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Als bestuurder van een zorg-
organisatie ben je van nature geen 
meeloper. Want een belangrijk 
element van je werk is het uitzetten 
van de strategische koers en het 
aangeven van de grote lijnen. 
Niet meer in je eentje zoals dat 
vroeger ging, maar in samenspraak 
met alle betrokkenen, in moderne 
termen de ‘stakeholders’. Maar ook 
dan zijn er nog voldoende momen-
ten waarop je als bestuurder 
knopen moet doorhakken en moet 
varen op je eigen (morele) kompas 
en de opgedane ervaringen.

Als je dat zoals ik al 25 jaar doet 
– waarvan ook al ruim vijf jaar bij 
Laverhof – bestaat het risico dat je 
de praktijk van alledag uit het oog 
verliest. En bij het bepalen van die 
koers of het doorhakken van knopen 
te veel op je eigen ervaringen en 
inzichten afgaat. Soms is dat nodig, 
maar ik vind het belangrijk om 
verbonden te blijven met de praktijk 
van ons werk. In de overleggen met 
het MT, de centrale cliëntenraad en 
de ondernemingsraad wordt mij 
gelukkig regelmatig de spiegel 
voorgehouden. 

Maar kennis van de dagelijkse 
praktijk helpt daarbij ook. Bij mijn 
start bij Laverhof heb ik die op 
allerlei plekken in de organisatie 
opgedaan. Afgelopen zomer-
maanden heb ik benut om met 
teammanagers een dagdeel mee 
te lopen bij hun werkzaamheden. 
En daarbij ervaren dat zij een 
veelzijdige opdracht hebben en 
letterlijk het scharnierpunt vormen 
tussen beleid en praktijk. En dat 
hun opgave niet altijd eenvoudig is, 
maar wel zeer betekenisvol. Ook 
heb ik gezien hoe bij de beslissingen 
die teammanagers nemen de 
kernwaarden van Laverhof een plek 
hebben. Hoe mooi is dat!

Wel bijzonder was mijn eerste 
ervaring. Ik kwam meelopen in het 
overleg van het team welzijn in 
Heeswijk-Dinther. En juist op dat 
moment moest worden besloten 
om vanwege de hitte niet mee te 
lopen met de gezinsvierdaagse...
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Melding Incidenten 
Cliënten 

Technologie in de 
zorg

Vanuit MIC wordt een nieuwe 
training gegeven binnen 
Laverhof.
Lees verder op pagina 3

Technologie in de zorg: 
hoe werkt dat?
Lees verder op pagina 2

Sam, een dierbare 
ontmoeting

Iets toevoegen
Ellen Alofs, voorzitter van de 
Stichting Vrienden van Het 
Retraitehuis, benadrukt het 
belang van de stichtingen: 
“Met de huidige zorgbudgetten 
kan Laverhof vooral voor wonen, 
zorg en dagactiviteiten zorgen. 
Maar er zijn zoveel mooie dingen 
voor bewoners die niet betaald 
kunnen worden maar wèl 
waardevol zijn. Zo brengt bijvoor-
beeld een muziekoptreden heel 
wat teweeg bij mensen. Ze 
worden er blij van. Niet iedereen 
kan dat uiten, maar je ziet het aan 
hun lichaamstaal. Op deze 
manier kunnen we echt iets 
toevoegen.”

Geld inzamelen
Hoe zamelen de vrienden-
stichtingen geld in? Jac van Beek 
is voorzitter van Stichting 
Vrienden van St. Barbara en 

Mgr. Bekkershuis in Schijndel. 
Hij vertelt: ”We ontvangen geld 
via donaties, sponsoring en 
speciale acties. Zo hebben we 

bijvoorbeeld vorig jaar een grote 
goederen- en dienstenveiling 
georganiseerd. Met de opbrengst 
is de ontmoetingsruimte D‘n Herd 
in het Mgr. Bekkershuis verfraaid 
en is bijgedragen aan de inrichting 
van de Hoflaan tussen Parklaan 
en Vijverhof van St. Barbara." 

Bekendheid vergroten
Niet iedereen is bekend met de 
vriendenstichtingen en met de 
projecten die zij realiseren. 
Maar daar wordt aan gewerkt. 
Fons Arts, voorzitter van Stichting 
Vrienden van Cunera | 
De Bongerd, verwijst naar het 
sponsordiner dat eind 2017 is 
georganiseerd. “Samen met 
medewerkers van de keuken is 
voor 70 gasten een heerlijk diner 
geserveerd. Nagenoeg alle 
ingrediënten voor dit sponsor-
diner zijn door bedrijven uit onze 
eigen regio gesponsord. 
Tijdens het diner is het belang en 
de werkwijze van de stichting 
nog eens nader toegelicht. 
En dat resulteerde in meerdere 
Vrienden die ons jaarlijks 
financieel blijven steunen. We 
werken flink aan naamsbekend-
heid en daarom zoeken we bij 
nieuwe projecten ook altijd de 
regionale media op”, aldus Fons.

Zijdelings
Meeloper...

Voor 25 euro per jaar ben je 
een echte vriend van een van 
onze vriendenstichtingen. 
Heb je interesse? Kijk op de 
website van Laverhof!

Word vriend!

Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd  
Vlnr: Marijke den Otter, Rein van Moorselaar, Fons Arts, Jan Verkuijlen, Ardith Manders

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis  
Vlnr: Jan van Houtum, Jac van Beek en Wim van Meijl

Lees verder op pagina 2

Bewoners van Laverhof worden omringd met aandacht 
en zorg. Voor extraatjes die het verblijf net wat aan-
genamer maken is vaak geen budget. En dat is jammer. 
Om toch activiteiten voor bewoners te ondersteunen zijn 
daarom drie vriendenstichtingen binnen Laverhof actief. 
Zij brengen geld bijeen en regelen helpende handen. 
Zo kunnen we bewoners toch een jaarlijks uitstapje, een 
ritje op de fiets of BeleefTV aanbieden. 

Stichting Vrienden Retraitehuis Uden Vlnr: Marjo Paalman, Tineke Verkuijlen, 
Marcel Loeffen, Rianne Vollenberg en Ellen Alofs
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Wist je dat?
De Lions Club De Meierij

in de Ruwenberg in 
Sint-Michielsgestel een 

Kerst Matineevoorstelling 
organiseert op

 zondag 16 december a.s., 
waarvan de opbrengst 

mede gaat naar de 
aanschaf van een 

Tovertafel voor 
St. Barbara in Schijndel? 

Aanvang 14.30 uur 
Inloop vanaf 13.30 uur 

met koffie en glühwein. 
Na afloop is de bar open 

voor een hapje en drankje. 
Entree € 25,00 p.p. 

Meer weten? 
Kijk op: 

demeierijdendungen.
lions.nl/ 

Wist je dat?
De Rabobank Clubkas 
Campagnes weer van 

start gaan? Er kan weer 
gestemd worden op onze 

vriendenstichtingen!
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In de eerste week van januari 
2019 opent Anna Hospice haar 
deuren. Deze nieuwe locatie 
van Laverhof met drie bedden 
komt in Annahof en krijgt 
een eigen ingang aan de 
achterzijde van St. Barbara. 
We zijn hiervoor op zoek naar 
medewerkers en vrijwilligers. 

Benieuwd wat het inhoudt 
en wat het je brengt? Kijk op 
www.werkenbijlaverhof.nl

Medewerkers 
en vrijwilligers 
gezocht voor 
Anna Hospice

Wist je dat?
Kloosterpark op 

10 oktober het hoogste 
punt heeft bereikt?

TECHNOLOGIE 
IN DE ZORG, 
EEN GOEDE 
COMBINATIE!
Rolstoelen, tilliften en rollators zijn niet meer weg te 
denken uit de zorg. Het inzetten van technologie draagt 
bij aan meer zelfstandigheid en veiligheid voor cliënten, 
betrekt familie en mantelzorgers beter bij de zorg en 
maakt de verzorging gemakkelijker. En soms is het 
gewoon ook heel leuk! Ook bij Laverhof volgen we de 
ontwikkelingen. Er is meer dan je denkt! 

CarenZorgt 
CarenZorgt werkt via internet en is 
een veilig communicatiemiddel 
voor iedereen die zorg krijgt of 
zorg geeft. Via Caren maak je 
afspraken, worden taken verdeeld 
en houd je elkaar op de hoogte.

Compaan 
De Compaan is een eenvoudige 
tablet voor ouderen die niet met 
de computer overweg kunnen, 
maar nog wel deel willen uitmaken 
van onze digitale wereld. Foto’s en 
filmpjes delen, een berichtje 
schrijven of beeldbellen kan vanaf 
je eigen smartphone, tablet of 
computer.

De CRDL (Cradle)
De CRDL vertaalt aanraking in 
geluid en maakt hierdoor nieuw 
contact mogelijk voor mensen die 
moeite hebben met communicatie 
en sociale interactie met hun 
omgeving, zoals mensen die lijden 
aan dementie.   

Rollator 
Rollator LEA, kort geleden te gast 
in Cunera | De Bongerd, begeleidt 
via sensoren de gebruiker actief 
bij het veilig (op)staan en lopen, 
helpt vallen voorkomen en kan 
zelfstandig naar de gebruiker toe 
komen. De slimme rollator helpt 
je herinneren aan bijvoorbeeld 
medicatie en voeding. En LEA 
stimuleert dagelijkse beweging 
met dansen en oefeningen en 
houdt bij hoe lang de gebruiker 
actief is geweest. Je kunt er zelfs 
mee beeldbellen en berichten 
versturen!

En wat denk je van de Rollzmotion, 
een rollator die in no time 
omgebouwd kan worden tot 
rolstoel? 

SilverFit
De SilverFit maakt gebruik van 
een 3D-camera. Door te bewegen 
wordt het spel door de cliënt zelf 
aangestuurd. Op het beeldscherm 
zie je je vorderingen terwijl je 
‘vanzelf’ de gevraagde oefening 
doet. 

Felix Vandenreyken, fysiotherapeut 
in St. Barbara: “De SilverFit 
stimuleert lichaamsbeweging, 
daagt uit en, omdat je het ook 
samen kunt doen, bevordert het 
sociale contacten. Het is belangrijk 
dat je mensen, wanneer ze dat 
nog kunnen, zoveel mogelijk 
zelf laat doen en niet alles van ze 
overneemt. Dat geeft een goed 
gevoel!”

MOTOmed met fietslabyrint
Voor mensen met een bewegings-
beperking is er de MOTOmed. 
Bewegen kan vanuit een stoel of 
rolstoel, met weerstand of met 
ondersteuning. En met het 
tv-scherm erbij kun je zelfs 
een tochtje door bijvoorbeeld
Den Bosch maken!

BEWEGEN MET PLEZIER

COMMUNICATIE EN CONTACT

Vervolg voorpagina

Mooie dingen
De afgelopen jaren zijn veel 
mooie dingen tot stand 
gekomen. Ellen Alofs noemt het 
jaarlijkse uitstapje in samen-
werking met de Lions Club. 
Dit jaar hebben de bewoners van 
Het Retraitehuis een treinrondrit 
door de bossen gemaakt. Ook 
de videofiets en de wensen uit de 
wenskerstboom zijn een succes. 

Jac van Beek noemt de
rolstoelbus, de Tovertafels 
(interactieve spelletjes) en de 
roltransportfiets die in 
september in gebruik is geno-
men, als mooie resultaten. Fons 
Arts is trots op de BeleefTV, die 
door een intensieve campagne 
kon worden aangekocht. En ook 
de CRDL(Cradle), een bijzonder 
interactief zorginstrument dat 
binnenkort geleverd wordt, is 
het vermelden waard.

Steun de 
vriendenstichtingen!
De vriendenstichtingen willen 
hun werk de komende jaren 
natuurlijk blijven voortzetten. 
Daarom roepen ze iedereen op 
om te kijken naar mogelijkheden 
om hen te steunen. Denk mee en 
doe mee! Stem bijvoorbeeld op 
RABO Clubkas Campagnes. 
En natuurlijk kun je vriend 
worden van een van de 
vriendenstichtingen of een 
donatie doen. Want vrienden 
maken het verschil voor de 
bewoners van Laverhof!

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis zoekt 
enthousiaste, actieve bestuursleden. Iets voor jou, of weet je iemand 
hiervoor? Stuur een mailtje naar: vriendenSB-MB@laverhof.nl 

Oproep bestuursleden
Door: Eugenie den Biggelaar
Foto’s: Jacques Worms
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De duiven 
vallen van 
de tak

Door: Suzanne van der Sangen en 
Irma van der Meijs

In tijden van broeierige 
warmte is men wel eens 
geneigd om de uitspraak 
‘de mussen vallen van het 
dak’ te gebruiken. Hiermee 
wil men dan aangeven dat 
het zo heet is dat deze 
kleine kwetteraars het 
loodje leggen. 

Deze zomer overtrof echter 
alles wat betreft extreme 
hitte en langdurige droogte, 
vandaar mijn aanhef ‘de 
duiven vallen van de tak’, de 
overtreffende trap van de 
mussen! Ik kwam daarop, 
omdat het stoelt op een 
waargebeurd voorval. 
Waarschijnlijk een duif die 
zich niet hield aan het 
hitteprotocol! 

De gevolgen voor de tuinen 
waren niet mis! Zo werden 
reeds op 20 april de eerste 
sproeiers geplaatst op de 
nieuwe aanplant, wat 
verrassend vroeg was. We 
kwamen sproeiers en 
slangen tekort, we sproei-
den van voor naar achter en 
van links naar rechts; niet 
sproeien was geen optie. 
Door de droogte lieten veel 
bomen uit lijfsbehoud reeds 
in juli hun eerste bladeren 
vallen, gras viel er niet veel 
te maaien, maar helaas, 
onkruid vergaat niet, dus dat 
moest toch gewoon gewied 
worden.

‘s Nachts droomden wij 
tuinmannen van moessons 
en de geur van vers gemaaid 
gras. Overdag zagen wij fata 
morgana’s van weelderig 
bloeiende vaste plantenbor-
ders met wuivende siergras-
sen, om dan weer met een 
schok, het stof uit onze ogen 
wrijvend, in de dagelijkse 
realiteit terug te keren en 
toch maar weer voor de 
zoveelste keer de slangen en 
sproeiers te versjouwen.

Een week geleden besloten 
we om alles op te ruimen en 
terwijl ik dit, vandaag 
19 september, op papier 
zet, hebben we opnieuw 
temperaturen van 25 tot 
30ºC en hebben we de 
sproeiers toch weer moeten 
inzetten. Houdt het dan 
nooit meer op met die 
zomer van 2018?!

Vanuit de MIC (Melding Incidenten Cliënten) wordt een nieuwe 
training gegeven binnen Laverhof. De Prisma Light training geeft 
zicht in de oorzaken van (bijna-) incidenten. Mieke van de Rakt 
(medewerker locatie secretariaat) nam deel aan deze training en is 
erg enthousiast: “Je leert veel van elkaar omdat iedereen vanuit 
zijn eigen gedachten naar een incident kijkt. Door je open te stellen 
en een incident vanuit een ander gezichtspunt te zien, kunnen 
de uitkomsten van een prismaonderzoek erg verrassend zijn. 
Er komen nu verbeterpunten naar boven waar we nooit eerder 
aan dachten.” 

TIP! Kijk op YouTube ook eens naar het animatiefilmpje ‘Meneer 
Berghuis maakt zich zorgen’ over patiëntenveiligheid.Dit filmpje 
wordt tijdens de training getoond. 

Melding 
Incidenten 
Cliënten

Zora
Zora is in Cunera geen onbekende! 
De kleine robot kan communice-
ren, dansen, spelletjes spelen, 
voorlezen en bewegingsoefenin-
gen doen. Ze is een aanvulling op 
verzorgend personeel. De fysiothe-
rapeut of oefentherapeut kan de 
bewegingen controleren en 
corrigeren, als dat nodig is. 

De BeleefTV
De interactieve spellen van de 
BeleefTV zijn speciaal voor 
mensen met dementie of een 
verstandelijke beperking. De 
beelden reageren op aanraking 
van het tafelscherm en stimuleren 
de bewoners om actief te zijn en 
samen te spelen. Met weinig 
begeleiding kunnen bewoners 
spelletjes spelen, muziek luisteren 
en foto’s en video's bekijken die 
het verleden doen herleven.

Tovertafel
De speelse lichtprojecties van de 
Tovertafel verleiden deelnemers 
om in beweging te komen en 
samen plezier te hebben. Dit kan 
zelfstandig of samen. Op dit 
moment loopt er een crowdfun-
dingsactie voor de aanschaf van 
twee Tovertafels voor St. Barbara, 
waarvan er één inmiddels is 
aangeschaft. Familie van bewo-

GPS 
Bewoners kunnen via een GPS-
systeem dat ze bij zich dragen 
overal via smartphone, tablet of pc 
met internetverbinding gevolgd 
worden. GPS-tracking is een 
middel dat de vrijheid vergroot en 
aansluit bij de behoeftes en 
levensstijl van bewoners.

De heer Withagen woont op 
Kastanjedreef en maakt gebruik van 
GPS. “In het begin liep ik op de 
afdeling tegen gesloten deuren aan. 
Dit gaf mij een beklemd gevoel. Mijn 
dochter Adriënne heeft geregeld dat 
ik toch zelfstandig van de afdeling 
kan. Ver weg ga ik niet, hooguit een 
rondje om het huis. Het doet me 
goed dat ik dit nog zelfstandig kan 
doen”, aldus de heer Withagen.

Leefcirkels
Dankzij leefcirkels staat de cliënt 
niet voor gesloten deuren. Leef-
cirkels bieden vrijheid en veiligheid 
door mensen met dementie op 
een prettige manier de goede 
kant op te sturen. De technologie 
bestaat uit een polsbandje dat een 
signaal afgeeft, waardoor sommige 
deuren en hekken opengaan en 
andere deuren juist gesloten 
blijven. Bij St. Barbara wordt er 
gebruik gemaakt van leefcirkels.

Personenalarmering
Met personenalarmering kunnen 
thuiswonende cliënten altijd snel 
en eenvoudig hulp inschakelen 
als zij dat nodig hebben. Gewoon 
met één druk op de knop. Zo 
kunnen zij veilig thuis blijven 
wonen. Er is personenalarmering 
met informele en professionele 
opvolging. 

Vendlet systeem
Dit systeem zorgt ervoor dat de 
verzorgende met één druk op de 
knop een verplaatsing kan uitvoe-
ren, door het onderlaken gelijkma-
tig naar rechts of links te laten 
bewegen. Bovendien is er volle-
dige controle over de wenteling, 
waardoor het een optimaal gevoel 
van veiligheid geeft.

Medido
De Medido is een slimme automati-
sche medicijndispenser voor thuis 
en verstrekt de juiste medicijnen 
op het juiste moment. Ook 
herinnert de Medido de cliënt er 
aan om deze in te nemen. Reageert 
een cliënt niet op het signaal, dan 
neemt een medewerker van de 
zorg contact op. Ook bij Laverhof 
gaan we de Medido inzetten.

Robotstofzuiger
Een robotstofzuiger is een auto-
matische stofzuiger met een accu 
en beweegt zich zelfstandig over 
de vloer, zonder tegen de meubels 
aan te komen. Met behulp van 
borsteltjes zuigt hij het vuil op. 
Een schone vloer met gemak!

Dweilwringer
Een dweilwringer klinkt misschien 
niet als een technologische 
vernieuwing, maar zo’n apparaat 
kan veel hand- en polsklachten 
voorkomen. Niet onbelangrijk om 
gezond te kunnen werken.

Toilet met spoel- en föhnin-
stallatie 
Dit toilet helpt bij het zelfstandig 
naar het toilet gaan wanneer 
mensen hun handen en armen niet 
goed meer kunnen gebruiken. Met 
een druk op de knop wordt het 
onderlichaam schoon gesproeid. 

ners, medewerkers, de Vrienden-
stichting en Lions Club De Meierij 
Den Dungen zetten zich hier 
enthousiast voor in. 

Daarna blaast een föhn het 
onderlichaam met warme lucht 
droog. Handig en hygiënisch!

SAMEN SPELEN EN BEWEGEN VERZORGING ONDERSTEUNEN

VRIJHEID EN VEILIGHEID

Noud Sommers
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Jubilea:
25-jarig jubileum

•  Melanie Verhoeven (St. Barbara) 
op 30 augustus * 

• Tessa Dortmans-Vorstenbosch 
 (St. Barbara / Cunera | 
 De Bongerd) op 1 november

• Angelique Theunisse-Kerkhof 
 (Cunera | De Bongerd) op 
 1 mei *

• Ellen Laurenssen (Cunera | 
 De Bongerd) op 1 december
 
12,5-jarig jubileum

• Marijke Schepers (Cunera | 
 De Bongerd) op 1 oktober

• Hans Hooijmans (St. Barbara) op 
 1 november

• José Wijgergangs-van der 
 Heijden (Cunera | De Bongerd) op 
 1 november

• Kitty van Zutphen-van de Ven 
 (Cunera | De Bongerd) op 
 1 december

• Kim van den Oord 
 (Ondersteuning Thuis Heeswijk) 
 op 2 december

• Monique van Geffen-van de 
 Sande (St. Barbara) op 
 8 december

• Anja Kremers-van Kroonenburg 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 20 december 

• Kim Vervoort (Mgr. Bekkershuis) 
 op 22 december

• Jacqueline Steenbakkers 
 (Ondersteuning Thuis Schijndel) 
 op 27 december 

Geboren:
Jim 18 juli
Zoon van Marieke Cromsigt 
(St. Barbara) en Dirk Brom

Fleur 20 juli
Dochter van Mariska (Cunera | 
De Bongerd) en Jos van der Weerdt

Kiano 28 augustus
Zoon van Anna Inees (Cunera | 
De Bongerd) en Ingemar Werleman

Ize 29 augustus
Dochter van Marlies (Cunera | 
De Bongerd) en Peter Noij

Huwelijk:
Op 6 juli jl.  
zijn getrouwd Anouk Hammecher 
en Patrick Bellemakers én Nancy 
Boeren en Anthony Huisman

Van harte gefeliciteerd en veel 
geluk!

Op 4 oktober is de jaarlijkse dierendag. Aanleiding om 
eens op bezoek te gaan bij Marleen van de Rijdt en haar 
hond Sam op Vijverhof. Het verbaast me hoe rustig Sam 
reageert als ik binnenkom. 

Marleen: “Sam gaat al vanaf 
8 weken mee naar St. Barbara. 
In het begin is dat best een 
gesjouw geweest. Om de twee 
uur liet ik hem uit, daarna mocht 
hij 15 minuten in de huiskamer 
rondlopen en vervolgens moest 
hij in de bench. Hij is nu een jaar 
en doordat hij hier is opgegroeid 
voelt hij zich heel vertrouwd. 

Natuurlijk heeft hij zijn dolle 
vijf minuten, maar over het 
algemeen is hij heel rustig.”

Ik geef hem een aai, hij snuffelt 
wat en vervolgens loopt hij wat 
rond. En hij kent zijn volk! 
Als meneer Oomen terugkomt 
van een activiteit loopt Sam 
enthousiast naar hem toe. 

De folder vertelt ‘ons verhaal van 
Laverhof’. Het is belangrijk dat 
iedereen dit verhaal goed kent, 
want zo kunnen we samen nog 
betere zorg bieden. 

Jolanda Oerlemans heeft in-
middels met haar team de folder 
doorgesproken. Er is nadrukkelijk 
stilgestaan bij kwaliteit van de 
zorg. Wat is voor jou kwaliteit? 
Wat is kwaliteit voor de cliënt? 
Wat kunnen we verbeteren? 
Het was een goed gesprek en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

Praat er ook eens over met 
elkaar! Heb je de folder niet meer 
of wil je wat extra exemplaren 
ontvangen? 
Neem dan contact op met 
Marie-Louise van der Maazen.

Sam, een dierbare ontmoeting!

Heb je de folder ‘Samenwerken 
aan goede zorg’ al gelezen? 

Hij krijgt een knuffel en meneer 
Oomen speelt met hem. “De twee 
zijn ‘slaapmaatjes’. Als ik nacht-
dienst heb, slaapt Sam in zijn 
mand op de kamer van meneer”, 
vertelt Marleen. 

“Sam voelt feilloos aan wie 
behoefte heeft aan zijn gezel-
schap. Laatst waren we hem kwijt. 
Hij was onder het bed gaan liggen 
van een bewoner in de laatste 
dagen van zijn leven en is daar een 
hele tijd blijven liggen. En als 
bewoners verdrietig zijn, zoekt hij 
met zijn snuit de hand en trekt zo 
de aandacht en biedt troost. 
Een klein momentje van geluk.”

Een keer per dag wordt Sam in 
de binnentuin uitgelaten. Er zijn 
onder de bewoners altijd wel  
liefhebbers die graag even 
meegaan. Natuurlijk trekt dit 
bekijks van anderen. Ook zuster 
Hedwiga laat hem wel eens mee 
uit. Zij heeft een bijzondere band 
met Sam en vertelt lachend over 
hoe hij vorig jaar hard kwam 
aanlopen en in zijn enthousiasme 
de hele kerststal omver liep. 

Redactie:  
Inge Almekinders, Maria van 

Emmerik, Juanita van Duijnhoven, 
Dion van Kaathoven, 

Irma van der Meijs, Erica Olivier, 
Suzanne van der Sangen, 

Chantal van Veghel, 
Jacques Worms

LAVERBLAD irma.vandermeijs@laverhof.nl

Overlijdens-
bericht:
Govert Juin
9 mei

Govert was vrijwilliger bij 
Laverhof, locatie Cunera | 
De Bongerd.

Wij wensen familie en vrienden 
veel sterkte toe. 

Agenda
Agenda activiteitencommissies en  
personeelsvereniging van Laverhof

Cunera| De Bongerd ‘Vrij Bont’
Donderdag 29 november: Kerststukjes maken 
Ondersteuning Thuis Schijndel
Zaterdag 27 oktober: jeu de boules avond met 
partner

St. Barbara
Woensdag 28 november: Sinterklaas

Mgr. Bekkershuis
Dinsdag 27 november: Ludieke bingo

Personeelsvereniging Het Retraitehuis
De datum wordt nog bekend gemaakt: 
Kerststukjes maken

Voor nieuwe activiteiten of meer informatie, 
kijk op de publicatieborden! 

DATUM EN LOCATIE: 

18 december  
Het Retraitehuis

19 december:  
Mgr. Bekkershuis

20 december:  
Cunera | De Bongerd

TIJDSTIP:
Van 10.00 tot 11.30 uur 
voor vrijwilligers

Van 15.30 tot 17.00 uur 
voor medewerkers en 
gepensioneerden

Van 13.30 tot 15.00 uur 
medewerkers Ondersteuning Thuis 
Schijndel

Eindejaarsbijeenkomsten 

Heb jij leuke ideeën voor het Laverblad 
en wil je graag meedenken?  
We zijn nog op zoek naar nieuwe redactieleden! 
Heb je interesse of wil je meer weten, neem contact op met 
Irma van der Meijs, e-mail: irma.vandermeijs@laverhof.nl. 

Als ik opmerk dat Sam er gezond 
uitziet, zegt Marleen dat ze 
hoopt dat dat nog even zo blijft. 
Hij pikt namelijk ook wel eens 
een advocaatje met slagroom 
mee. Zijn geluksmomentje!

Door: Irma van der Meijs

* jubileumdatum is gerepareerd


