
Hans van der Mispel houdt van 
schrijven.
Lees verder op pagina 4

Nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Laverhof 

In het eerste jaar van de fusie tussen Laverhof en 
Het Retraitehuis is er gewerkt aan nieuwe plannen 
voor Het Retraitehuis. Annemiek van de Rijdt, 
directeur cluster Heeswijk-Uden, praat ons bij. 
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Terugkijken is niet mijn ding. 
Meestal ben ik bezig met de vraag 
wat de toekomst brengt. En hoe 
we daar als Laverhof op in kunnen 
spelen. Maar nu sta ik even stil bij 
de afgelopen maanden. Maanden 
waarin we betekenisvolle stappen 
hebben gezet. 

Om te beginnen tijdens de twee-
daagse conferentie van manage-
mentteam en teammanagers. 
Op ‘de hei’ in Vorstenbosch hebben 
we indringend gesproken over wat 
ons bezig houdt. Vanuit welke visie 
en kernwaarden we ons werk doen. 
Wat wij en de centrale cliëntenraad 
verstaan onder kwaliteit van zorg. 
En wat dat betekent voor onze 
leiderschapsstijl. Mooie gesprekken 
vanuit een grote onderlinge 
betrokkenheid.

En dan was daar LaverLove, het 
festival der liefde op de Noordkade. 
Met ruim 1100 (oud-) medewerkers 
en vrijwilligers maakten we er een 
geweldig feest van. Van begin tot 
einde heb ik genoten. Niet alleen 
omdat ik ooit fan was van de Dolly 
Dots en nu Angela in levende lijve 
kon ontmoeten. Trots was ik vooral 
op de sfeer van onderlinge verbon-
denheid die overal voelbaar was. 
Op het feest, maar vooral ook met 
onze werkers op de locaties. Nog 
nooit zijn er zoveel liefdesbood-
schappen op één avond verstuurd! 

Tot slot de opening van het 
vernieuwde St. Barbara. 1.000 
bezoekers op de open dag in ons 
nieuwe verpleeghuis nabij dorps-
huis en basisschool. Tijdens de 
officiële opening veel lof voor deze 
prachtige omgeving. Nog nooit heb 
ik zoveel blijde gezichten gezien als 
bij het feest voor de bewoners 
diezelfde ochtend. Van bewoners 
en familie en van de leerlingen van 
de basisschool. Met hun zelfge-
maakte koekjes en bij de vertoning 
van de ingestudeerde danspasjes.
Wat mij het meest opvalt is onze 
saamhorigheid. Samen de handen 
uit de mouwen steken en de ver-
binding maken met onze omge-
ving. Als ware LaverLovers zijn we 
met hart en ziel van grote betekenis 
voor de mensen om ons heen. 
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St. Barbara officieel 
geopend

Eten & Drinken bij 
Laverhof...

Een verslag van de feestelijke 
opening voor bewoners en 
genodigden.  
Lees verder op pagina 2

De huiskamerrestaurants 
nodigen uit om gezellig te 
komen eten.
Lees verder op pagina 3

De hobby van...

“Wat Het Retraitehuis bijzonder 
maakt is de geborgenheid die het 
gebouw en het park uitstralen. 
De rust en de kleinschaligheid is 
wat veel bewoners aanspreekt. 
Ik vind het belangrijk dat we als 
Laverhof goed zorgen voor de 
erfenis van de zusters die al meer 
dan 25 jaar verbonden zijn aan 
Het Retraitehuis. Het Retraitehuis 
biedt waardige zorg en dat willen 
we blijven doen. Ook in een 
omgeving die sterk aan het 
veranderen is, letterlijk en 
figuurlijk. We merken dat de 
verwachtingen van cliënten 
veranderen, dat speelt natuurlijk 
overal in de zorg. Maar als je hier 
om je heen kijkt zie je ook veel 
veranderingen, met de nieuwe 
woonwijk De Gaarden die naast 
Het Retraitehuis is gebouwd en 
met de plannen voor Kloosterpark 
aan de andere kant. Over een paar 
jaar ziet het er hier heel anders uit!”

Wat gaat het effect zijn van 
die veranderingen voor 
medewerkers en bewoners?
“Heel concreet: in het apparte-
mentengebouw Kloosterpark 
gaan we verzorgd wonen bieden. 
Het geeft ons de kans om iets te 
ontwikkelen wat voor toekomstige 
huurders van Kloosterpark 
waardevol is, want ze kiezen ook 

voor het bijzondere van Het 
Retraitehuis. Dat vraagt van ons 
ondernemerschap en lef èn meer 
professionalisering. Het verhuren 
van woningen is een vak! 
Marketing, professionele bezich-
tigingen en creatief onderhande-
len maken nu echt het verschil. 
Daarom hebben we de functie 
van verhuurmakelaar ontwikkeld.”

Wat gaan bewoners in Het 
Retraitehuis merken van 
Kloosterpark?
“De huurders van Kloosterpark 
kunnen ook gebruik maken van 
de voorzieningen van Het 
Retraitehuis, zoals de Buitenhof. 
Ook voor de bewoners van 
De Gaarden wil Het Retraitehuis 
een ontmoetingspunt zijn.”

En verder?
“De medewerkers in de zorg 
krijgen te maken met de verande-
ring die we eerder al in de andere 
locaties van Laverhof hebben 
ingezet, de herinrichting van het 
primaire proces. De huidige grote 
teams worden opgesplitst. Het 
kleinschalig werken en zorgen 
met integrale teams is een logisch 
vervolg op de stappen die in
Het Retraitehuis al eerder zijn 
gezet. Er wordt geschoold om 
het vakmanschap verder door te 

ontwikkelen met familiezorg en 
methodisch werken, team 
coaching en samenwerking. 

En natuurlijk het ondersteunen 
van een prettige leefwereld voor 
cliënten. Dat bepalen de teams 
zelf, in afstemming met bewoners 
en familie. De betrokkenheid van 
families bij Het Retraitehuis is een 
groot goed. We krijgen veel 
erkenning voor wat we bieden. 
Dat maakt dat medewerkers er 
trots op zijn in Het Retraitehuis 
te werken.” 

Moet Het Retraitehuis 
worden verbouwd?
“Het gebouw maakt kleinschalig 
wonen niet haalbaar, maar 
kleinschalig werken kan wel. We 
gaan op elke etage ontmoetings-
ruimtes maken waar de bewoners 
kunnen eten en samen de dag 
doorbrengen, als ze dat willen. 
Medewerkers zijn op deze manier 
de hele dag zichtbaar aanwezig.

En dan is Het Retraitehuis klaar 
voor de nieuwe toekomst, daar 
ben ik van overtuigd!”

Zijdelings
LaverLovers

Door: Inge Almekinders

Annemiek van de Rijdt
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Een trotse Henri van Boxmeer 
beet het spits af bij het formele 
gedeelte met toespraken en 
vertelde dat de eerste bouwplan-
nen 10 jaar geleden al werden 
gemaakt. Uiteindelijk ging 3,5 jaar 
geleden de eerste schop in de 
grond. De bouwperiode was lang 
niet altijd prettig voor bewoners 
en medewerkers. Maar het 
resultaat is prachtig geworden!

Blije gezichten
Daarna volgde Peter Beijers, die 
vertelde dat er in de 3,5 jaar van 
de bouw dagelijks vakmannen 
over de vloer kwamen en bijna 
kind aan huis werden, zoals Ad 
Koevoets, uitvoerder bij Adriaans-
Moeskops, en Alex Reulkens, 

Op vrijdag 19 mei jl. was de officiële opening van St. Barbara. In de ochtend waren er 
160 kinderen van de basisschool op bezoek. Zij zongen en dansten voor de bewoners, 
hadden koekjes gebakken en prachtige molentjes gemaakt voor in de tuin. 
De bewoners genoten hier zichtbaar van. Evenals van het overheerlijke taartenbuffet 
in ’t Torentje. Tijdens de officiële opening keken de bewoners mee vanuit de prachtige 
glazen gang ‘Hoflaan’.

elektromonteur bij Mansveld. 
Zij werden dan ook extra in het 
zonnetje gezet, net als bouw-
adviseur Huub Haenen en 
Tiny Jansen, hoofd technische 
dienst bij Laverhof. “Vandaag is 
het feest voor alle bewoners. Ik 
heb nog nooit zoveel blije 
gezichten gezien. St. Barbara is 
voor iedereen. Met Dorpshuis 
De Schakel en de school komt de 
gemeenschap letterlijk binnen. 
Heel Meierijstad is hier welkom!”

Warme aandacht en 
tedere zorg
Namens de Congregatie Zusters 
van Liefde van Schijndel sprak 
Zuster Agnes Vos, Algemeen 
Overste, mooie woorden. 

Wist je dat?
Het jaarverslag en de 
jaarrekening 2016 in 

te zien zijn op de 
website van Laverhof, 

www.laverhof.nl? 

De papieren versie van 
het jaarverslag op te 

vragen is bij Marie-Louise 
van der Maazen? 

St. Barbara officieel geopend!

De Congregatie heeft de basis 
gelegd voor liefdevolle ouderen-
zorg in St. Barbara. “Wat wij ooit 
opgebouwd hebben gaat hier 
verder, dat is belangrijk. We 
ervaren een geest van liefde en 
vriendschap, van geduld en 
hoop, van warme aandacht en 
tedere zorg. Leven als thuis is 
wat ook onze zusters hier mogen 
ervaren”, aldus de zuster en ze 
feliciteerde iedereen met het 
prachtige gebouw en de mooie 
tuin. 

Kunstwerk
Tijdens de openingsceremonie 
in de binnentuin werd de stier 
van kunstenaar Jörg Ridderbusch 

De Lions Club 
Uden-Veghel met de 
autotocht op Tweede 

Paasdag € 4.000,- heeft 
opgehaald? 

De opbrengst bestemd is 
voor activiteiten voor 

dementerende bewoners 
van Het Retraitehuis 

en voor bezoekers van 
het Pieter Breughelhuis 

in Veghel?
 

Het was de eerste editie 
van de Ujese Paos Rally. 

De dag is volgens de 
organisatie voor 

herhaling vatbaar! 

Wist je dat?

Door: Irma van der Meijs
Foto’s: Jacques Worms, Peter Beijers

onthuld. De stier is gemaakt van 
oud ijzer en geeft symbolisch de 
verbinding weer die Laverhof met 
St. Barbara en de samenleving wil 
maken. Het kunstwerk is geschon-
ken door Rabobank Hart van de 
Meierij. Wethouder Witlox sloot 
het officiële gedeelte af, waarna 
iedereen de toeschouwers in de 
Hoflaan toezwaaide. 

Drukbezochte open dag
Op zaterdag 20 mei was er met 
ruim 900 bezoekers veel belang-
stelling voor de open dag van 
St. Barbara. Popkoor Transparant 
zorgde aan het einde van deze 
dag voor een muzikaal slot. 
Er werden heel veel positieve 
reacties gehoord! 

Aankoop Annahof
Op 10 mei jl. heeft Laverhof 
klooster Annahof en het weiland 
ernaast gekocht van de Zusters 
van Liefde. De zusters blijven er 
wonen tot medio 2018. Plannen 
voor de uiteindelijke bestemming 
van het klooster worden nog 
onderzocht. 

Henri van Boxmeer 

Bloemetje voor Ad Koevoets, 
uitvoerder bij Adriaans-Moeskops

Dienstkleding Laverhof in 
‘nieuw jasje’
Afgelopen maand kregen de zorgmedewerkers op alle locaties 
van Laverhof nieuwe dienstkleding. Ook de medewerkers van 
Ondersteuning Thuis, de receptionistes, huismeesters, tuinmannen, 
behandelaren, gastvrouwen en de medewerkers in de keuken 
werden in een ‘nieuw jasje’ gestoken. De kleurrijke kleding varieert 
van diverse jasjes, hessen en blouses tot polo’s en fleecevesten. 
Allemaal in de herkenbare kleuren én met het logo van Laverhof.

Zuster Agnes Vos

Minder de zorg overnemen, meer samen met 
de bewoner of de cliënt en de familie in ge-
sprek over wat iemand nog zelf kan en wil en 
kijken hoe Laverhof hierin kan bijdragen. De 
verbinding maken tussen wat waardevol is 
voor de cliënt en onze professionele waarden 
als zorgverleners. En niet alleen met aan-
dacht voor de zorg, maar nog meer dan we 
al deden ook voor het welzijn van bewoners. 

Dat vergt naast inhoudelijk vakmanschap 
ook veel van de communicatieve vaardig-
heden van medewerkers. En een goede 
samenwerking in en tussen de teams. 
Daarom hebben we nieuwe functies ingezet 
en de teams anders ingericht. En veel gedaan 
aan scholing op de werkplek en gerichte 
trainingen. Een dergelijke verandering gaat 
niet vanzelf. Afscheid nemen van je vertrouw-
de team, van bewoners waar je een band 
mee hebt opgebouwd en soms ook van de 
locatie waar je jaren hebt gewerkt. Opnieuw 
beginnen. Dat is niet niks, maar we hebben 
de ruimte geboden om er naar toe te groeien.

Ook was 2016 voor de medewerkers van 
Het Retraitehuis in Uden het eerste jaar 
waarin ze deel uit maakten van de Laverhof 
gemeenschap. Een jaar van verkennen en 
zich voorbereiden op de verandering in de 
zorgteams die daar de komende periode 
aan de orde is. Vormgegeven vanuit de 
basisfilosofie van Laverhof, maar afgestemd 
op de lokale situatie.

WAARDIGE ZORG DOOR 
TROTSE MEDEWERKERS
Nu we een jaar verder zijn, zien we dat er 
nieuwe verbindingen zijn gelegd, tussen 
cliënten, bewoners en medewerkers, in 
teams en wijken en tussen locaties. 
De veranderingen zijn goed verlopen. 
Uit onderzoeken naar de tevredenheid van 
medewerkers en van cliënten blijkt dat we 
eind 2016 beter scoren dan het gemiddelde 
in de branche. Natuurlijk zijn er nog 
verbeterpunten, die door medewerkers 
samen met cliënten(raden) worden 
aangepakt. 

Voor dit jaarverslag hebben we met zeven 
medewerkers en een cliëntvertegenwoor-
diger gesproken over wat de verandering 
voor hen betekent. Maar ook wat het 
uiteindelijk heeft gedaan met de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening. De neerslag 
van dit ronde tafel gesprek biedt een 
boeiende inkijk in de impact van een 
veranderingsproces. Maar laat ook zien 
wat onze inzet is: het bieden van waardige 
zorg door trotse medewerkers.

AANDACHT VOOR HET 
KLEINE GELUK
Vanuit ons principe ‘niet afbouwen maar 
ombouwen’ is hard gewerkt aan de 
verbetering van onze gebouwen. 
De Bongerd in Heeswijk-Dinther is stap 
voor stap vernieuwd. De voorzijde van het 
Mgr. Bekkershuis in Schijndel is volledig 
gerenoveerd, met eigentijdse afdelingen 
voor geriatrische revalidatiezorg en 
somatische verpleeghuiszorg. Bij St. Barbara 
in Wijbosch is de nieuwe vleugel Parklaan 
opgeleverd, waarna voortvarend is gestart 
met de sloop en verdere renovatie van een 
deel van het hoofdgebouw.

Medio 2016 ontstond in Nederland een 
heftig publiek debat over de kwaliteit van 
de verpleeghuiszorg. De directe aanleiding 
was de publicatie van een lijst van slecht 
presterende verpleeghuizen door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor 
de centrale cliëntenraad van Laverhof was 
dit aanleiding zich de vraag te stellen wat 
nu eigenlijk ‘goede zorg’ is. De basiszorg 
moet op orde zijn, maar het echte onder-
scheid wordt in haar ogen gemaakt door 
wat zij ‘aandacht voor het kleine geluk’ 
hebben genoemd. Bij de uitwerking van 
onze visie op kwaliteit in 2017 zullen we 
deze opvatting een belangrijke plek geven.  

LAVERHOF
JAARVERSLAG
2016VERBINDEN 

VANUIT WAARDEN

Ronde 
tafelgesprek 

Jaarverslag 
2016
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2016 was een spannend jaar. Om de zorg en dienstverlening aan te passen 
aan de veranderende wensen en verlangens van bewoners en cliënten 
hebben we de samenstelling van de teams veranderd. Zodat we beter 
kunnen inspelen op individuele situaties, maar ook tegemoet kunnen komen 
aan zwaardere zorgvragen. Dit past in de lijn die we enkele jaren geleden 
samen hebben ingezet in ons beleidsplan ‘De kracht van het lokale’.
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Vertel daar eens wat meer 
over?
Tom: “Laverhof gelooft in (de 
kracht van) geluksmomenten die 
ontstaan als Eten & Drinken en de 
beleving daaromheen goed 
ingevuld zijn. Wij hechten waarde 
aan Eten & Drinken zoals thuis, 
rekening houdend met verschil-
lende doelgroepen, persoonlijke 
voorkeuren en speciale momen-
ten. Zo draagt Eten & Drinken op 
eigen wijze bij aan een zo goed 
mogelijke kwaliteit van leven.” 

Hoe doen we dat?
“Onze bewoners hebben zelf de 
regie en wij proberen zo veel 
mogelijk aan hun wensen 
tegemoet te komen. Zo biedt 
Elstar kookmogelijkheden. We 
hebben deze behoefte ontdekt 
tijdens de multiculturele middag. 
Er waren diverse culturen 
aanwezig met hun specifieke 
etenswaren, zoals Turkse en 
Indonesische, en toen bleek dat 
onze bewoners en familieleden 
ook graag zelf koken. Een paar 
keer per week kunnen bewoners, 
eventueel met familie, onder 
begeleiding van een medewer-
ker van Welzijn ‘fun koken’.” 

Gastvrijheid
Patrick Fassbender, enthousiast 
kok bij Cunera | De Bongerd, 

Afgelopen tijd is er aardig wat veranderd bij de woongroepen Bellefleur, Elstar en 
Sterappel in De Bongerd. Iedere groep heeft een prachtige eigen uitstraling gekregen, 
met foto ś van weleer in Bellefleur, het bos in Elstar en de zee in Sterappel. De huis-
kamerrestaurants nodigen uit om gezellig te komen eten. Tom Serier, teammanager 
facilitair: “We hebben met de inrichting rekening gehouden met onze visie op zorg.”

heeft onlangs de opleiding 
‘Hospitality consultancy’ aan de 
Hoge Hotelschool in Maastricht 
afgesloten. De woongroep 
Sterappel heeft hij gebruikt als 
casus voor deze opleiding. 
“Gastvrijheid is belangrijk en zorgt 
ook voor dat geluksmomentje! In 
het nieuwe huiskamerrestaurant 
van Sterappel bepalen bewoners 
zoveel mogelijk zelf wanneer ze 
komen eten en zorgen een kok, 
een woonzorgbegeleider en een 
zorgmedewerker samen voor de 
maaltijd. Gastvrijheid zit hem ook 
in de kleine dingen, zoals iemand 
begroeten, aandacht hebben 
voor elkaar! Daarom is Eten & 
Drinken zo belangrijk. Het heeft 
een sociale functie en speelt een 
grote rol bij het je thuisvoelen.” 

Kiezen voor kleur
Tom: “Onze bewoners hebben 
vaak een behoorlijke zorgvraag 
en mengen zich minder makkelijk 

Tekst en fotografie: Jacques Worms

Eten & Drinken bij Laverhof:

een geluksmomentje!

Linda Vos heeft zich samen met haar team 10 jaar lang vrijwillig 
ingezet voor vrouwen met kanker. Nu vond ze het tijd voor een 
nieuwe doelgroep. Linda Stam, werkzaam bij Ondersteuning 
Thuis van Laverhof en vriendin van Linda Vos, komt vaak met 
ouderen in contact die door omstandigheden alleen en eenzaam 
zijn. Samen besloten ze dan ook om deze groep eens lekker te 
verwennen.

De vier dames kregen een gezichtsbehandeling, handmassage, 
handscrub, manicure en werden mooi opgemaakt. Nadien 
verzorgde Brigitte van Berkel een prachtige fotoshoot en na 
afloop kregen de dames allemaal een goodiebag mee.

“De dames genoten zichtbaar. Het was prachtig om te zien wat 
dit voor iemand kan betekenen”, aldus Linda Stam.

Kortom een geslaagde dag!

Linda en Linda 
slaan handen ineen 
voor ouderen!

Op vrijdag 14 april stond Linda Vos van schoonheids-
instituut Violet, samen met haar team klaar om de 
‘Look Good Feel Good Day’ te verzorgen.

Donderdagavond 11 mei ontving locatie Cunera | De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther een BeleefTV.  Stichting Vrienden van Cunera | 
De Bongerd heeft deze aanschaf mogelijk gemaakt.

De TV is bedoeld voor mensen met een fysieke en mentale 
beperking en nodigt uit tot activiteit. Het toestel is interactief. 
De tv verbindt;  met familie kun je oude foto's en filmpjes terug-
kijken. Het toestel is ook horizontaal te gebruiken en is door het 
hele huis te verplaatsen.

Gulle gevers waren Stichting Het Geleer,  Motorclub De Wisperink 
en toneelvereniging 'Anders Als Anders'. Ook de Rabobank Clubkas 
Campagne en de Lions Club Bernheze droegen bij. Een bijzondere 
gift was er van Joop van de Wetering. Hij doneerde op persoonlijke 
titel € 702,-. In totaal werd er meer dan € 8.000,- geschonken, 
waarvoor hartelijk dank! 

BeleefTV in 
Cunera | De Bongerd

in de algemene ruimtes. 
Dat is ook een van de redenen 
waarom we de gezelligheid 
dichter bij de bewoners brengen 
en hun directe woonomgeving 
aantrekkelijker maken.” Patrick: 
“Antoinette van Melis, teamma-
nager zorg, heeft voor de 
inrichting van iedere woongroep 
een moodboard gemaakt en met 
de bewoners heeft ze durven 
kiezen voor kleur. Ook heeft zij 
een tafel ontworpen, waar 
mensen in een rolstoel 
comfortabel aan kunnen plaats-
nemen. Dat voelt welkom!”  

Eigen keuze
“Een bewoner mag natuurlijk 
altijd kiezen, waar hij of zij wil 
eten. Dat kan ook in het wijk-
restaurant op de locatie zijn. Ook 
daar kan rekening gehouden 
worden met dieetwensen, 
hoewel bewoners er soms 
bewust voor kiezen om dat niet 
te doen. Het risico bespreek je 
met elkaar, maar het blijft een 
eigen keuze. Ook dat geluks-
moment draagt bij aan ‘een 
leven als thuis’, aldus Tom.

Patrick Fassbender en Tom Serier

Elstar

Door: Irma van der Meijs

Sterappel

Bellefleur

De door Antoinette ontworpen tafel



Agenda
Agenda activiteitencommissies en  
personeelsvereniging van Laverhof

Cunera| De Bongerd ‘Vrij Bont’
Woensdag 12 juli: Lion King
Vrijdag 22 september: Fietstocht naar Den Bosch 
met terrasje pikken

Zorg Thuis Schijndel
Op dit moment staan er geen activiteiten gepland. 

St. Barbara
Op dit moment staan er geen activiteiten gepland. 

Mgr. Bekkershuis
Donderdag 28 september: Mysterieuze activiteit

Personeelsvereniging Het Retraitehuis
Op dit moment staan er geen activiteiten gepland. 

Houd de publicatieborden in de gaten!

Jubilea:
25-jarig jubileum

•  Anne-Marie Glaap-van Sterken-
burg (Mgr. Bekkershuis) op  
1 augustus

•  Berlien van Rozendaal-van 
Kaathoven (Mgr. Bekkershuis) op 
1 augustus

•  Tom Serier (Cunera | De Bongerd) 
op 1 september

•  Maria Vissers-Verhagen (Mgr. 
Bekkerhuis) op 1 september

•  Jeanne van Schijndel-Kuypers 
(Cunera | De Bongerd) op  
15 september

•  Mariëtte Schevers-van Liempd 
(St. Barbara) 16 september

12,5-jarig jubileum

• Marjola de Visser-Kluijtmans 
 (St. Barbara) op 1 augustus

• Corry Gloudemans (Cunera | 
 De Bongerd) op 1 september

• Theo Hofland (Cunera | 
 De Bongerd) op 1 oktober

• Nora Timmermans-Spooren 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel)  
 op 1 oktober

• Ludwien de Brabander 
 (Mgr. Bekkershuis) op 18 oktober
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Geboren:
5 mei Evy
Dochter van Linda Evengroen 
(Mgr. Bekkershuis) en Klazinus van 
Gessel

27 mei Elena
Dochter van Katinka van Daal 
(Ondersteuning Thuis Heeswijk) 
en Johan v.d. Biezen

30 mei Anke
Dochter van Hanneke Peters 
(Cunera | De Bongerd) en Michel 
Dijselbloem

5 juni Amy-Li
Dochter van Judith Sanders 
(Cunera | De Bongerd) en Robert 
Bakker

Wat maakte dat je een 
kinderboek ging schrijven?
Hans: “Het schrijven van een 
kinderboek is van jongs af aan 
een wens geweest. Het schrijven 
ging mij vlot af. Het boek was in 
80 uur afgerond. Toen dacht ik: 
en nu?
Op Google gezocht en kwam 
terecht bij uitgeverij Broekscout. 
Ik heb op zondag het manuscript 
van ‘Grietje met de lange arm’ 
verstuurd en op maandag werd ik 
al gebeld. Zij zagen het zitten!”

Waar komt het verhaal 
‘Grietje met de lange arm’ 
vandaan?
“Het verhaal komt van mijn 
moeder. Wij woonden aan de 
Kromme Rijn, een zijrivier van de 
Rijn. Mijn moeder kon niet 
zwemmen en was heel bang dat 
haar kinderen, we waren met 
zevenen, in het water zouden 
vallen en verdrinken. Het water 
trok mij erg aan en ik lag er 
regelmatig in. Overigens zonder 
gevolgen. Mijn moeder waar-
schuwde ons in de vorm van 
Grietje met de lange arm. Zij zou 
kinderen die te dichtbij kwamen 
het water in sleuren, waardoor je 
kon verdrinken.”

Dit beeld is altijd blijven hangen 
bij Hans en heeft hem gebracht 
tot het schrijven van dit boek. 
Het is geschikt voor kinderen van 
8 tot 13 jaar, maar het is ook zeker 
voor volwassenen leuk om te 
lezen. “Ik krijg regelmatig leuke 
reacties”, zegt Hans.

Heb je het verhaal ook aan 
je eigen kinderen verteld? 
“Nee, ze moesten vertrouwd 
raken met water en ik heb ze zodra 
het kon op zwemles gedaan. 
Het was ook een andere situatie; 
wij woonden niet aan het water.”

Komt er nog een tweede 
boek?
“Ben nu bezig met een gedich-
tenbundel, ‘Tussen licht en 
donker.’ Deze is bijna zover klaar 
om bij de uitgever aan te bieden. 
Daarnaast ben ik een boek aan 
het schrijven over Alzheimer.”

Ga je nog een kinderboek 
schrijven?
“Ik heb wel een aantal ideeën in 
mijn hoofd. De tijd zal het leren. 
Ik vind het een leuke ontspan-
nende bezigheid, waarbij ik mijn 
fantasie de vrije loop kan laten 
gaan.”

De illustraties, komen die 
ook van jouw hand?
“Deze zijn gemaakt door mijn 
zwager Arie Posthouwer. Ik heb 
zelf eerst foto's gemaakt en die 
heeft hij als inspiratie gebruikt 
voor de tekeningen.” 

Wil je het boek van Hans 
kopen? 
Het boek is verkrijgbaar in het 
winkeltje van Cunera | De Bongerd. 
Van ieder verkocht exemplaar 
gaat € 2,50 naar Stichting Vrienden 
van Cunera | De Bongerd. 
Het is ook te bestellen in iedere 
boekwinkel of via bol.com. 
Leuk als cadeautje, of gewoon 
voor jezelf!

Door: Maria van Emmerik

Hans van der Mispel is 59 jaar, getrouwd en heeft 
3 kinderen. Hij werkt bij Cunera | De Bongerd in Hees-
wijk-Dinther. Hans: “Ik woon in Cothen, een dorpje bij de 
gemeente Wijk bij Duurstede. En ik hou van schrijven!”

De hobby van: 

Hans van der Mispel

“Je bent nu opgeleid tot een 
professionele partner voor de 
psychiater en de arts.” 
Dat compliment ontvingen 
28 medewerkers van Laverhof 
van docente Els van Nifterik. 
Zij begeleidde haar leerlingen in 
zes volle cursusdagen naar het 
certificaat psychiatrische geria-
trie. Alle locaties van Laverhof en 
de thuiszorg waren vertegen-
woordigd in deze cursus. 

Professionele handvatten
Op 16 mei jl. werden de geslaag-
den ontvangen in cultureel 
centrum Het Spectrum in 
Schijndel. Monique van Adrichem, 
opleidingsadviseur bij Laverhof, 
memoreerde dat de meesten op 
eigen initiatief zijn gestart en 
sommigen op suggestie van hun 
teammanager en dat iedereen 
die met de opleiding is begon-
nen, het certificaat ook heeft 
behaald. “Je hebt nu professionele 
handvatten hoe om te gaan met 
dementie. Dat is een dik applaus 
voor jezelf”, aldus Monique.

Vlijtig Liesje
Marisa Netten (hoofd HRM): 
“Wij vinden het hartstikke fijn 

dat jullie de kansen, die wij als 
organisatie bieden om je te 
ontwikkelen, met beide handen 
aangrijpen. Het is een pittige 
opleiding geweest. Ik hoop dat 
het naar meer smaakt om jezelf te 
blijven ontwikkelen. Voor iedere 
geslaagde heb ik een vlijtig Liesje 
en voor de enige geslaagde man 
in dit gezelschap, Leon, een 
'vlijtig Leonneke'.”

Integratie
Docente Els van Nifterik hoopt 
dat de nieuwe manier van 
observeren om de persoonlijk-
heid van een geriatrische patiënt 
te doorgronden er ook toe zal 
leiden dat collega's, staf, team-
managers en zorgcoördinatoren 
open staan om deze nieuwe 
kennis te integreren in het team. 
Zij dankte iedereen voor de zorg, 
aandacht en warmte die deze 
groep tijdens de opleiding naar 
elkaar uitstraalde.

De  geslaagden ondertekenden 
het certificaat en daarna was 
er onder het genot van een 
drankje en een hapje nog een 
ongedwongen samenzijn.  
Tekst en fotografie: Jacques Worms

‘PARTNER VOOR 
PSYCHIATER EN ARTS'

Overlijdens-
bericht:
Zus van den Akker
20 april 

Zus was actief als vrijwilliger 
bij Laverhof op locatie 
Mgr. Bekkershuis.

Sulis Sulistyowati-de Reuver
12 mei 

Zij heeft met een lach en 
positivisme als leerling 
gewerkt op De Bongerd. 
Daarvoor werkte ze op de-
zelfde locatie in de keuken.

Wij wensen familie en  
vrienden veel sterkte.
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