Marius Tielemans, was
aanwezig en sprak over een verborgen stukje
Boekel wat heel mooi is geworden.
Simone Slegers heeft op deze middag prachtig
gezongen. Het was echt een geslaagde middag. De
dieren zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe
verblijf en hebben zin om jullie te ontmoeten.
De dierenweide is te bereiken via het
Kerkenekkerpad, maar ook via de Kloosterlaan.
Als u voor het pand van Donkzicht staat, kunt u
rechts voor het pand doorlopen en het pad volgen.
U komt dan aan de achterzijde van Donkzicht.
Binnenkort komt er aan het einde van dit pad nog
een pad dat weer uitkomt op het Kerkenekkerpad.
De dieren en de bewoners van Donkzicht hopen u
binnenkort te ontmoeten.
Met vriendelijke groet: Marieke Hoevenaars.

23

Uitstapje naar de Maashorst.
Op een ochtend zitten we met z’n allen aan de koffie en hebben we het over de
heide die zo mooi in bloei staat op de Maashorst. Samen hebben we plaatjes
bekeken die in de krant stonden, maar we waren het allen eens dat het veel
mooier is wanneer je de heide live gaat bekijken. Zo ontstond het idee om een
uitstapje te maken. En omdat de heide maar een bepaalde tijd in bloei staat
hebben we de spreekwoordelijke koe bij de hoorns gepakt en meteen een
datum geprikt.

Op

woensdagochtend

1

september zijn we om 10.30
uur vertrokken met de taxi
naar het Natuurcentrum de
Maashorst in Nistelrode. We
hebben

deze

ochtend

een

heerlijke wandeling gemaakt
met

onderweg

lekkere

krentenbollen en “pipperkoek”
van de bakker. We hebben
afgesloten met een kopje koffie met wat lekkers erbij, want dat hadden we na
zo’n wandeling wel verdiend.
Het was erg gezellig geweest en voor herhaling vatbaar. Moe maar voldaan
kwamen we rond 14.30 uur weer terug bij Sint-Petrus.
Met de groeten van afdeling Bellefleur.

24

Wens van dhr. van Dijk wonend op afdeling Oogstappel.
Op donderdagmiddag 16 september stond er een
bus-uitstapje gepland naar de zorgboerderij
Horseshoe in Boekel aan de Berkhoek. Normaal
gesproken rijden we op donderdagmiddag een
vaste route met de bus, maar deze keer mochten
de bewoners een wens indienen en aangeven waar
ze graag naar toe zouden willen. Dhr. van Dijk,
wonend op afdeling Oogstappel, wilde graag een
bezoek aan de paarden brengen en daarvoor
hoefden ze dus niet ver weg.
Sinds 2013 biedt de zorgboerderij dagbesteding
aan en iedereen is welkom. Zo dus ook de
bewoners en vrijwilligers van Sint Petrus. De
bewoners kregen uitleg van eigenaresse Willeke en
mochten de paarden aaien. Ook een kopje koffie of
thee ontbrak niet en werd door hen aangeboden.
Het was een geslaagd uitstapje. De bewoners en
vrijwilligers kwamen enthousiast terug. Leuk dat
we op deze manier een wens van een bewoner in vervulling hebben kunnen
laten gaan.
ELKE DAG ZO FIJN MOGELIJK.
Het jongste kleinkind van opa Martien de Rijck bleef logeren.
Ik werd gebracht door mijn moeder. Opa Martien vond het wel leuk dat ik een
keer kwam logeren en daar had ik ook veel zin in. De dingen waar opa normaal
iets langer over doet, daar hielp ik hem bij. De zorg denkt dat ik de jongste
loge ooit ben, dat vind ik wel bijzonder. Ik ben net 11
jaar, het jongste kleinkind.Je kunt, wanneer je wilt, de
deur uit, dus opa en ik zijn een stuk wezen fietsen, dat
was heel gezellig. In de avond gingen we in het restaurant
eten. Het werd bereid door een kok, de kok Jos kwam
soms het eten naar je toe brengen en maakte een klein
praatje wat ik wel gezellig vond. En 's avonds mocht ik
nog een lekker ijsje meenemen van mijn opa. Het logeren
was zo leuk dat ik het nog wel een keer zou willen.
Groetjes Lyara.

25

R
Bovenstaand soort puzzeltjes vind ik leuk om op te lossen. Een beetje pielen
met letters of woorden. Cryptogrammen. Heerlijk! Nee, je kunt er me niet voor
wakker maken. Als ik slaap, moet je me vooral lekker laten slapen. Behalve
natuurlijk als het tijdens de geheugentraining of de mannenclub gebeurt. Dan
gewoon stevig aan de bel trekken, dan word ik vanzelf wakker. Bent u er
inmiddels al uit. Wat het betekent? Het betekent Er – op – uit!
ER OP UIT is een prachtig boekje. Op de dag van de zorg, 12 mei 2021, heeft
Brabant Zorg dit boekwerk gegeven aan de medewerkers en vrijwilligers van
Brabant Zorg. Een boekje vol prachtige wandelingen en fraaie fietstochten in
de regio van Brabant Zorg. De diverse routes leiden je langs allerlei
bezienswaardigheden, cultuurhistorische kenmerken, bijzondere natuur en
natuurlijk de Brabant Zorg locaties. In mijn vakantie heb ik de dagen die
uitermate geschikt waren om te fietsen gebruikt om met behulp van dit mooie
boek de omgeving nog beter te leren kennen. Nu heb ik begrepen dat deze
zomer niet eens tot de top 5 van slechtste zomers van de laatste 30 jaar mag
worden gerekend, maar heel geweldig was de zomer jammer genoeg niet!
Anders was het boekje “uit” geweest!
Tijdens mijn vakantie heb ik twee keer het geluk mogen smaken in Het Trefpunt
op te kunnen treden. Met ‘t Spult. Met Toon, Chris, Wim en Walther. En dan
kreeg ik ook de vraag, de opmerking: Ik dacht dat jij met vakantie was! Dat
was ook zo! Ik had toen vakantie, maar de overnachtingen waren allemaal op
het thuisadres. Vakantie wil zeggen dat je lekker dingen kunt doen, die je wilt
doen. Niks geen afspraken. Lekker relaxen. Eventueel: ER OP UIT!
Inmiddels ben ik weer met beide beentjes in de werkelijkheid beland. Op
woensdag 1 september hebben we met de mannen heel verstandige praat
verkocht. Zoals gewoonlijk! Zoals mannen (praktisch) altijd verstandige praat
verkopen.
Dit verstandig stukje tekst kwam van de hand van Hein van den Elzen.
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Feestelijke avond koffie-uurtjes
in Sint Petrus
We mogen weer gezellig samen zijn zonder teveel
beperkingen.
Vanaf maandag 4 oktober gaat ‘t Trefpunt in de
avond uurtjes weer open voor bewoners,
vrijwilligers en familiebezoek.
Vanaf 19.00u is er voor iedereen de gehele week
gratis een kopje koffie /thee met iets lekkers erbij.
Vrijwilligers staan klaar om het samen met u
gezellig te maken. Met de winter in het vooruitzicht
koffie, kaarten, rummicub in ’t Trefpunt.
Iedereen is welkom.
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Op zaterdag 25 september mochten we weer bij elkaar
zijn. Geen afstand van 1,5 meter meer. En dat was fijn
met de Burendag, weer lekker bij elkaar zitten.
We hadden voor deze ochtend een gezellig draaiorgel op
het terras en koffie met iets lekkers erbij. De zon was
helaas niet te zien maar het was gelukkig niet koud. We
hebben samen genoten van deze activiteit en heel veel
mensen zijn op de koffie geweest.
Ook de bloembakken zijn winterklaar met nieuwe plantjes en dit allemaal dankzij hulp van
vrijwilligers, familie en een gift van het Oranjefonds.
Dank je wel hiervoor.
Met vriendelijke groet: Elly Janssen.
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Vrijwilligerswerk bij
Sint Petrus.
“Ik doe vrijwilligerswerk
niet alleen voor de mensen,
maar
ik doe het ook voor mezelf”
Sociaal contact, uitbreiding van je netwerk, een mooie
aanvulling op je CV. Het gevoel nuttig te zijn, maar
vooral “voldoening!”

In Sint Petrus zijn de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk heel breed, zowel in
groepsverband, maar ook een-op-een contact met een bewoner.
We hebben een mooie vacaturebank met tal van mogelijkheden. Kom eens bij
ons op de koffie en dan gaan we samen bekijken waar je interesses liggen.
Bekijk ook onze locatiefilm en kom alvast meer te weten over Sint Petrus.
Deze is te vinden op YouTube onder de naam :
Locatiefilm Sint Petrus - Boekel | Brabantzorg
Met vriendelijke groet,
Elly Janssen en Renée Lange
Vrijwilligerscoördinatoren Sint Petrus
Contact : Elly.Janssen@brabantzorg.eu / Renee.Lange@brabantzorg.eu
Telefoon: 0492 32 83 28

Met een uurtje van je tijd, maak jij het verschil!
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Vast weekschema met activiteiten
in Sint Petrus
Maandagochtend
09.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Dinsdagochtend
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 11.00 uur
10.30 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
Woensdagochtend
09.30 - 11.00 uur
10.00 - 11.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.30 uur
09.30 - 11.00 uur
10.15 - 11.15 uur
Donderdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.15 uur
Vrijdagochtend
09.00 - 12.00 uur
Vrijdagmiddag
14.30 - 16.15 uur
14.30 - 16.00 uur

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

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

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen met
bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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Mensen
Die oog voor je hebben
Die tijd voor je maken
Geen voorbijganger
maar je in waarde laten
Mensen
Die zichzelf overslaan
die alleen voor jou je verhaal willen aanhoren
Mensen
Die bescheiden zijn
toenadering zoeken
En die naast je staan
Al is het er maar één
Door Mevrouw van Roosmalen.
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