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Beste bewoners, vrijwilligers en familieleden.
De afgelopen keer dat ik een stukje schreef voor de Loep was het onderwerp
wat de boventoon voerde toch altijd weer Corona. Gelukkig kan ik deze keer
weer eens goed nieuws brengen.
We hebben het vaccinatieprogramma voor zowel medewerkers als bewoners
achter de rug en langzamerhand ervaar ik dat de rust binnen Sint Petrus begint
terug te keren. De versoepelingen geven ons ook steeds meer de ruimte om
meer activiteiten op te pakken. Gelukkig kunnen we weer kienen, kaarten,
zingen en schilderen. Het fijne is ook dat (waar behoefte is) we weer gezellig
door elkaar kunnen deelnemen aan activiteiten.
Het is heerlijk te zien dat ik weer regelmatig kleine groepjes mensen zie
“bijkletsen”. Wat hebben we elkaar gemist de afgelopen tijd! Ook voor mij als
manager is het belangrijk te kunnen concluderen dat we weer stappen zetten
richting het “oude” normaal. Het geeft mij de ruimte om me weer bezig te
houden met andere onderwerpen.
We zijn er nog niet en daarom doe ik toch nog een beroep op eenieder. Zorg
dat je blijft denken aan 1,5 meter afstand. Als we dat blijven doen kunnen we
uiteindelijk ook deze afspraak in de prullenbak gooien. Ik wens eenieder een
fijne zomervakantie toe en geniet (zeker in deze tijd) van de kleine dingen in
het leven die belangrijk zijn.
Groeten: Arjan van Herwaarden.
Teammanager Zorg & Welzijn Sint Petrus.
**************
**************
Bonus – gratis maaltijd – vakantie
In coronatijd, en daar zitten we helaas nog steeds middenin, heeft de
zorg veel complimenten gekregen. Er klonken links en rechts geluiden
dat ze de mensen uit de zorg maar eens “flink moesten belonen”!
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Bonus voor zorgmedewerkers
Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus
geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen
corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering.
Ik hoop dat alle mensen uit de zorg die bonus ook daadwerkelijk ontvangen
hebben!!! Want verdiend is het zeker!
In dezelfde vervelende coronatijd, moesten de restaurantvrijwilligers, voor en
na de maaltijd alle stoelen en tafels grondig ontsmetten. Terecht! Het kostte
iets meer tijd, maar het was geen probleem! Alle risico om corona te
verspreiden moet vermeden worden. Begin juni kregen die vrijwilligers het
volgende schrijven.
Beste vrijwilligers,
Binnen BrabantZorg hebben we afspraken gemaakt over de maaltijdverstrekking medewerkers
en
vrijwilligers. Vrijwilligers, van onder andere het eetpunt, hebben tot op heden niet hoeven
betalen
voor een maaltijd in tegenstelling tot medewerkers. Inmiddels hebben we ervoor gekozen dat de
rechten betreffende maaltijdverstrekking voor alle vrijwilligers gelijk getrokken gaan worden
met
die van medewerkers. In de praktijk betekent dit voor jullie dat per 1 juli a.s. je nog steeds recht
hebt op een kopje soep in het restaurant. Mocht je een maaltijd willen nuttigen kan dit tegen een
gereduceerde prijs, te weten € 5,50 per maaltijd.
Ondanks deze aanpassing vertrouwen we er op dat we jullie nog steeds mogen ontvangen in ons
restaurant.
Met vriendelijke groet: Management regio Meierijstad.
En terecht! Noem eens een restaurant waar je voor €5,50 een complete
maaltijd geserveerd krijgt!
Eigenlijk wilden ik ik deze bijdrage aan De Loep alleen maar zeggen: fijne
vakantie. Alle medewerkers, alle vrijwilligers, alle bewoners wil ik een
zorgeloze, gezellige en zonnige vakantie toewensen! Veel plezier en veel zon.
Tot na de vakantie!
Met vriendelijke groeten: Hein van den Elzen.
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Overleden.
Mw H.C. van Mierlo
Mw C.P. van der Heijden van Veghel
Mw P.G.A.G. van Bommel

23-05-2021
03-06-2021
08-06-2021

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe bewoners.
Mw. M.A. Tielemans Bouw
Dhr. M.H.J. van Asseldonk
Mw A.M.J. van Osch van de Ven
Dhr P.J. Penninx
Mw. C.R. Penninx-Quevedo Ojeda
Mw. J.J.H.C. van Asseldonk-Foolen

app
app
app
app
app
app

2.28
2.04
2.06
2.12
2.12
2.04

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus.

Verjaardagen bewoners.
AUGUSTUS
04 Mw. M.A. Tielemans Bouw
09 Dhr. A.T.F. van Sleuwen
25 Mw. J.M. Verwegen Kranenbroek
31 Mw. C.M. v. Roosmalen v. Duijnhoven

2.28
0.06
1.18
2.21

SEPTEMBER
17 Mw. J.M. Raijmakers
17 Mw. W.M. Nooijen Peters
24 Mw. J.M. Vogels Verhoeven

2.25
2.27
2.11
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We hebben al een aantal zomerse dagen gehad
waarbij de temperaturen hoog op liepen. Alvorens we
ook dagen hebben gehad met veel regen. Zouden we
net als vorig jaar weer zo’n hete zomer krijgen? We
wachten het maar af.
Wat zijn we blij dat we weer vele activiteiten mogen
organiseren en we bijna alles weer terug hebben
voordat de corona kwam. Iedereen is weer welkom en
er zijn geen bubbels meer. Bewoners mogen kiezen bij
welke activiteit ze graag willen aansluiten.
Zo organiseren we het kienen, de muziek en het
bloemschikken ook nog op de afdeling, omdat dit als
prettig werd ervaren. Belangrijk is nog steeds dat we
de anderhalve meter maatregel blijven hanteren,
zodat de activiteiten ook veilig en verantwoord
verlopen.
Deze maand hebben we sinds lange tijd weer een
Heilig mis mogen organiseren op de zaterdagmiddag
en daar keken vele bewoners naar uit.
We hopen na de zomer weer te kunnen starten met de
bus-uitstapjes waarbij elke maand een leuke route
wordt gereden. Altijd leuk om er even op uit te gaan.
NLDoet dag op vrijdag 28 mei.
Op vrijdagochtend 28 mei stonden de
vrijwilligers al vroeg op de stoep om mee
te komen helpen tijdens de NLDoet dag.
Het terras aan de voorzijde van Sint
Petrus is groter geworden en we vonden
het dan ook een goed idee om de stoelen
op te knappen. De leuningen moesten
geschuurd en afgelakt worden, zodat de
stoelen weer een nieuwe uitstraling
zouden krijgen. Al vroeg werd er flink
geschuurd door enkele vrijwilligers.
Andere vrijwilligers waren bezig met het
vullen van de bloembakken met nieuwe
bloemen, zodat het er weer gezellig
uitziet. Het onkruid gaat niet vanzelf weg
en dat werd ook weer netjes gemaakt.
Onder toezicht van bewoner dhr.
Sanders is het weer mooi geworden.
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Dhr. had zelf ook nog meegeholpen om het onkruid weg te borstelen. Het gras
is ook weer gemaaid, iedereen heeft deze dag hard gewerkt en het resultaat
mag er zijn! Vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking!

Burgemeester Pierre Bos neemt na 12,5 jaar burgemeesterschap
afscheid van Boekel.
Op zaterdag 29 mei heeft Pierre Bos afscheid genomen van Boekel en daar
wilden wij in Sint Petrus ook graag ons steentje aan bijdragen. De bewoners
en medewerkers waren op de hoogte gesteld en stonden vanuit het balkon
klaar om de burgemeester en zijn vrouw toe te zwaaien. Een kleine groep kon
beneden op het terras plaatsnemen om een laatste groet te geven.
Mw. van Roosmalen had een gedicht gemaakt en deze aan hen
voorgelezen. Dhr. en mw. Brans hadden op dagbesteding
Donkzicht een mooi schilderij gemaakt van alle seizoenen en
deze ook persoonlijk overhandigd. Met nog een woordje namens
Marie-Louise van de Ven en Elly Janssen om te laten weten wat
Pierre allemaal voor ons heeft betekend.
Wat was het een gezellige, zonnige middag geweest en iedereen
heeft er erg van genoten!
Om namens Pierre nog even af te sluiten: “Boekel: kei bedankt.
Veel succes. Wij, Toos en ik, willen u blijven ontmoeten en dus
zeg ik: houdoe!”.
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Start koffie uurtjes en andere activiteiten.
We zijn weer gestart met de koffie uurtjes in de ochtend en middag. Voorheen
mochten alleen de bewoners van afdeling Elstar en Oogstappel een kopje
koffie/thee komen drinken, maar nu is iedereen weer welkom. Dat geldt voor
familie, bewoners van het zorgpark en andere bezoekers. Wat fijn om te zien
dat ‘t Trefpunt weer druk bezocht wordt en het straalt meteen een heleboel
gezelligheid uit. De ene maakt een praatje en de ander speelt een kaartspel of
rummikub. Je ziet zo wel hoe waardevol het is om elkaar te ontmoeten.
Naast de koffie uurtjes zijn we ook weer gestart met de handwerkclub op
donderdagmiddag. Na een lange tijd van afwezigheid kan er weer gehaakt en
gebreid worden. Op vrijdagmiddag hebben we nog geen spel competitie, maar
kunnen bewoners wel kaarten en rummikubben. Zoals al eerder aangeven is
de Heilig mis ook weer gestart en zijn we blij dat er weer veel activiteiten zijn
waar de bewoners bij kunnen aansluiten.
Nieuwe aankleding voor het terras aan de voorzijde en in de
binnentuin.
In het restaurant ontvangen ze regelmatig fooi en dat komt dan in de fooienpot
terecht. Aangezien we vanaf maandag 5 juli geen contant geld meer in huis
mogen hebben vonden ze het wel een goed idee om er iets leuks van te kopen
om het terras wat aan te kleden. Weet niet of u het al heeft gezien, maar er
zijn leuke plantjes en kaarsjes gekocht die op de tafels staan. Het ziet er zo
allemaal wat leuker en gezelliger uit. Collega’s van de keuken: een goede
besteding van het fooiengeld!
Splinter nieuw terras bij de hoofdingang.
We hebben de goedkeuring gekregen voor nieuw tuinmeubilair aan de voorkant
van Sint Petrus. Het oude tuinmeubilair is verhuisd naar de binnentuin en er
komen weer zitjes bij het Vriendenhuis. Tot nu toe staat er aan de achterkant
het oude, groene tuinmeubilair wat hoognodig aan vervanging toe is. Dankzij
BrabantZorg en de Vrienden van Sint Petrus kunnen we dit mogelijk maken.
De levertijd is door corona iets langer geworden, maar we kunnen er dit jaar
nog zeker van gaan genieten. Bij deze spreken we onze dank uit aan de
Vriendenstichting en BrabantZorg.
Toertochtjes met de bus.
Voor de corona tijd gingen we op donderdagmiddag met de bus toertochtjes
maken van kapelletjes tot molen- en dijkenroutes. We gaan binnenkort weer
met de bus-vrijwilligers rond de tafel zitten om te kijken of we dit in het najaar
weer op kunnen pakken. Als de 1,5 meter nog geldt, dan kunnen er minder
bewoners mee als voorheen. Bewoners vinden het fijn om activiteiten te
hebben buiten Sint Petrus en daar zijn de toertochtjes er een van.
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Circus Sijm woensdag 6 oktober.
Wat ook heel lang in het vat zit is Circus Sijm wat door corona enkele malen is
uitgesteld. Op woensdag 6 oktober gaat het dan gebeuren. We komen er
uitgebreid op terug in de volgende Loep, maar noteer deze datum zodat u het
niet hoeft te missen. Ook de vaste contactpersoon van de bewoner wordt
hiervoor uitgenodigd en zeker Ministars zijn welkom. De bewoners uit de
Kloosterlaan en Donkzicht ontvangen hiervoor een uitnodiging. Er komen op
die dag drie voorstellingen en wordt het genieten voor jong en oud!
Schilderen met Jessica.
Sinds enkele maanden hebben we een vrijwilligster gevonden die graag met
de mensen schildert. Ze doet dit 1x per 14 dagen op donderdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in het Vriendenhuis. U hoeft
geen geboren talent te zijn om mee te schilderen.
We hebben nog enkele plaatsjes vrij op die
middag, straks met de donkere dagen in het
vooruitzicht kan het een mooie bezigheid zijn.
Zin gekregen om mee te doen? Meld je dan aan
bij Renée Lange of bij Elly Janssen of stuur een
mail naar welzijn.sintpetrus@brabantzorg.eu
Of loop eens binnen op een schildermiddag. U
bent welkom!
*****************
*****************

Eindelijk, na 1,5 jaar weer een
Heilige Mis in Sint Petrus.
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus Boekel.
De zomer zette zich vroeg in en de temperaturen waren soms aan de hoge
kant. Lekker weer, zeker nu we weer naar buiten mochten en konden. Nu is
het begin juli en worden we verrast met echt Hollands weer, op tijd een
bui maar ook droge momenten.
Intussen hebben we als cliëntenraad twee bijeenkomsten gehad met de
bewoners van de afdelingen Elstar en Oogstappel. Daar kwamen een aantal
zaken aan de orde waarvoor aandacht gevraagd werd. We komen daar later op
terug omdat de vragen zijn doorgezet naar de desbetreffende instanties die
daarover gaan. We wachten op antwoorden. Zodra deze bekend zijn, zullen we
u daarover inlichten.
De mondkapjes-plicht is komen te vervallen en we zien nu weer wie we
tegenover ons hebben. Vanmorgen zijn we weer gestart met “op de koffie bij
de cliëntenraad”, waarbij de opkomst redelijk was. We hebben gezellig bij
elkaar gezeten met koffie en een appelflapje. Vanuit het zorgmanagement en
de recreatie werd verteld wat weer allemaal mogelijk is of binnenkort wordt.
Er werd dank uitgesproken naar alle medewerkers van Sint Petrus voor de extra
inspanningen die gevraagd werden in de Lock down-periode, maar ook de
cliënten voor hun begrip voor de vrijheidsbeperkende maatregelen.
We gaan nu de zomervakantie tegemoet en bekijken alle recreatieve
activiteiten die weer worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling dat we in
augustus weer bij elkaar komen als cliëntenraad en dat het inloopontbijt met
“op de koffie” weer is gepland. Mogelijk enigszins aangepast maar daar leest u
over in de activiteitenlijst die u in uw postvak krijgt. We ontmoeten u daar weer
graag.
Voor nu een prettige voortzetting van de zomer gewenst en geniet van de
uitstapjes en andere activiteiten die weer mogelijk zijn.
De groeten van uw cliëntenraad.
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We zijn met een aantal bewoners bezig om fietskilometers te maken in onze eigen Tour de France.
Zo fietst iedereen fit mee. We houden de kilometers
bij en zo kunnen we aan het einde van de tour
kijken wie het meeste gefietst heeft. Op 23
Juli houden we een Franse middag met wat lekkers
uit de Franse keuken en met Franse muziek gaan
we er een gezellige middag van maken. Natuurlijk ook in de Franse tour
styling.
Vlaggetjes heb ik niet gekocht, nee we hebben ze zelf gemaakt. Of ja, ik heb
er niet zo veel voor gedaan. Daar heb ik veel hulp voor gekregen. De
bewoners van Sterappel en Bellefleur hebben z'n best geknipt en geknutseld
en nu hangen ze in de fitnessruimte waar we nog even wat gaan fietsen, zodat
we fit zijn op 23 juli.
Want die dag daar moet iedereen bij zijn.
Groetjes Anita Penninx.
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Mevrouw Kweens van Schijndel.

Ze is geboren op 25-10-1932 als Bertha van
Schijndel op de Koksepad in Boerdonk, waar ze
opgroeide en ook nadat ze trouwde met Albert
Kweens bleef wonen. Samen kregen ze 10
kinderen, 6 meisjes en 4 jongens.
Het was hard werken en naast de zorg voor het grote
gezin maakte ze veel kleren voor het hele gezin. Inmiddels is ze oma van 20
kleinkinderen en superoma van 22 achterkleinkinderen.
In1988 verhuisden ze naar Gemert en gingen ze vaak wandelen en fietsen en
ontdekten ze jeu de boules. Later verhuisden ze naar een appartement en
maakten ze veel ritjes met de scootmobiel.
Toen ons vader 10 jaar geleden overleden was, ontmoette ze op een van haar
ritjes Theo van de Burgt, hij vroeg of ze geen zin had om met het scootmobiel
clubje van Boekel mee te rijden en zo maakte ze kennis met Sint Petrus. Nu
woont ze sinds kort zelf in Sint Petrus op afdeling Elstar en voelt zich er al
aardig thuis.
Ze brengt haar tijd door met kleuren voor volwassenen, neemt deel aan
activiteiten en maakt af en toe een praatje met andere bewoners en leert zo al
wat mensen kennen.
Wij hopen dat ze hier nog een paar fijne jaren met plezier mag wonen.
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Hallo allemaal.

Mijn naam is Anny Peters-Vonk en ik ben 87 jaar oud. Mijn hele leven lang heb
ik in de Boekelse straot gewoond. Samen met mijn broers en zussen hebben
we het daar heel fijn gehad. Ik ben een dochter van Frans Vonk en Door van
Wetten, van de klompenmaker.
Later ontmoette ik mijn man Toon Peters waarmee ik 58 jaar lang getrouwd
mocht zijn. We bleven aan de Kerkstraat wonen. Samen met mijn man hebben
we een fijn gezin opgericht, we kregen drie kinderen. Twee zonen en een
dochter. Helaas heb ik in korte tijd van mijn man en onze oudste zoon afscheid
moeten nemen. Verder ben ik trotse oma van een kleindochter en kleinzoon.
Vroeger ben ik altijd coupeuse geweest en mijn man was stukadoor. Eenmaal
gepensioneerd namen we de tijd om nog meer te genieten van het leven. Dit
deden we door samen te kaarten, tuinieren te gaan fietsen of door Jeu de
Boules te spelen in Boekel.
Ik vind het fijn om nu hier te mogen wonen, ik ben nu meer onder de mensen.
Ik vind het dan ook ontzettend leuk om een praatje te maken, te kaarten of
om zelf kaarten te knutselen.
Kom gerust langs, dan drinken we samen een kopje koffie!

Groetjes Anny Peters Vonk.
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Hallo allen van het Sint Petrus.

Er is mij gevraagd om me voor te stellen als
nieuwe bewoonster van het Sint Petrus op
afdeling Bellefleur. Samen met mijn dochter
heb ik toch maar de pen genomen. Ik ben niet zo
van in het in het middelpunt staan.
Mijn naam is Martina Tielemans-Bouw en ik word in augustus alweer 99 jaar.
Op naar de 100 zal ik maar zeggen! Ik heb samen met mijn man Johan acht
zonen en twee dochters grootgebracht. Mijn man is 26 jaar geleden helaas
overleden. Ik ben trots op en blij met onze kinderen, de kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Vanuit de Lage Raam ben ik 10 jaar geleden naar een aanleunwoning op de
Kloosterlaan achter het Sint Petrus gaan wonen. Een hele stap, maar ik zeg
nog altijd dat ik hier geen spijt van heb. Ik heb genoten van de verschillende
activiteiten in het ontmoetingscentrum van het Sint Petrus en de contacten en
later de fijne zorg vanuit Brabant zorg.
Nu ben ik onlangs op 1 juni op de Bellefleur gaan wonen. Ik begin mijn draai
al een beetje te vinden. Er wordt van alles ondernomen in de hal, wat nu lekker
dichtbij is voor me en maak al aardig kennis met eenieder.

Hartelijke groet, Martina Tielemans-Bouw.
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Geweldig, ook
kienen mag weer.
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Op 3 mei hebben we afscheid genomen van ons
mam, oma en omi, Drina van de Gevel-Renders.
Ons mam werd geboren op 22 mei 1925 in
Eindhoven als een na jongste van een gezin met zes
kinderen, waar ze met haar 1 jaar haar vader al
moest missen.
Op 90 jarige leeftijd , nu 5½ jaar geleden, verhuisde
ze naar het zorgcentrum Sint Petrus omdat ze steeds meer problemen met haar
geheugen kreeg. In het begin was het wel wennen maar na een aantal maanden
kreeg ze het goed naar haar zin. Ze genoot van alle activiteiten, de aandacht,
liefde en goede verzorging die ze in het zorgcentrum mocht ontvangen.
Bovendien werd ze blij van de dagelijkse praatjes die ze met iedereen maakte.
De nare coronatijd is gelukkig helemaal aan haar voorbij gegaan en zo heeft ze
zich zachtjes kunnen voorbereiden op haar laatste vredige reis op 26 april naar
ons pap, haar schoondochter en achterkleinkind toe.
Graag willen wij iedereen, die mede gezorgd heeft
voor de goede tijd die ons mam in Sint Petrus heeft
gehad, heel erg bedanken. In het bijzonder het
team van afdeling ,,De Elstar” en de huiskamer, ook
namens ons mam.
Dank jullie wel. Fam van de Gevel.
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Elstar
Afdeling Elstar in EK-sfeer.

Op 11 juni is het EK 2020 een jaar later dan gepland gestart. Het
leek afdeling Elstar leuk om een voetbalpool op te zetten met de
cliënten en medewerkers. In een ochtend werd het begin gemaakt
en de volgende dag werd er een heus digitale standenlijst gemaakt
zodat de gegevens makkelijker verwerkt konden worden.
Er kwam veel respons van de cliënten en medewerkers om mee te
doen aan de voetbalpool.
Met dit schrijven zijn we nu een week verder en nemen er 19
mensen deel. Al veel uitslagen zijn er goed geraden en er zijn al
vele punten verdeeld. Een goede eindstand en winnaar levert 10
punten op, alleen de juiste winnaar 5
punten en zo verder.
Ook de afdeling werd ondertussen wat
versierd en sommige personen staken
zich in het oranje (zie foto).
We zijn benieuwd wie er uiteindelijk de
voetbalpool gaat winnen en natuurlijk
hopen we dat ons Nederlands elftal als
kampioen van Europa eindigt.
Dan gaan we daarna met een mooie
sportzomer verder. Er volgt immers nog
o.a. de Tour de France en de Olympische
Spelen in Tokio.
Met vriendelijke groet: Jorg Kerkhof.

Annie (medewerker van afdeling Elstar) is de
winnaar geworden, mw van den Bosch tweede
en Franka (medewerker van afdeling Elstar) derde.
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Hallo allemaal.

De zomer staat weer voor de deur en dat is te merken aan alle
tropische temperaturen. Toch blijven de mensen op Donkzicht erg
kalm en genieten van ijskoud water en een waterijsje
.
Qua activiteiten hebben we ook zeker niet stil gezeten. Van
zelfgemaakte groentesoep maken, gymactiviteiten tot aan
knutselen toe. Hieronder is een kleine sfeerimpressie te zien wat
er zoal geknutseld en gefrutseld wordt op Donkzicht. Ook werd er de afgelopen
dagen Hup Holland hup gezongen, om onze Oranje leeuwen aan te moedigen.
Inmiddels is Donkzicht in Oranje sferen versierd/aangekleed en worden de
uitslagen van de wedstrijden ´s ochtends nog eens doorgenomen bij het krantmoment.
Door de fijne buitentemperaturen en af en toe een beetje regen, zijn ook de
eerste blaadjes sla uit eigen tuin gebruikt. Hiervan werd een heerlijke koude
schotel gemaakt, wat ook extra lekker smaakt tijdens deze warme dagen. De
mensen hebben hier enorm van genoten.
Ook dit jaar hebben we weer flink gebrainstormd over het zomerthema wat er
aan zit te komen. Ieder jaar tijdens de schoolvakantie, bedenken we een
thema, wat we de gedurende 6 weken aanhouden om in dit thema Donkzicht
te versieren en activiteiten te doen. Na een lange tocht door de natuur in onze
Jeep en het meezingen van “The lion sleeps tonight”, zijn we op het thema
JUNGLE gekomen. Dus vanaf 24 juli, start onze 6-weken lange safaritocht, bij
Donkzicht.

In ons volgende verhaal
van de Loep, zal je hier
meer over lezen en
worden jullie mee
genomen in dit
beestachtige avontuur.
Verder allemaal een fijne
vakantie en tot kijk.

Zonnige groetjes van Team Donkzicht:
Will, Monique, Helmie, Antonie, Gerrie en Suze.
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Zomer op D’n BoogerD
We hebben al mooie zomerse dagen mogen beleven. De tuindeuren open, zodat
ieder de tuin in kan lopen. Lekker in de tuin zitten met een natje en een droogje,
muziekje erbij. Gezellige middagen zijn dat! Op D’n Boogerd boffen we maar
met zo’n tuin. Sinds kort hebben we een tafel met kruidenpotjes, waar we elke
dag voor zorgen. Zo is er dan ook altijd wel wat te doen in de tuin,
kruidenplantjes water geven, zodat het goed groeit. Lekker voor in de soep!
Buiten eten is ook altijd fijn en daar wordt van genoten.
Pasgeleden hebben we nieuw tuingereedschap gekocht samen met Jan en Piet,
zodat we wat in de tuin kunnen werken. Lekker buiten bezig zijn! Her en der
wordt het onkruid eruit geplukt en plukken bloemen om binnen op tafel te
zetten.
Koffiehoekje op D’n Boogerd:
Sinds kort hebben we een koffiehoekje ingericht op D’n Boogerd voor het
bezoek. Familie kan in de goei kamer koffie en thee zetten. Dit kan
meegenomen worden naar het appartement of men kan gezellig in de goei
kamer blijven zitten of naar Dina’s keukentje gaan. Op deze manier proberen
we weer meer gastvrij te zijn na een periode waarin dit allemaal niet mocht en
kon. Van deze nare periode hebben we ook geleerd dat het fijn is wanneer er
rust in de huiskamer is. Vandaar dat er geen bezoek meer ontvangen wordt in
de huiskamer. Voor de bewoners is het onrustig wanneer er verschillende
mensen in en uit lopen en door elkaar heen praten. Wij hopen op gezellige
ontmoetingen!
Het Europees kampioenschap voetbal:
Ondanks de oranje uitdossing was het EK helaas van korte duur voor
Nederland. Wanneer de wedstrijden op tv waren keken we gezamenlijk en
maakten we het gezellig in de huiskamer. Een (alcoholvrij) pilsje erbij en
andere versnaperingen en het feest was compleet.

We hopen nog veel zonnige dagen
met elkaar mee te maken!
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Sinds enige tijd zijn we op de Bellefleur begonnen met het gezamenlijk koffie
drinken en pauzeren van de medewerkers die er op dat moment zijn. Na het
ontbijt, zo rond de klok van tien uur / half elf als iedereen klaar is, nodigen we
de bewoners uit om gezellig samen te zitten in de brede gang van de Bellefleur.
De verzorgenden die al hard hebben gewerkt, zijn wel toe aan een kopje thee
of koffie, even uitrusten. Er wordt van alles besproken bijvoorbeeld ook wat er
die dag te doen is of wat je wil gaan doen. Het is een mooie start van de dag,
waarna ieder weer zijn weg gaat of nog even blijft hangen. Zo leren we elkaar
steeds beter kennen.
Groetjes Richarda.

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

Onlangs hebben onze bewoners van afdeling Oogstappel een fijne middag
gehad. Anja kwam met haar zangtalent en gitaar naar de afdeling waar ze
samen allerlei liederen hebben gezongen.
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Hoi Hoi.
Het was weer even geleden dat wij aan teambuilding-ontwikkeling hebben
kunnen doen vanwege het aanwezige virus. Maar nu, met de versoepelingen,
kon het weer doorgang vinden. En natuurlijk keken we hier met blijde
verwachtingen naar uit.
Bij een stralend zonnetje in de middag, kwamen we
bijeen. Op de fiets, met (E-bike) of zonder ondersteuning,
gingen we richting Erp. Via een omweg, een mooie route,
kwamen we voor een langere stop uit bij onze oud-collega
Theresia , oftewel “de Boswachter”. Hartstikke fijn daar te
kunnen gaan zitten en ons te laten verwennen met een
hapje (speciaal de bitterballen) en wat drankjes.
Je begrijpt met al dat buurten, vloog de tijd. Het werd tijd
om op te stappen en via weer een mooie route richting Venhorst te gaan. Er
waren snelle en minder snelle zusters op de fiets, Hi hi, maar dat gaf niet, we
hadden de tijd aan ons eigen.
In Venhorst waren we bij collega Gerry te gast. Wauw ruimte te over. Hier
genoten we van een BBQ en ijs van een jarige. Enkele collega’s sloten daar
aan, er moest overdag immers ook gewerkt worden. We sloten niet zo gek laat
af, het was Super gezellig en zien uit naar een volgende keer.
Erna en Gerry, namens alle collega’s bedankt voor het slagen van deze dag.
TEAM STERAPPEL.
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Nieuwe Burgemeester van Boekel bezoekt Sint Petrus.

Sint Petrus draagt de naam van het oude zuster-klooster. In het klooster waren
nog slaapzalen voor mannen en vrouwen apart (chambres). In 1971 werd er
een nieuw bejaardentehuis gebouwd en de zusters zijn toen uit Boekel
vertrokken. De bewoners kregen toen voor het eerst een eigen kamertje met
een douche en toilet.
De eerste verzorgster en kok was Marietje van Boerdonk en die is later adjunct
directrice geworden. Marietje is nog steeds in ons midden en woont in de
Kloosterlaan. In 2006 is dit nieuwe huis in gebruik genomen en hier verblijven
nu 68 bewoners.
Wat is Sint Petrus eigenlijk?
Sint Petrus is een gastvrij huis, waar ieder zijn of haar eigen leven kan leiden.
Brabant Zorg heeft als slogan: Dat het elke dag zo fijn mogelijk mag zijn voor
iedereen.
We staan erom bekend, dat we veel activiteiten voor de bewoners organiseren
ten behoeve van hun welzijn. Wat Sint Petrus ook bijzonder maakt is het
kinderdagverblijf Ministars. Bewoners genieten ontzettend van dat kleine spul
en na corona gaan we ook zeker weer samen activiteiten met de kinderen
organiseren. Maandelijks ontbeten de ouderen toen samen met de kinderen.
Wat het wonen hier ook mooi maakt is de betrokkenheid van de mensen op het
park, in totaal 250 personen. De Kloosterlaan is heel nauw betrokken met het
huis. De bewoners kunnen via een corridor droog en veilig naar Sint Petrus.
Velen van hen maken dagelijks gebruik van het restaurant en ook van de
activiteiten. Dan is er nog Donkzicht, een complex waar ouderen wonen en de
dagbesteding is daar gehuisvest. Daar gaan we straks ook een kijkje nemen.
Carolien, we willen je graag iets aanbieden waar je een beetje de cultuur van
het huis, de nieuwbouw en de activiteiten die we ondernamen rondom de
bouw kunt bekijken. Waar we bijzonder trots op zijn is de opening in 2008
door toen nog Prinses Maxima. Het staat allemaal op deze dvd. Mocht je een
keer tijd hebben dan ga het maar eens bekijken.
We wensen je heel veel werkplezier in ons mooie Boekel.
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Hallo ik ben Silke.
Ik ben 23 jaar oud en werk sinds februari bij
Brabantzorg, op de afdeling D’n Boogerd.
Ik zit in het 3e leerjaar van de opleiding
Verpleegkunde niveau 4 en ben recent
begonnen als BBL leerling. Dat betekend dat ik
ongeveer vier dagen per week ervaring op doe door te werken en één dag per
week naar school ga. Ook woon ik nu ongeveer een jaartje samen met mijn
vriend en onze twee lieve katjes (Missy & Nora) in het Limburgse Gennep.
Sporten is al jaren een groot deel van mijn leven. In mijn vrije tijd sta ik
namelijk ongeveer zes keer per week in de sportschool. Ik doe ongeveer al 7
jaar aan krachttraining en vind dit een fijne manier om fit en gezond te blijven,
en natuurlijk vind ik het ook heel erg leuk.

Verder ben ik momenteel bezig met het behalen
van mijn motor rijbewijs, waar ik ontzettend veel
plezier mee heb en ben ik regelmatig te vinden op
een festival wanneer dit kan. Ik hou van alle
soorten muziek maar ik sta het liefst bij de
hardere stylen te dansen met mijn vrienden.

Groetjes: Silke de Jonge.

Ik geef de Pen door aan: Rian Bouw.
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EXPOSITIE ‘IEDEREEN MAG ER ZIJN’
De portretten en interviews van de serie “Iedereen mag er zijn” was in november 2020 tot
maart 2021 te zien bij BrabantZorg Meierijstad, locatie Odendael te St Oedenrode. De
expo was daar opgezet bij gelegenheid van de toekenning van de Roze Loper
certificaten aan BrabantZorg Meierijstad in 2020. Als bekroning voor de bevordering van
de sociale acceptatie van seksuele diversiteit binnen de instelling.
Deze serie van aansprekende portretten met verhalen is gemaakt in 2017 bij de viering
van Roze Zaterdag in 's-Hertogenbosch en Oss. Op de foto’s zijn mensen afgebeeld die
staan voor de diversiteit van onze samenleving naar leeftijd, geslacht, leefwijze en
gender. De foto’s zijn gemaakt door fotografe Karin Jonkers. De interviews bij de foto's
zijn geschreven door journalist/stadsdichter Eric Alink. Het COC Noordoost Brabant heeft
de serie beschikbaar gemaakt als reizende tentoonstelling die beheerd, vervoerd en
ingericht wordt door een groep vrijwilligers.
In juli 2021 heeft de expositie een mooie nieuwe bestemming gevonden in Sint
Petrus die vorig jaar de Roze Loper heeft behaald.

Expositie in Sint Petrus vanaf donderdag
1 juli tot eind augustus.

In het kader met het behalen van de roze loper in 2019,
brengen we nu dit thema weer onder de aandacht met
deze foto-expositie.

De expositie is te zien op de begane grond van Sint Petrus. De foto-expositie
‘Iedereen mag er zijn’ is van fotografe Karin Jonkers i.s.m. stadsdichter Eric
Alink. De portrettenserie is in 2017 gemaakt in het kader van Roze Zaterdag
(Den Bosch). Fotografe Karin Jonkers heeft samen met journalist/stadsdichter
Eric Alink een bijzondere portretreeks gemaakt. In deze serie portretten
‘Iedereen mag er zijn’ vertellen mensen uit de lhbt gemeenschap openhartig
hun verhaal en zijn ze te zien op eerlijke, niets verhullende portretfoto’s.
www.cocnoordoostbrabant.nl (Informatie – Expositie Iedereen mag er zijn)
zijn de foto’s en teksten te zien. Ook zijn foto’s te zien op
https://www.yellenyonkers.nl/fotografie/fotografie/exposities-iedereen-mager-zijn
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Sint Petrus cashless vanaf maandag 5 juli.
Bij BrabantZorg is het onze missie om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor
bewoners, naasten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. Dit
betekent onder andere dat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren waarin
bewoners vanuit eigen regie kunnen leven. Een veilige omgeving is een omgeving
waarin geen contant geld meer aanwezig is. Daarom heeft BrabantZorg in overleg met
de cliëntenraad besloten dat BrabantZorg stapsgewijs over gaat naar een organisatie
zonder contant geld. Dit betekent dat u per 5 juli 2021 niet meer met contant
geld kunt betalen binnen Sint Petrus!
Wat betekent dat voor u en voor de deelnemers aan activiteiten?
Zonder contant geld betalen betekent dat u vanaf 5 juli 2021 enkel met pin kunt
betalen.
Betalen met een pinpas
Binnen Sint Petrus zullen de kassa’s met contant geld plaats
maken voor pinautomaten. U kunt hier pinnen op de
gebruikelijke wijze: u stopt uw pinpas in de betaalautomaat en
toetst uw pincode in. Bij betalingen tot en met €50,- kan ook
contactloos gepind worden.
Waarom gaan we over op betalen zonder contant geld?
Wij begrijpen dat deze verandering even wennen kan zijn. BrabantZorg stapt
echter over op betalen zonder contant geld, omdat we geloven dat het veel
voordelen oplevert.
● Voor ieders veiligheid
○ Zonder contant geld is er minder kans op diefstal, verlies, beroving en
fraude ○ Er zijn minder veiligheidsrisico’s voor onze medewerkers en
vrijwilligers bij het beheer en de afdracht van kas- en contant geld
● Voor ieders gemak
○ Op alle betaal plaatsen (met uitzondering van de kapper en pedicure) binnen
Sint Petrus kan straks gepind worden
○ Indien een bewoner niet kan pinnen, kan hij/zij gebruik maken van de
service ‘betalen op rekening’ via de BrabantZorg betaalpas
● Voor ieders hygiëne
○ Niet meer werken met contant geld is een stuk hygiënischer wat zeker ten
tijde van het coronavirus erg belangrijk is
● Voor de efficiëntie
○ Door de koppeling van alle systemen hoeven onze medewerkers en
vrijwilligers geen lijstjes meer bij te houden en worden betalingen automatisch
geregistreerd ○ We besparen de medewerkers en vrijwilligers vele handelingen
rondom het tellen en controleren van geld, het transport, etc.
● Voor transparantie
○ Door te pinnen of op rekening te betalen, hebben bewoners en/of diens
naasten meer inzicht in de uitgaven
Vragen of meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kunt u bij de receptie van Sint Petrus terecht.
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voor het welzijn van ouderen in Sint Petrus.
Nu de corona-tijd hopelijk achter ons ligt, willen we in Sint Petrus weer de draad
oppakken om grotere activiteiten te organiseren. Zo hadden we voorheen de
jaarlijkse Vrienden loterij met mooie gesponsorde prijzen. We zien dat dit nu
geen haalbaar doel meer is. We denken dat het tijd is voor een nieuw idee. We
willen nu een fietstocht gaan organiseren vanuit het Brabantzorg fietsroute
boekje.
Op zondag 12 september staat de fietstocht gepland,
met onderweg enkele posten voor een hapje en een
drankje. Alle vrijwilligers, medewerkers en familie
van bewoners gaan we hiervoor benaderen. Familie
van bewoners van het zorgpark mogen ook met ons
meedoen. Het start- en eindpunt zijn aan de voorzijde
van Sint Petrus. Met mooi weer maken we een groot
terras zodat de bewoners er ook van kunnen
meegenieten als we starten maar zeker als we terug
komen van de tocht. Er komt een leuke poster met
de tijden dat er gestart kan worden en de kosten voor
de fietstocht. Maximaal 200 mensen kunnen aan deze tocht deelnemen.
Bestemming van de opbrengsten: We willen graag voor de twee huiskamers
een STV box, die is aan te sluiten op de tv en waarmee medewerkers pasklare
activiteiten kunnen aanbieden, zoals muziek tot quiz, bewegen met elkaar
maar ook hele oude tv programma`s van vroeger bekijken. Er zit een
programma op voor een 24 uurs dagritme van actief tot passief voor de
ouderen.
We hopen dat we veel mensen op de fiets krijgen.
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Afscheid van de lente
Verwelkoming van de zomer
Het zijn kleine dingen
die het hart doen zingen
De vlinder op je huid
en een merel die fluit
Samen wandelend als een kind
in de zwoele avondwind
Luisterend naar mooie muziek
dat geeft ons romantiek
Lekker bij het openhaardvuur
dat brengt ons dicht bij de natuur
Met een kopje thee
doe je denken aan de onstuimige zee
Op deze mooie afscheid van de lente dag
begroeten we iedereen met een brede lach
Met een vriendelijke groet
geeft het ons allemaal goede moed

Door Mevrouw van
Roosmalen
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avond
isweekschema
het restaurant
Vast
geopend. 17.00 -19.00
uur.

Maandagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.30 uur
10.00 - 16.30 uur
10.15 - 11.30 uur
Maandagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Dinsdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
16.15 - 17.30 uur
18.45 – 19.00 uur
Woensdagochtend
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.30 uur
10.30 - 11.30 uur
Woensdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Donderdagochtend
09.30 - 10.30 uur
10.45 - 11.45 uur
10.00 - 11.00 uur
Donderdagmiddag
14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.30 uur
Vrijdag ochtend
10.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

Fit terwijl u zit, groep 1
Fit terwijl u zit, groep 2
Begeleid Fitness
Dagprogramma voor ouderen zonder indicatie
Geheugentraining
Biljarten
Natuurvereniging (1e en 3e maandag)
Begeleid fitness
Kaarten maken
Biljarten
Kienen
Frietkraam open
Rozenhoedje bidden. Alleen in Mariamaanden.
Begeleid fitness
Mannenclub (1e en 3e woensdag)
Grootletterbibliotheek (2e woensdag)
Biljarten
Muziekmiddag met live muziek

Fit terwijl u zit, groep 1
Fit terwijl u zit, groep 2
Creatief bezig zijn
Biljarten
Handwerk club
Begeleid fitness
Biljarten
Spelcompetitie sjoelen poortjesbal of barak

Met droog weer elke maandag- en donderdagmiddag wandelen met
bewoners vanaf 14.15 u. Verzamelen bij de grote lift.
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6 oktober
3 voorstellingen
11.00u – 13.30u – 15.30u
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