
Drie rasechte Hezikse zussen wer-
ken al hun leven lang in de zorg. 
Lees verder op pagina 4

Nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Laverhof 

Er staat de komende tijd heel wat te gebeuren in 
Schijndel. Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel, 
is projectleider bouw en renovatie. ‘De bouwpastoor’, 
zoals hij zelf zegt. 
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MGR. BEKKERSHUIS 
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Op 1 januari zijn Laverhof en 
Het Retraitehuis gefuseerd. In het 
afgelopen jaar is hard gewerkt 
om dat mogelijk te maken. Er is 
nagedacht over hoe we er door 
een ‘zachte landing’ voor kunnen 
zorgen dat iedereen zich in de 
nieuwe organisatie thuis gaat 
voelen. ‘De kracht van het lokale’ 
geeft daarbij richting aan onze 
koers. We doen dat zorgvuldig en 
ik heb er vertrouwen in dat 
iedereen van Het Retraitehuis zich 
snel thuis voelt bij Laverhof. 

Vanwaar dat vertrouwen? 
Natuurlijk omdat we het proces 
gezamenlijk doorlopen hebben 
en het nieuwe Laverhof juridisch 
en organisatorisch zorgvuldig 
hebben vormgegeven. 
Ook omdat we van elkaar weten 
dat het vakmanschap zowel bij 
Het Retraitehuis als bij Laverhof 
in goede handen is. Bekwame en 
betrokken medewerkers zorgen 
er elke dag weer voor dat onze 
cliënten die zorg en onder-
steuning krijgen die ze nodig 
hebben. Uiteraard kunnen er 
altijd dingen beter, maar de wil 
om ons te ontwikkelen en van 
elkaar te leren is er.

Mijn vertrouwen in de goede 
afloop is vooral gestoeld op de 
wetenschap dat we een vergelijk-
bare ontstaansgeschiedenis 
hebben. Vele decennia geleden 
waren het de religieuze 
congregaties die aan de wieg 
stonden van ons werk. 
En nog steeds betrokken zijn. 
Daarmee is de identiteit van 
onze organisaties bepaald. 
Een identiteit die door waarden 
gedreven is. Voor ons staat steeds 
de vraag centraal hoe wij kunnen 
bijdragen aan het welbevinden 
van mensen, individueel en voor 
de samenleving als geheel. Op 
een wijze waarin de menselijke 
maat leidend is. Als we die 
identiteit als onze voornaamste 
inspiratiebron voor ogen blijven 
houden komt de rest vanzelf.
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Het Retraitehuis

Serious Request

Een eerste kennismaking 
met Het Retraitehuis en onze 
nieuwe collega’s.
Lees verder op pagina 2

Een mooi bedrag dankzij idee 
medewerker van Laverhof.
Lees verder op pagina 3

Annie, Tonny en 
Lia van Schijndel

Wat gaat er allemaal 
gebeuren?
“Op 18 mei a.s. verhuizen 
bewoners van ’t Hofke en 
De Linde van het Mgr. Bekkers-
huis naar de nieuwe woonvleugel 
Parklaan bij St. Barbara. Daarna 
nemen de bewoners van de 
Jozefafdeling van St. Barbara hun 
intrek in het Mgr. Bekkershuis. In 
de maanden juni en juli worden 
delen van het hoofdgebouw van 
St. Barbara afgebroken en na de 
bouwvak wordt een passerelle 
gebouwd: een glazen gang die 
Vijverhof en Parklaan verbindt 
met het hoofdgebouw. Ook 
wordt dan de nieuwe lift bij De 
Schakel geplaatst”, aldus Henri.

Planning
Tiny Jansen, hoofd technische 
dienst van cluster Schijndel, 
vertelt dat er een strakke planning 
is. “Gelukkig is er geen vorstverlet 
geweest, Parklaan is waterdicht 
en de verwarming brandt. 
Zodra de muren niet meer te 
koud zijn, wordt er behangen. 
De grootste overlast komt nog, 
zodra de oude vleugels van 
St. Barbara worden afgebroken. 
In het voorjaar van 2017 komt er 
nog een belevingstuin tussen 
Vijverhof en Parklaan en een 

nieuwe vijver bij het prieeltje. 
De huidige vijver bij het facilitair 
centrum gaat dicht voor een tuin 
met ‘wilde’ bloemen. De paden 
worden vernieuwd en er wordt 
een brandweerinrit aangelegd 
naar de brandkraan tussen de 
woonvleugels.”

Nieuwe kantoren
Henri: “De zolder van St. Barbara 
is inmiddels verbouwd. De 
medewerkers van Ondersteuning 
Thuis hebben daar hun kantoren. 
Tegen de tijd dat dit Laverblad 
uitkomt zijn de kantoren op de 
eerste etage klaar en kunnen 
het bestuur, bestuursbureau, 
de directie, teammanagers en 
de medewerkers van EAD, ICT 
en HRM gaan verhuizen. 
Op de begane grond blijft het 
Dorpshuis, de ontmoetings-
ruimte voor St. Barbara en de 
ruimte voor het verenigings-
leven.”

Mgr. Bekkershuis
Tiny: “Bij het Mgr. Bekkershuis 
wordt eerst de begane grond 
geschikt gemaakt voor geriatri-
sche revalidatiezorg. Hier komen 
ook de behandelruimtes en de 
ruimtes voor dagbehandeling. 
Eind mei wordt dit afgerond.”

Ellen van der Heijden, team-
manager revalidatie, vindt het 
Mgr. Bekkershuis een prima 
locatie voor revalidatie. 
“De behandeling en zorg kunnen 
zo goed op elkaar afgestemd 
worden. Het centrum van 
Schijndel is dichtbij en voor 
cliënten die verder in het 
revalidatieproces zijn, nodigt dat 
uit om een frisse neus te halen. 
De dagbehandeling komt ook op 
de begane grond en kan hierdoor 
meer bekendheid krijgen. 
En het is praktisch dat behande-
laars dicht in de buurt zitten. 
Ook doordat het Mgr. Bekkers-
huis een ontmoetingspunt voor 
bewoners uit de buurt is, wordt 
de drempel voor opname lager.”

Henri: “Na de bouwvak worden 
de overige huiskamers en 
keukens op de eerste en tweede 
etage aangepast voor drie 
kleinschalige woongroepen 
somatiek. Ook komen er werk-
plekken voor de behandelaren 
en de leidinggevenden van de 
teams die hier werken. De 
vergaderruimte op de bovenste 
etage wordt omgebouwd tot 
activiteitenruimte voor verschil-
lende gebruikers, zowel intra- 
als extramuraal. Op de begane 
grond en eerste etage komen 
twee kleine vergaderruimtes. 
De appartementen in de achter-
vleugel blijven beschikbaar voor 
verzorgingshuisbewoners en 
verzorgd wonen. Tot slot zal 
D’n Herd nog een metamorfose 
ondergaan. 

Hiermee hebben we in Schijndel 
twee prima accommodaties voor 
onze cliënten!”

Tekst en foto’s: Irma van der Meijs

Zijdelings
Identiteit als inspiratie

Tiny Jansen

Ellen van der Heijden en Henri van Boxmeer
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Het Retraitehuis:

Josée van Boxmeer 
Mocht de naam ‘Van Boxmeer’ 
een belletje doen rinkelen, dan 
zit u goed. Josée is de echtgenote 
van Henri van Boxmeer, de 
directeur van cluster Schijndel, 
waar St. Barbara en het 
Mgr. Bekkershuis toe behoren. 
Samen met Irene Rijkers is zij 
verantwoordelijk voor de totale 
organisatie en leiding in 
Het Retraitehuis. “De taken 
hebben we eerlijk verdeeld”, 
vertelt ze. “Onze beide kantoor-
ruimtes zijn verbonden door een 
tussendeur. En die deur is meer 

open dan dicht. Daardoor zijn we 
altijd op de hoogte van wat er 
speelt. En dat is heel gemakkelijk, 
omdat we beiden parttime 
werken. Aan een half woord 
hebben we genoeg.” Voorheen 
werkte Josée bij het cliëntenser-
vicebureau van BerneZorg. 
“Ik werd gevraagd om bij Het 
Retraitehuis op tijdelijke basis de 
indicaties te beoordelen en de 
wachtlijsten te beheren. De sfeer 
beviel me zo goed dat ik naar een 
vaste baan heb gesolliciteerd.” 
Sinds 1 april 2013 werkt ze nu 
als manager in Het Retraitehuis.

Irene Rijkers
Ook Irene heeft een voor-
geschiedenis bij BerneZorg.
Ze was zeven jaar werkzaam op 
De Bongerd. Haar taken in Het 
Retraitehuis liggen vooral op de 
gesloten afdeling. Ze is gevraagd 
voor advies, om veranderingen in 
gang te zetten en innovaties door 
te voeren. “Wat me hier vooral 
aanstaat zijn de korte lijnen in 
Het Retraitehuis. Het is klein-
schalig en er hangt een 
ontspannen, gemoedelijke 

Sinds 1 januari 2016 is Het Retraitehuis in Uden gefuseerd met Laverhof. 
Het Laverblad is op bezoek gegaan in dit markante gebouw aan de Volkelse-
weg. Vijf medewerkers zijn kort geportretteerd. Een eerste kennismaking 
met Het Retraitehuis en een inkijkje in de sfeer en werkomgeving van onze 
nieuwe collega’s.
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sfeer. Het beleid vorm en inhoud 
geven, dat is een taak die me erg 
bevalt. En het geeft veel 
voldoening die inspanningen 
ook daadwerkelijk terug te zien.”

Tien Kernwaarden
Het Retraitehuis kent tien 
kernwaarden. Alle vijf 
geïnterviewden lichten de 
kernwaarde die hun voorkeur 
heeft toe. Josée noemt heel 
nadrukkelijk ‘gemoedelijkheid’. 
Irene kiest voor ‘slagvaardigheid’.

Gemoedelijk
“Ik zal een voorbeeld geven”, 
zegt Josée. “Als ik hier een 
rondleiding verzorg, dan zeggen 
de gasten altijd heel spontaan, 
dat het hier zo ontspannen is. 
Iedereen groet elkaar. Dat is een 
vorm van waardering. Je voelt je 
welkom. En ook onder collega’s 
is dat heel duidelijk. Je bent er 
voor de ander. Je wisselt privé-
verhalen uit. Je helpt elkaar. 
Een dienst overnemen gaat dan 
heel makkelijk, omdat je elkaar 
persoonlijk kent.” 

Gastvrijheid
“Voor mij is gastvrijheid de 
voornaamste kernwaarde”, vult 
Irene aan. Je voelt je gezien. 
Je loopt iemand niet voorbij 
zonder gedag te zeggen. 
Iedereen neemt daardoor ook 
zijn verantwoordelijkheid. De 
schouders eronder. Oplossingen 

Wist je dat?

GASTVRIJ, MET EEN 
WERELDSE BLIK.

De Stichting Vrienden 
van St. Barbara en 
Mgr. Bekkershuis 

94 stemmen heeft 
ontvangen bij de actie 
‘Hart voor Elkaar’ van 
Rabobank Hart van 

De Meierij? Dit goed is 
voor een donatie € 307,-? 
Iedereen hartelijk dank!

Wist je dat?

De redactieraad vier 
nieuwe leden heeft? 

Tineke Verkuijlen, 
directiesecretaresse 

Het Retraitehuis, werkte 
al aan deze uitgave mee.   
Suzanne van der Sangen, 

dagbestedingscoach, 
Maria van Emmerik en 

Erica Olivier, beiden 
woonzorgbegeleider, 
sluiten de komende 

redactieraad aan. 
Wij zijn erg blij met hun 

deelname.

Marie-Louise, Cindy 
en Berlien verlaten de 
redactieraad. Hartelijk 

dank voor jullie bijdrage!

Wist je dat?

Op 19 maart a.s. tussen 
14.00 en 16.00 uur de 

Open Dag van de Week 
van Zorg en Welzijn in 

Cunera |De Bongerd is?

Wist je dat?

KENGETALLEN
HET RETRAITEHUIS

101 
medewerkers

48.43
fte’s

10 
stagiaires

75 
vrijwilligers

45 
verpleeghuiscliënten

4 
huurders

6 
verzorgingshuiscliënten 

10
cliënten extramurale zorg

Josée van Boxmeer 

Irene 
Rijkers



aanbieden. Dat is het devies. 
Maar nu denk ik dat ik aan de 
kernwaarde ‘slagvaardigheid’ 
kom”, laat ze zich spontaan 
ontvallen. “Maar die slagvaardig-
heid komt wel voort uit het feit 
dat je open staat voor de ander. 
Dat je dus gastvrij bent”, besluit 
Irene.

Harry Kerkhoff
“Mijn motto is, dat als je iets kunt 
blijven betekenen voor de 
gemeenschap, pak dat dan met 
twee handen aan. Je moet onder 
de mensen blijven komen.” 
En dat heeft Harry (76 jaar), zijn 
hele leven gedaan. Hij is de 
gastheer van de ontmoetings-
ruimte ‘D’n Blauwe Engel’. Na zijn 
pensioen werkte hij zeven jaar als 
vrijwilliger in een buurthuis in 
Escharen. “Ik deed daar alles; 
van inkoop tot bardienst. 
Via Vivaan reageerde ik op een 
advertentie als vrijwilliger hier. 
Op 18 december 2014, na een 
grondige verbouwing, is 
‘D’n Blauwe Engel’ geopend. 
Toen ben ik hier begonnen. 
Drie dagen per week voltijds en 
bij bijzondere activiteiten ook in 
het weekend. Dit huis is nu mijn 
thuis. Trouwens ‘D’n Blauwe 
Engel’ is genoemd naar de 
zusters die hier nog steeds 
wonen en een blauw habijt 
dragen”, laat hij nog even weten.

Dienstbaarheid
“Dienstbaarheid is mijn kern-
waarde en ook mijn persoonlijke 
credo”, vervolgt Harry. De 
mensen het naar de zin maken, 
mensen waarderen om wie ze 
zijn. Ik heb veel meegemaakt in 
mijn leven en loop daarmee niet 
te koop. Maar daardoor heb ik 
wel een luisterend oor en weet 
er altijd een positieve draai aan te 
geven. Gastheer in ‘D’n Blauwe 
Engel’. Dat blijf ik zo lang als me 
dat gegund is.”

Elly van Lankveld
Elly start in 1991 haar loopbaan 
bij de zusters Franciscanessen in 
Zijtaart en Veghel. Zij is er 
parttime gastvrouw en voelt zich 
thuis bij de zusters. Na het 
afronden van een opleiding 
verzorgende IG gaat Elly op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. Ze wil 
zich verder ontwikkelen en haar 
kennis delen met meer collega’s. 
In 2010 krijgt ze een baan in Uden.

Kleinschalig
“De kleinschaligheid, de gemoe-
delijkheid, het ‘ons kent ons’ 
spreken mij aan”, vertelt ze met 
vriendelijke blik. “Er zijn korte 
lijnen, je kunt ideeën aandragen, 
je krijgt de ruimte, je werkt in een 
klein team en je hebt begrip voor 
elkaar. Je bent op de hoogte van 
het wel en wee van het thuis-

front. Belangrijke speerpunten 
voor collegialiteit, die bijdragen 
aan een goede inzet en betrok-
kenheid.” Ze vervolgt: “Door die 
kleinschaligheid sta je dicht bij 
de cliënten. Je kent hun normen 
en waarden en speelt in op hun 
gewoontes. Met een klein 
gebaar kun je al iets groots voor 
hen betekenen en waardige 
zorg leveren.”

Corrie Wijdeven
Corrie werkt al 24 jaar in Het 
Retraitehuis. De eerste zeven jaar 
was ze werkzaam bij de huishou-
delijke dienst. Ze herinnert zich 
heel goed het schrobben van de 
vloeren. Ze ruikt als het ware nog 
de boenwas. Door rugklachten 
kon ze deze taken niet meer 
uitvoeren. Nu is ze al zeventien 
jaar receptioniste/telefoniste en 
een van de visitekaartjes van 
Het Retraitehuis. Zestien uur per 
week staat ze achter de balie bij 
de ingang. Ze is dankbaar dat ze 
de mogelijkheid heeft gekregen 
na die fysieke problemen deze 
functie te mogen uitoefenen. 
De afgelopen jaren heeft ze de 
zorginstelling zien veranderen 
in een professioneel woonzorg-
centrum met verpleeghuiszorg. 
Ze werkt er met plezier. Corrie zit 
ook in het bestuur van de 
personeelsvereniging, is lid van 
de redactie van het bewoners-
blad ‘Beeldspraak’ en verleent 
jaarlijks haar medewerking aan 
de dankviering in de kapel. Een 
bezige bij.

Spiritualiteit 
“Het praatje met en het luisterend 
oor voor bewoners, gasten 
en collega’s geven mij veel 
voldoening”, vertelt Corrie met 
twinkelende ogen. “Dankzij de 
spiritualiteit van de zusters zijn 
hun waarden diep verankerd in 
de stenen, in de organisatie en 
in de omgang met elkaar. 

Enige tijd geleden opperde Wilbert van Laarhoven, 
productieleider keuken, locatie St. Barbara, het idee bij 
Van Gils, leverancier van nagerechten, om een ‘Serious 
Request-toetje’ te maken, waarbij van elk verkocht toetje 
een deel naar Serious Request zou gaan.

Van Gils was enthousiast over het idee van Wilbert en 
heeft hiervoor de speciale Kerstcoupe Bavarois als het 
Serious Request-toetje gemaakt en doneerde € 0,05 per 
verkocht dessert aan Serious Request. In totaal heeft dit 
bijzondere nagerecht € 1.500,- opgeleverd. 
Een bijdrage aan het initiatief dat jongeren in oorlogs- 
en conflictgebieden kans geeft op scholing en een 
toekomstperspectief. 

Een mooi gebaar!

Idee medewerker van Laverhof 

Mooi bedrag voor 
Serious Request

LAVERBLAD   |   PAGINA 3

We steunen en respecteren 
elkaar. Kernwaarden, die ik ook 
van huis heb meegekregen en 
weer overbreng op mijn 

kinderen en kleinkinderen. 
Ik voel me hier thuis!”

Tekst en fotografie: 
Tineke Verkuijlen en Jacques Worms

Elly van Lankveld

Harry Kerkhoff

Corrie Wijdeven



Jubilea:

25-jarig jubileum

•  Heidi van Doorn-Wydeven  
(Cunera|De Bongerd) op  
25 maart 2016

•  Anoeska van Hasselt (Cunera| 
De Bongerd) op 25 maart 2016

• Marije de Kok (St. Barbara) op 
 22 april 2016

12,5-jarig jubileum

•  Maria van Emmerik (Cunera| 
De Bongerd) op 1 april 2016

•  Lizan Gabriels-van den Broek 
(Cunera|De Bongerd) op 

 1 april 2016

• Willemijn van Heertum-
 Timmermans (Mgr. Bekkershuis) 
 op 1 april 2016

• Tiny Timmers-van Erp  
 (Mgr. Bekkershuis) op 1 april 2016

Geboren:
9 januari  - Jill
Dochter van Marion Thoonen 
(St. Barbara, Jozefafdeling) en 
Peter Roojakkers

Pensioen:
•  Wilma de Mol-van Grinsven 

(Cunera|De Bongerd)  
per 1 april 2016 

•  Jet Goijaarts-van Uden  
(St. Barbara) per 1 mei 2016 
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Redactie:  
Inge Almekinders
Hans Hooijmans

Dion van Kaathoven
Marie-Louise van der Maazen

Irma van der Meijs
Berlien van Rozendaal

Cindy van de Ven
Tineke Verkuijlen 
Jacques Worms

Wilma van Zoggel

irma.vandermeijs@laverhof.nl

LAVERBLAD

Lia is zorghulp. Lia: “Ik ben in 1991 
begonnen in de huishoudelijke 
dienst bij De Bongerd. Toen 
waren de bewoners nog bijna 
allemaal zusters, later kwamen er 
ook leken wonen. Na tien jaar ben 
ik bij Ter Weer gaan werken als 
voedingsassistente. Ik verzorgde 
de maaltijden, schonk koffie in de 
recreatiezaal, maakte een praatje 
hier en daar. Je had héél veel 
contact met de mensen, ook van 
buiten, dat was fijn werken.”
Met de verhuizing van Ter Weer 
kwam Lia met de bewoners mee 
naar Karmijn en nu werkt ze al 
weer een tijdje op afdeling 
Sterappel. “Door de jaren heen is 
er veel veranderd in de zorg, 
regeltjes veranderen steeds. 
Tegenwoordig laten we meer aan 
de bewoners en hun familie over, 

wat ze zelf kunnen, laten we ze 
zelf doen, minder betutteling zal 
ik maar zeggen.”

Complete maaltijden 
werden nog in huis gekookt
Annie is in 1985 begonnen als 
weekendhulp in de centrale 
keuken van Ter Weer. In die tijd 
werden complete maaltijden 
bereid in de centrale keuken. 
Annie: “In het begin was ik 
keukenassistente, we werkten 
met een klein groepje en je hielp 
elkaar als dat nodig was. Heel 
gemoedelijk allemaal. Later heb 
ik de koksopleiding gedaan en 
nog jaren gewerkt als kok. Toen 
Riet van der Aa stopte met haar 
werk als receptioniste heb ik dat 
van haar overgenomen. Ik was de 
enige bij de receptie, toen alleen 

Overlijdens-
bericht:
Christien van der Pas
13 december 2015

Christien was voor haar 
ziekte werkzaam bij de Dag-
behandeling in St. Barbara

Wij wensen familie en 
vrienden veel sterkte.

Annie Heesakkers, Tonny Dielissen en Lia Lucius, geboren Van Schijndel; drie ras-
echte Hezikse zussen uit een gezin van twaalf kinderen, waarvan er twee overleden 
zijn. Hier zijn ze opgegroeid en hier werken ze ook al hun leven lang in de zorg. 

Agenda

Activiteitencommissies van Laverhof 

Cunera/De Bongerd ‘Vrij Bont’
Donderdag 25 februari: Body & Mind avond

Zorg Thuis Schijndel
Woensdag 9 maart: Bingo

St. Barbara
Dinsdag 8 maart: Bingo

Mgr. Bekkershuis
Dinsdag 8 en woensdag 9 maart: Paasstukje 
maken
Donderdag 12 mei: Barbecue met aansluitend 
een bingo avond.

Houd de publicatieborden in de gaten!

Personeelsvereniging Het Retraitehuis

Vrijdag 4 maart: Theatertour ‘Total Los’

In gesprek met 
ANNIE, TONNIE EN 
LIA VAN SCHIJNDEL

voor de middag open. Ik zat recht 
tegenover de lift en was zodoen-
de van alles op de hoogte. 
De mensen kwamen langs mij 
als ze naar recreatiezaal D’n Herd 
gingen, of op vrijdag naar de 
markt, extra gezellig!”

D’n Herd
Tonny Dielissen, de oudste zus: 
“In Dn Herd, daar gebeurde het. 

Mensen kwamen er eten, maar 
ook een potje kaarten of biljarten, 
of gewoon op bezoek. En als er 
iemand weg moest, dan biljartte 
ik gezellig een potje mee.” 
Tonny is sinds 1989 vrijwilliger en 
ook begonnen bij Ter Weer. 
“Vijf dagen in de week en soms 
ook in de weekenden. Manusje 
van alles: koffie schenken, 
mensen helpen bij de maaltijden 
of activiteiten bij de dagopvang 
in D’n Herd. Het was er gezellig.”
 
Verhuizing
In 2008 verhuisden 23 bewoners 
naar De Bongerd en Annie, Lia 
en Tonny verhuisden mee. 
Annie: “Het was wel even 
wennen, hier werk ik met 
collega’s in een dienst van 7.30 
tot 21.00 uur. Volgend jaar ga 
ik met pensioen en kan ik met 
veel plezier terug kijken op 
31 mooie jaren in de zorg.”

Lia: “De komende tijd verandert 
er veel, wij zullen meer taken 
krijgen. We zien wel wat de tijd 
brengt. Ik hoop hier nog lang 
met plezier te werken.”

Tonny: “Ook bij Laverhof help ik 
o.a. bij de maaltijden bij een 
eetpunt. Ik neem er de tijd voor 
en als mensen willen praten dan 
doen we er maar wat langer over, 
want ik vind dat zo belangrijk. 
Mijn man Wim is hier drie jaar 
heel goed verzorgd, dus ik ken 
het ook van de andere kant. De 
vrijwilligers blijven hard nodig!”, 
besluit ze.

Door: Wilma van Zoggel
Foto: Jacques Worms

De Stichting Vrienden Retraitehuis Uden 108 stemmen 
heeft binnengehaald bij de Rabobank Clubkas 
Campagne? De vriendenstichting bedankt de 

stemmers voor het bedrag van € 325,21.

Wist je dat?

Laverhof heeft per 1 maart twee uitleenpunten. 
Zowel op locatie Cunera|De Bongerd als bij het 
Mgr. Bekkershuis kan men dagelijks terecht voor 
een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen, 
zoals rolstoelen, douche- en toiletstoelen, bed- 
en toiletverhogers, glijlakens, etc.

De uitleenpunten van Laverhof


