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Beste cliënten,
personeel, vrijwilligers
en familieleden.
Dit jaar kan niemand zeggen "ik heb geen mooi weer gehad met mijn
vakantie". Wat was het een mooie zomer en nu genieten we nog van een
mooie nazomer. Wat fijn dat iedereen daarvan heeft kunnen genieten
zonder de beperkingen van Corona. Wat waren we daar aan toe.
De keerzijde is dat het erg droog is in Nederland. De natuur snakt naar regen
en ik hoop ook dat die gaat komen. Zoals de meeste van jullie weten ga ik
regelmatig met het paard een buitenrit maken en als ik dan in een stevige
galop zit dan hangt er een stofwolk om me heen, zo droog is het.
De vakantiemaanden zijn lastige maanden. De roosters staan onder spanning
en we hebben een flinke uitdaging om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven
waarborgen. Gelukkig zijn we daar met de bereidheid van medewerkers die
meer gewerkt hebben als hun contracturen en vrijwilligers en familieleden die
meegeholpen hebben goed in geslaagd. Mijn dank aan jullie allen!
We beginnen de vergrijzing te voelen, de zorgvragen stijgen en er zijn niet
meer handjes beschikbaar als die we nu hebben. In de thuiszorg merken we,
dat we nieuwe cliënten niet meer altijd op hun voorkeurstijd zorg kunnen
bieden. Zorgmedewerkers willen graag nieuwe cliënten helpen maar op
momenten die beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een douchebeurt in de middag
plannen.
Verder zullen we steeds vaker met de cliënten de inzet van zorgtechnologie
bespreken. In plaats van een zorgmedewerker die langskomt voor een
controlemoment vervangen door een digitaal zorgmoment. Dat betekent een
zorgmedewerker die via telefoon of via beeldbellen contact met u opneemt.
In de vakantieperiode waren er weer vele mooie activiteiten georganiseerd.
De vakantie vieren samen met de kinderen van het kinderdagverblijf en een
Italiaanse middag. Ik zag alles in Italiaanse stijl aangekleed, met Italiaanse
hapjes en op de achtergrond de muziek van Imca Marina en Anneke Grönloh.
Ook de bewoners konden genieten van het mooie weer door de inzet van vele
wandelvrijwilligers op elke maandag en donderdagmiddag. Dagbesteding
Donkzicht heeft 6 weken lang in het teken gestaan van de Boerderij. De
medewerkers werkten als boerin. Ze namen zelfs de telefoon aan als boerin.
De bezoekers van Donkzicht hebben ervan genoten.
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Hopelijk houdt Corona zich rustig in het najaar want er staan weer vele
mooie activiteiten gepland. Tot slot wens ik u allen veel leesplezier met
deze uitgave van de Loep en een hele mooie nazomer.

Liefs, Marie-Louise van de Ven.

Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus.
Vorige keer begonnen we met de vaststelling dat de schoolvakanties waren
begonnen en nu zijn de scholen weer begonnen. Dit houdt in dat vele
medewerkers hun welverdiende vakanties weer gehad hebben en ze met
goede moed, ons de cliënten, weer bij kunnen staan bij onze dagelijkse zorgen
om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij moeten we zeker de
inzet van onze familie en vrijwilligers niet vergeten. Het is in het kader van
bezuinigingen niet meer zo vanzelfsprekend om het iedereen naar de zin te
maken, maar samen maken we elke dag weer zo fijn mogelijk.
En daar willen we als cliëntenraad ook ons
steentje aan bijdragen. We hebben in onze
raad besloten om voortaan een keer per 2
maanden te overleggen over de gang van
zaken in Sint Petrus. De bijeenkomsten op
de eerste vrijdag van de maand bij het
inloopontbijt blijft, zodat we ook nog contact kunnen hebben met cliënten die
niet in de raad zitten.
We willen in de nabije toekomst een of meerdere bijeenkomsten opstarten om
ook de vrijwilligers en familie te horen hoe zij over bepaalde zaken denken.
Steeds weer om samen aan de zorgvraag van ons, de cliënten, te kunnen
voldoen.
Zelfstandigheid als mens is het grootste goed wat we hebben, we kunnen
samen afhankelijkheid ondersteunen naar zelfstandigheid.
Met hartelijke groet: uw cliëntenraad.
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Overleden.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

J.M. Raymakers
H.M. Zomers Manders
A.M. Kluijtmans Thomassen
A.J. Kuijpers van Lent

30-07-2022
28-08-2022
01-09-2022
04-09-2022

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe bewoners.

Mw. P.G. van den Bosch van Doorn
Dhr. G.F. Schotveld
Dhr. F.P. en Mw. C.M. Rovers Beekmans
Dhr. A.W. van den Boogaard
Mw. M.L.J. Timmers Nooijen

0.08
2.06
2.25
0.10
0.06

Intern verhuisd.
Mw. J.H.M. van den Akker Reijnen van 2.05 naar 0.09
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
OKTOBER
01 Mw. H.W.M. Timmers van den Brand
04 Dhr. F.M. Louws
05 Dhr. J.M. van Alebeek
15 Dhr G.F. Schotveld
25 Mw. L.G. Kweens van Schijndel
31 Mw. A.A. van Gennip Oosterlitz

0.04
2.27
1.08
2.06
1.09
1.21

NOVEMBER
06 Dhr. A. Theunisse
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

1.14
0.03
1.12
2.26
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Terwijl ik zit te schrijven voor de Loep is het buiten
zinderend heet, ruim 33 graden. Wat een zomer hebben
we en wat een droogte. Voor velen wel fijn dat het zo'n
mooi weer is in de vakantietijd, maar met deze
temperaturen blijven wij binnen.
Gelukkig
hebben
we
in
de
vakantietijd
nog
wat
extra
activiteiten kunnen organiseren zoals
een uitstapje naar de kermis,
kinderen van Ministars en een
Italiaanse middag. In deze loep de
foto's van deze extra activiteiten.
Uitval van activiteiten vanwege
vakanties is er ook altijd in deze
periode, maar gelukkig zijn alle
activiteiten vanaf eind augustus weer
zoals vertrouwd. We hopen dat we verlost blijven van
corona, zodat al onze activiteiten doorgang kunnen
vinden. Er komen volop activiteiten in het najaar en
vooral richting de feestdagen.
Toertochtjes met de bus.
De toertochtjes voor het najaar zijn weer gestart. We
gaan in de maanden september en oktober nog toeren en
nadien is er een winterstop. Elke maand zit er bij de
maandinfo een flyer met een opgave strookje om je
hiervoor aan te melden. De vrijwilligers rijden de gehele
maand dezelfde route en we zijn nu gestart met de
Dorpen-route. Vertrek is telkens om 14.15 uur en we zijn
rond 16.15 uur weer terug. Heeft u een alles inclusief
abonnement, dan kunt u gratis mee en anders betaalt u
met de betaalpas €2,75.
Terugblik op fietstocht en familiedag.
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Op zondag 4 september stond de Vrienden Fietstocht gepland en de dag begon
al met een zonnetje. Vanaf 10.30 uur konden de eerste fietsers al vertrekken.
Voor onderweg nog een lekkere appel die we als sponsoring van de
boerderijwinkel Verdaasdonk kregen. Een leuke fietstocht van zo'n 33 km met
een hele mooie stop aan het water bij de Kleuter in
Uden. Daar konden de deelnemers genieten van
een kopje koffie/thee, een heerlijk kopje soep en
een broodje om zo de rest van de tocht te
kunnen fietsen. De koffie, thee en soep hebben
we gesponsord gekregen vanuit BrabantZorg.
De broodjes kwamen van bakker Merks en het
vleeswaren van keurslager Gerry van Exel.
Rond 13.00 uur kwamen de eerste fietsers
weer terug bij Sint Petrus en konden in de
binnentuin genieten van een heerlijk drankje
én niet te vergeten en versgebakken
pannenkoek. Met dank aan Mark en Marieke
Janssen.
In de middag stond de familiedag op het programma en iedereen was er klaar
voor. Er waren zelfgemaakte creaties te koop die gemaakt waren door de
handwerkclub en de kaartclub. Daarnaast kon men ook de zelfgemaakte
kaarten van mw. van Asseldonk en mw. van Gennip kopen. Dhr. van Dijk
haalde geld op voor het goede doel, namelijk KIKA. Hij verkocht zijn
schilderijen tegen elk aannemelijk bod en zo ook zijn boek. De opbrengst
hiervan was €325,00! KIKA komt snel de cheque in ontvangst nemen. Voor
entertainment werd ook gezorgd. Zo was er een ballonnenclown voor de
kinderen en zorgde Pierre van Dongen voor de muzikale invulling. Wat was
het genieten met z'n allen in de binnentuin en wat hebben we getroffen met
het mooie weer. Aan het einde van de
middag kregen we te horen dat de
opbrengst van de fietstocht €740,00 is.
We willen iedereen bedanken die mee
heeft gefietst en ook degene die iets
heeft gekocht van de zelfgemaakte
creaties. Tevens de sponsoren en
iedereen die heeft meegeholpen op die
dag. We kunnen terugkijken op een
geslaagde fietstocht én familiedag.
Graag zien we jullie volgend jaar weer.
Quiz 'Wie wit 't bitter?'
De 'R' zit weer in de maand en dat betekent elke laatste vrijdagmiddag van
de maand een quizmiddag voor de bewoners in 't Trefpunt. Anita Penninx
organiseert deze middag. Het is een quiz met vragen over vroeger, gezegdes,
spelletjes, spreekwoorden en geheugentraining. Kortom iedereen kan eraan
meedoen. De middag wordt gespeeld met maximaal zes bewoners aan een
tafel en voor drie tafels zijn er prijzen te vergeven. Doe een keer mee, want
het is een leuke afleiding als de dagen weer korter worden en er zijn altijd
vrijwilligers om u hierbij te helpen. Graag tot vrijdag 30 september.
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Kabouterpad.
We zijn samen met Gerrie van Asseldonk bezig om een kabouter pad aan te
leggen in het bos bij Sint Petrus. We zijn in onderhandeling met ondernemers
en de gemeente om kabouters gesponsord te krijgen of tweedehandse
kabouters die we kunnen opknappen. We zien vaak kinderen in het bos en het
lijkt ons leuk dat we jong en oud blijven verbinden. Het kabouter pad willen
we in het voorjaar plaatsen en in het najaar gaan ze in winterslaap en dan
verdwijnt het pad. Kunt u ons helpen aan kabouters of attributen zoals
paddenstoelen, we horen het graag. Bel naar Sint Petrus en vraag naar Elly
Janssen.
Schilderen in het najaar.
In het najaar willen we weer gaan starten met de schilderactiviteit. Een leuke
en ontspannen activiteit waar de bewoners bij kunnen aansluiten. We hebben
verschillende boekjes waaruit een voorbeeld gekozen kan worden, maar zelf
iets meenemen kan natuurlijk ook. Onder begeleiding van een vrijwilliger kunt
u iets moois op het doek schilderen. Vindt u het leuk om bij deze activiteit aan
te sluiten, dan horen we het graag.
Vrijwilligersdiner.
Wij zijn heel erg blij dat we dit jaar weer een vrijwilligersdiner kunnen
organiseren. We willen op deze manier de vrijwilligers bedanken voor alle hulp
van de afgelopen periode. Het diner vindt plaats in 't Trefpunt op donderdag
6 oktober om 18.00 uur. De keukenbrigade gaat weer een fantastisch diner
samenstellen. De jubilerende vrijwilligers die 12,5 en 25 jaar in dienst zijn
worden dan ook in het zonnetje gezet. We zorgen voor wat entertainment.
Kortom, een gezellige avond en we hebben alle tijd om weer eens gezellig bij
te praten.
Super Bingo.
Na twee jaar staat er weer een Super Bingo middag gepland voor de Stichting
Vrienden van Sint Petrus. We proberen weer mooie prijzen binnen te halen bij
de ondernemers van Boekel en de gehele opbrengst gaat naar het goede doel,
namelijk de Vriendenstichting. Het is fijn als wij de kas een beetje kunnen
spekken, omdat de Vriendenstichting financieel zoveel voor ons doet. Dit jaar
betaalde de stichting verschillende taxi-uitjes en ook droegen ze bij als
bewoners enkele dagen op vakantie gingen. Als er extra grote activiteiten zijn,
dan dragen ze bij aan een drankje of gebak. Zo ook aan materialen en
middelen voor het welzijn van de bewoners zoals de Belevenistafel op afdeling
d'n Boogerd.
Een bingokaart kost €10,00. Ook bewoners betalen voor de bingokaart.
Familie, vrijwilligers, iedereen is welkom. U krijgt bij binnenkomst een kopje
thee of koffie en verdere consumpties zijn op eigen rekening. Bewoners
krijgen de consumpties gratis. Na afloop is de frietkraam open en kunt u met
iets lekkers de middag afsluiten. We hopen op een grote opkomst en:
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Graag tot dan.

middag
Met de kinderen van Mini-stars.
Op donderdag 4 augustus hadden we een leuke middag met de kinderen van
Mini-stars. Omdat het super mooi weer was, hadden we een middag met
waterspelletjes, eendjes vangen samen met bewoners en de kinderen
mochten de rollators en rolstoelen van bewoners op hun manier wassen
Emmers werden gevuld met water en sop en
poetsen maar. Toen het allemaal schoon was,
ging het nog eens door de wasstraat. Dit
gebeurde in de vorm van een gordijn waar we
doorheen reden.
Lekker verkoelend en mooi om naar te kijken,
vooral hoe enthousiast de kinderen zijn om ons
mee te helpen. Op het einde van de middag ging
iedereen met een super schone rolstoel of
rollator weer huiswaarts . Een geslaagde
activiteit waarin jong en oud elkaar op een
speelse manier hebben kunnen ontmoeten.
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Italiaanse middag.
Het weer kon niet beter, het was zelfs een beetje te
heet. Maar goed we waren er klaar voor met muziek
op het terras van de binnentuin. We konden de
bewoners niet blij maken met de gehele middag
Italiaanse muziek, vandaar dat we Nederlandse
zomer-muziek hadden en dan zie je de bewoners
prachtig meezingen.
De ijsjes smaakten naar meer, één bolletje van de ijssalon “De
verleiding” was echt te weinig. Op het einde van de middag waren twee
bakken ijs leeg, lekkere kersen- en stracciatella ijs. We genoten van het mooie
weer, de ijsjes en de muziek. Zo hadden we met elkaar ook een beetje het
vakantiegevoel te pakken.

11

Tijd
Gun je de dag
dat de zon schijnen mag
Nu meteen
voor iedereen
Gun je de tijd
heel verbijt
Om lief te zijn
voor iedereen, groot en klein
Dat is de weg naar geluk
maar dat is een hele ruk
Om lachend want het is reëel om te innen
en te beminnen
Om te lonken
dat is voor het goede door God geschonken
Op reces
en veel succes
Om te spelen dat is wijsheid
en eerlijkheid
Het is de grootste kracht op aarde
van grote waarden
Om te danken met andere klanken
om voor alles te bedanken
Ook is het 15 september dan is het Maria haar feestdag
die men niet vergeten mag
Op haar voorspraak
is zij een vraagbaak
Vragen wij haar steun en kracht
door haar grote macht
Moeder van zeven smarten
is zij onze troost voor onze harten
En als het kan en mag
voor iedereen een mooie zondag
Door Mevrouw van Roosmalen.
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Hallo.
Wij zijn Frans en Corrie Rovers.

Sinds donderdag 11 augustus wonen wij in Sint Petrus op kamer 225.

Frans is op 31-7-31 in Boekel op de Arendsnest geboren en Corrie op 21-1033 op het Hurkske in Erp.
We trouwden 61 jaar geleden en zijn toen op De Bunders in Venhorst gaan
wonen, waar Frans samen met broer Pieter een Loonbedrijf runde op de
Arendnest. Corrie zorgde voor het huishouden en de boerderij die ze er thuis
nog bij hadden.
In 1993 verhuisden we naar de Hoekstraat in Venhorst om daar samen van
de oude dag te genieten.
We hebben daar fijne maar ook verdrietige momenten meegemaakt. We
kregen drie zoons en een dochter maar helaas is onze oudste zoon Peter in
1977 door een noodlottig ongeval overleden.
We kregen acht kleinkinderen waar we erg trots op zijn en volop van
genieten. In 2007 overleed tot ons grote verdriet onze kleindochter
Danique na kortstondige ziekte.
Hobby’s hebben we ook. Frans is liefhebber van paarden en Corrie van
bloemen en verder lezen we graag en kijken we samen tv. Ook het
kaartspelletje jokeren doen we graag samen.

We hopen dat we hier samen nog een mooie tijd mogen beleven.
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2022

Herinneringen aan een
14

heel bijzondere zomer.
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Toos Brans de Wit.
Op 14 Augustus hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van ons mam, schoonmoeder en oma.
Zes jaar geleden werd bij haar alzheimer vastgesteld.
Daar had ze het heel moeilijk mee. Ze heeft een heel
fijne tijd bij dagbesteding, Donkzicht, beleefd. Toen
thuis wonen niet meer ging heeft ons mam even in
Odendael gewoond en daarna, sinds maart 2022, in
Sint Petrus op de afdeling D’n Boogerd. Waar ze een
fijne en zorgzame tijd heeft doorgebracht.
Wij als familie zijn heel dankbaar voor alle goede zorg
die ze heeft gekregen. Wij willen iedereen die iets voor haar heeft betekend
bedanken en speciaal dagbesteding en verzorging Donkzicht en D’n Boogerd.
Familie Brans.

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

Onlangs zijn een aantal van onze vrijwilligers in de bloemetjes gezet
vanwege hun jubileum.

In de volgende Loep gaan we daar aandacht aan besteden.
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BEWONERSUITJE

Op woensdag 24 augustus gingen wij met bijna alle bewoners van de
Sterappel op stap. Fijn zo,n grote deelname.
Rond de klok van 10uur stond het treintje van het boerenbondmuseum,
Goede Moordenaar, en een rolstoelbusje klaar voor Sint Petrus. Iedereen
zijn plek en we konden aantuffen. Eerst ging het richting Volkel, via
Bovenstehuis, Vosdeel en bij de Volkelse molen de weg over richting
Biesthoek.

de
op
de
de

Een stuk verderop, langs de zovele maïsvelden, ging het
treintje door naar het Esdonks Kapelleke. Daar werden
verhalen van vroeger opgehaald en verteld over dit
“spijkerkapelleke”. Het was een warme dag vandaar dat we
het kapelletje vanuit het treintje bekeken. Vanwege de
warmte hadden we ook genoeg drinken aan boord en een
lekker windje blies door het open treintje. In Erp deden we
de Boswachter aan voor een lunch. Bij onze oud-collega,
Theresia, werden we verwend met allerlei lekkerheden.
Genietend van de omgeving en het samenzijn. Voor de
liefhebbers was er de scooter van onze vrijwilligster Ria en
enkelen van onze mensen maakten hier graag gebruik van.
Het was allemaal weer prima geregeld bij de Boswachter en
van daaruit vervolgden we onze route.
Nu op naar Gemert, voor veel mensen ook zeker een plaats
van herinneringen. De tocht ging langs het kasteel en via de
“Oude straat” naar Handel. Natuurlijk kun je niet om het
bedevaartsplaatsje Handel heen. En zo tuften we weer
richting het Boekelse.
De mensen hadden een lekker uitje en hebben er zeker van
genoten. Ook vrijwilligers en personeel vonden het skôn.
Voor herhaling vatbaar.
Onze dank gaat uit naar de “Stichting Vrienden van Sint
Petrus” voor hun financiële bijdrage. Zonder dat hadden we
dit niet kunnen realiseren. Ook vrijwilligers bedankt voor
jullie hulp en de mooie route die jullie hadden uitgezet.
Bedankt, Top!
Personeel afdeling Sterappel.
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Zomer op D’n Boogerd

PFFF… wat is het warm geweest!
Maar dat mocht de pret niet drukken. Altijd is er wel wat te doen bij ons.
Een huishoudelijk klusje hier en daar, een spelletje op de belevenistafel
of zorgen voor een mooi bloemstukje op tafel. Op zijn tijd een lekker ijsje
eten en goed drinken.

Wanneer deze Loep uitkomt, zit de vakantie er voor de meesten op.
Hopelijk heeft iedereen genoten.
Groetjes, Angeline en Diana namens D’n Boogerd.
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E l s t a r.

Donderdag 21 juli stond al even gepland om samen met de bewoners de
vakantie in te gaan luiden op het terras van Nia Domo.
De gehele week was het prachtig weer en het zag er naar uit dat we op die
dag op een zonnig terras zouden kunnen zitten. Althans dat waren de
verwachtingen. Maar hoe dichter we bij die dag kwamen hoe slechter het weer
werd. Uiteindelijk kwam het regenwater met bakken uit de hemel vallen. Dit
heeft ons doen besluiten om Nia Domo maar af te bellen en een alternatief te
zoeken, want het moest hoe dan ook door gaan.
Gelukkig kon onze gastvrouw Marieke van Sint Petrus ons daarbij helpen.
Het vriendenhuis werd omgetoverd tot een "indoor terras". Marieke zorgde
dat er appelflappen waren en er enkele potten koffie geleverd werden. Daarna
werd de vakantie echt ingeluid met een borrel en een biertje voor de
liefhebbers. Er werd rondgegaan met bitterballen en frikadelletjes en er werd
veel gelachen. Rond half 5 gingen we huiswaarts en kon de vakantie echt
beginnen.
We hopen dat iedereen er van genoten heeft, het personeel in ieder geval wel
en het is dan ook voor herhaling vatbaar. De volgende activiteit die nu gepland
is is het uitstapje naar de dierentuin. Ook hier hebben we erg veel zin in.

De vakantieborrel van team Elstar.
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Samen genoten VAN:
De vakantietijd was voor iedereen aangekomen en
de cliënten van de dagbesteding mochten ook mee
gaan genieten van 6 weken vakantie. Met als
thema: "Buitenleven rondom de boerderij". Met
mooie attributen van Jos Renders werd de
huiskamer omgetoverd tot een echte boerderij.
In de eerste week werden er van pollepels vogelverschrikkers gemaakt en een
spel gedaan met nieuwe aardappelen. Verder mochten we de geur beleven
van allerlei soorten voer en gras, wat er op de boerderij gebruikt werd. Een
echte geurbeleving.
In de tweede week werden er mooie kippen gemaakt die daarna in eigen
gemaakte kippenkooien mochten zitten in het stro. Ook werden er van
papieren borden prachtige dieren gemaakt. Bijna niet van echt te
onderscheiden. En dat maakt het nog gezelliger in de huiskamer.
Ik de derde week speelden de cliënten het spel,
koetje prik, ja u leest het goed, een heuse grote
koe die zijn staart kwijt was en de cliënten deze
met blinddoek op weer op de plek probeerden
te prikken. Samen met cliënten en bewoners
reisden we op woensdag met de Polderexpress
af naar het Boerenbondsmuseum waar
iedereen de sfeer kon proeven van vroeger en
hebben tussen de middag daar een lekkere
lunch gehad. Het was een TOP dag. Iedereen
heeft ervan genoten en gingen iedereen met
een lekker zakje snoep naar huis. We sloten de
week af met een boerderijspel, waar de kennis van de boerderij werd getest
bij de cliënten en daar kwamen veel verhalen van vroeger te boven.
In de vierde week werd er gebowld met melkpakken, een ware leuke
sportactiviteit. En om de tafels wat extra op te fleuren werden er maiskolven
gemaakt. Een mooie activiteit was ook dat er met de cliënten en het busje
een uitje werd gemaakt naar het
Esdonks kapelleke. Iedereen kon er
een kaarsje opsteken en zo even
aan de dierbaren worden gedacht.
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Samen met de cliënten werd er deze week ook nog fruit van papier gemaakt
en wat er erg vrolijk en smaakvol uitzag. Er werd een lekkere proeverij
gehouden van producten die van de boerderij afkomen. Daar werd smaakvol
van geproefd. En met een eigengemaakt boter kaas en eieren spel werd de
week afgesloten.
Week 5 werd er veelal over het gereedschap en de moestuin gepraat en
spellen en een quiz gedaan en werden er vele verhalen met elkaar gedeeld
over oude gebruiken van de moestuin en in tussentijd genoot iedereen van
lekkere hapjes.
En zo kwamen we aan bij de zesde en laatste
week van de vakantie, daar genoot men van een
heerlijke fruitsalade, die de cliënten samen
hadden klaargemaakt en werd er een spannende
boerderij-bingo gehouden met leuke prijzen.
Gezamenlijk met cliënten en bewoners hebben
we de vakantie weken afgesloten met een
gezamenlijke activiteit met de Kinderburgt uit
Boekel. Zij brachten allemaal oudhollandse
spellen mee en zij speelden samen met de
cliënten deze spellen, die door heel Donkzicht
waren opgesteld. Tussen de middag samen
kunnen lunchen en in de middag werd er
afgesloten met heerlijk ijs met fruit en slagroom.
Wij hebben onze cliënten samen laten genieten van de vakantie, voor iedereen
ook het gevoel hebben kunnen geven dat zij ook vakantie hadden. Het was
warm, maar daar heeft niemand last van gehad, want op Donkzicht was het
lekker koel. Op tijd een drankje en tussendoor een hapje met leuke activiteiten
kwamen we samen de hittegolf goed door.
"BrabantZorg, elke dag zo fijn mogelijk" was zeker op Donkzicht van
toepassing.
Met dank aan alle vrijwilligers.
Team dagbesteding: Donkzicht.
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Het was me de zomer wel. We hebben erg mooi weer gehad, iedereen kon
veel buiten zijn, maar voor veel mensen ook een beetje teveel van het goede,
die warmte. Goed weer was het wel voor de Boekelse kermis waar we met
een aantal mensen naar toe gewandeld zijn. Het was een aardigheid om te
kijken naar de drukte en vrolijke kinderen met hun ouders. Allerlei attracties
sommige heel eng, maar ook de oude bekende draaimolen en de rups doen
het nog steeds goed. Er komen altijd veel herinneringen en verhalen van
vroeger naar boven: de waaghalzen in de schommel of schuitjes, de familie
die werd uitgenodigd op de soep en veel echtparen hebben elkaar op de
kermis ontmoet.

In augustus hadden we ook een honderdjarige op de Bellefleur. Op 4 augustus
werd Mevrouw Tielemans 100 jaar. Het was een feestelijke ochtend met alle
bewoners en de hele familie van mevrouw was het een gezellige drukte. We
werden getrakteerd op een speciaal en lekker gebakje. Er was een mooi
gedicht gemaakt en voorgelezen door onze huisdichteres, de burgemeester
kwam op bezoek om mevrouw te feliciteren en om het cadeau van ‘het bankje’
te overhandigen. En dan was er ook nog eens een mooie diavoorstelling door
de familie gemaakt over het leven van mevr. Tielemans. Volgens mij heeft ze
erg genoten, en wij ook, met die lach op haar gezicht en haar familie dichtbij,
was het een geslaagde ochtend.
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Gedachten van een bejaarde.
Dichten dat is hardop denken
rijmen zit me in het bloed.
Daarom wil ik dan proberen
iets te dichten mooi en goed
Elke morgen beleef ik een wonder
aan de wolken in het bijzonder
Soms rustig, soms in wilde vaart
jagen ze door het luchtruim als een vliegend paard
Voor het raam van het bejaardenhuis
op een hoog voel ik me thuis
In het voorjaar zie je de knoppen zwellen
willen ons van de lente reeds vertellen
Je ziet de zon steeds hoger komen
ik kijk er naar en sta te dromen
Des zomers heeft de zon veel kracht
het schijnt of hij mij wakker lacht
Ik denk een zieke zal zich fijn
koesteren in de zonneschijn
Bejaarden, zie ik in gedachten
als een kind zo blij naar warmte smachten
O zon o bal van klinkklaar goud
ik hou van jou al word ik oud
Ik bepaal de tijd waar ik de zon zie staan
en denkt nu komt het voorjaar aan
De regen striemt tegen de ramen
het zijn net vechtersbaasjes samen
Om het hardst druppelen ze naar benee
de een neemt vlug de ander mee
Al bloeien de dahlia's nog wel
toch vallen bladeren heel snel
Een waarschuwing voor ons bejaarde
niets is blijvend op deze aarde
Door A.N.A. van Dijk Nederpelt. Opgetekend anno 1963.
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Super Bingo-middag
Zondag 16 oktober, 14.00 uur
Samen met de Stichting Vrienden van
Sint Petrus organiseren we een
spectaculaire
bingomiddag
op
zondag 16 oktober.
Met mooie prijzen t.w.v. € 50.00 en
kleinere prijzen t.w.v. €10.00.
De opbrengst komt geheel ten goede
aan het welzijn van de bewoners van
Sint Petrus.
Een bingokaart kost €10.00. Graag contant betalen.
Koffie, thee, frisdrank, wijn, bier, etc. is tegen
consumptieprijs te krijgen met pinbetaling of betaalpas.
Iedereen mag meerdere bingokaarten kopen. Familie,
vrienden, vrijwilligers en medewerkers zijn van harte
welkom.
Bewoners betalen ook de bingokaart.
14.00 uur : Ontvangst met koffie/thee
14.30 uur : Start van de bingo
17.00 uur : Avondrestaurant open

U komt toch ook.
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Uitslag barak competitie zomer 2022
Mw van Kessel

8x

560

Mw vd Bosch

10x

671

Mw Bouw

9x

617

Mw Kweens

10x

822 1e prijs

Mw Pluk

10x

590

Mw v Boerdonk

9x

581

Mw v d Broek

10x

785 2e prijs

Mw Schepers

10x

663

Mw v Roosmalen

10x

616

Mw Santevoets

10x

767 3e prijs

Mw Vogels

5x

303

Mw Dijselbloem

10x

607

Mw Wijdeven

10x

671

Mw Thijssen

9x

510

Dhr van de Heuvel

10x

623

Dhr Jan vd ven

10x

667

Dhr Manders

10x

627

dhr Theunissen

10x

659

Dhr vd Elzen

10x

741

Dhr vd Aa

5x

380

Dhr Biemans

10x

625

Op Vrijdagmiddag is iedereen van harte welkom bij de spelcompetitie in ,t
Trefpunt. We zijn nu gestart met de sjoel-competitie. We hebben ook een
sjoelbak met elastiek ,voor het geval u onvoldoendede kracht hebt om te
schuiven met de sjoelstenen. Kom ook eens een kijkje nemen of liever nog,
kom met ons meedoen.
Vrijwilligers staan klaar om u te helpen.
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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
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
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 - 16.15 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
15.00 - 16.00 uur

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

Wandelen met bewoners en vrijwilligers
Biljarten
Natuurvereniging in ’t Trefpunt (podiumkant)
(1e maandag van de maand)
Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt
Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger
Kaarten maken in ‘t Trefpunt
Geheugentraining op afdeling Sterappel
Biljarten
Kienen in ‘t Trefpunt
Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in
‘t Trefpunt (4e woensdag van de maand)
Groot letter bibliotheek in het Vriendenhuis deel 2
(2e woensdag van de maand)
Mannenclub in het Vriendenhuis deel 1
(1e en 3e woensdag van de maand)
Biljarten
Muziek in ‘t Trefpunt
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
Spel competitie in ‘t Trefpunt
Muziek op afdeling d’n Boogerd
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Handwerkwinkel Wol en Garen
Webshop: www.wolengaren.com
Voor al uw haakgaren en breigaren, haaknaalden, breinaalden en alles wat u
nodig heeft voor uw hobby.
De garens in de winkel en webshop zijn van de merken
Scheepjes en Durable.
Heeft u vragen of advies nodig neem dan contact op.
Telefoon: 06 519 67 650
Email:
info@wolengaren.com
Instagram: handwerkhoek_monique
Facebook: naaiatelierenhandwerkhoekmonique
In het Naaiatelier kunt u terecht voor alle verstel- en herstelwerkzaamheden
aan uw kleding.

Fysieke winkel/atelier:
Arendnest 10. 5427LB Boekel
Openingstijden:
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur

Graag tot ziens.
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