
Arno Huibers van stichting 
miMakkus te gast bij Laverhof.
Lees verder op pagina 4

Nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Laverhof 

Wanneer je terugdenkt aan je kinderjaren, dan kom je 
erachter dat je veel nieuwe dingen hebt geleerd door 
samen uit te proberen, vaak met hulp en tips van je 
ouders, je broertjes of zusjes of je vriendjes. Leren van 
én met elkaar.

In dit nummer:

LAVERBLAD

SAMEN WERKEN, 
SAMEN LEREN 

nummer
december 2017 5

Het is iets waar je als bestuurder, 
maar ook als medewerker van 
Laverhof niet graag aan denkt. 
Brand op één van onze locaties. 
Maar als ik een bericht lees over 
een brand in een verpleeg- of 
verzorgingshuis sta ik uiteraard stil 
bij welke gevolgen dat allemaal kan 
hebben. En wat ons in zo’n situatie 
te doen staat. 

Gelukkig hoef ik dat niet in mijn 
eentje te doen. We hebben in 
Nederland een goed georganiseer-
de hulpverlening. En als Laverhof 
hebben we regelmatig met de 
GHOR – de organisatie van de 
hulpverlening – contact. Met hen 
bespreken we ook wat we bij een 
calamiteit moeten doen.

Dus deden we recent met facilitair 
managers, ploegleiders BHV en het 
managementteam een ‘oefening’ 
wat te doen als we 30 bewoners van 
Kastanjedreef door een brand 
moeten evacueren. En voor drie 
weken elders moeten onder-
brengen. Spraken we over de rollen 
van de brandweer, de politie, de 
gemeente en andere hulpverleners. 
Afhankelijk van de omvang van de 
calamiteit verandert dat. Maakten 
we een inschatting van het effect 
van social media en hoe daar mee 
om te gaan. Hoe intern de taken te 
verdelen, maar vooral ook wat we 
nu allemaal al geregeld hebben, 
elke dag weer. 

Veilige gebouwen, rampenplan, 
bereikbaarheid van BHV en 
management, regelmatig ontrui-
mingsoefeningen. Allemaal zaken 
waarvan je hoopt dat ze nooit 
daadwerkelijk hun waarde hoeven 
te bewijzen. Maar het is goed om te 
weten wat wij allemaal moeten 
doen en met wie er overleg nodig is 
als er echt iets aan de hand is.

Toch was ik het meest gerust-
gesteld door onze ploegleiders aan 
de overkant van de tafel. Mannen 
waarvan je weet dat als de nood 
aan de man komt, ze samen met 
hun BHV-ers daadkrachtig 
optreden om als eerste onze 
bewoners in veiligheid te brengen. 
Daar heb ik alle vertrouwen in.
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Familiedag weer 
een succes!

Mgr. Bekkershuis 
bestaat 50 jaar!

Afgelopen maand werd op alle 
Laverhof-locaties de jaarlijkse 
familiedag gevierd.
Lees verder op pagina 2

Bewoners en medewerkers 
vierden het 50-jarige jubileum.
Lees verder op pagina 3

MiMakker maakt 
verbinding

Binnen Laverhof werken we met 
elkaar én leren we van elkaar. 
De werksituatie wordt zoveel 
mogelijk als basis gebruikt om 
te leren. Soms in een klassikale 
scholing, maar veel vaker op 
andere manieren: een collega die 
een workshop geeft, intervisie 
tijdens een teamoverleg en met 
elkaar in gesprek gaan over 
vragen en dilemma’s in je werk.
Laverhof is een lerende 
organisatie, veel medewerkers 
zijn zich aan het ontwikkelen en 
dat kan op verschillende 
manieren. We maken hierbij 
steeds meer gebruik van kennis 
die al aanwezig is in de 
organisatie. Hierdoor kunnen 
we maatwerk leveren, afgestemd 
op de praktijk. 

Onbegrepen gedrag
Zo zijn onze eigen psychologen 
scholing aan het geven over 
onbegrepen gedrag. In oktober 
zijn ze gestart met de PG-teams 
(loopt tot maart 2018), daarna zijn 
de afdelingen somatiek en is 
Ondersteuning Thuis aan de 
beurt. In drie dagdelen worden 
alle medewerkers van het team 
door middel van praktijkvoor-
beelden door hun psycholoog 

meegenomen in het zoge-
naamde 4G-model: Gebeurtenis-
Gedachte-Gevoel-Gedrag. 
Kersti Mischke, psycholoog: 
“Medewerkers worden bewust 
gemaakt van het feit dat zij zelf 
onderdeel zijn van de sociale 
omgeving van de cliënt en dat 
zij hierdoor onbewust invloed 
hebben op het gedrag van de 
cliënt. Tussen de opleidings-
dagen door krijgen medewerkers 
in duo’s een praktische opdracht, 
die ze samen maken en bespre-
ken in de volgende opleidings-
dag. Hierdoor zie je dat ze tot 
nieuwe inzichten komen en zich 
ook bewuster worden van hun 
eigen rol in het gedrag van de 
cliënt.” Doordat teams deze oplei-
ding krijgen van de psycholoog 
die ook voor hun eigen afdeling 
werkt, versterkt dit de samenwer-
king. Een win-win situatie dus! 

Nieuwe rollen
Ook in Het Retraitehuis wordt 
volop opgeleid. Per 1 oktober zijn 
de zorgteams opnieuw ingedeeld 
en iedereen is druk bezig met de 
nieuwe rol. Er wordt steeds meer 
op een coachende manier 
gestuurd. Zo zijn de rollen van
de coördinator zorg en de 

dagbestedingscoach nieuw. 
De coördinatoren zorg zijn in 
september gestart met de BBL 4 
verpleegkundige opleiding en 
worden op de werkvloer o.a. 
begeleid door de teammanager 
zorg Irene Rijkers. 

Verbeterplannen
Irene: “Ik begeleid de 
coördinatoren met de verbeter-
plannen die een onderdeel zijn 
van hun opleiding. Ze krijgen
ook begeleiding vanuit afdeling 
Opleidingen, van verpleeg-
kundigen en andere collega’s. 
De plannen zijn geënt op 
situaties uit de praktijk. 
Elke coördinator heeft zo haar 
eigen speerpunten op de 
afdeling, waardoor je de 
verbeterplannen echt kunt 
afstemmen op die situatie.Ik heb 
zelf nog niet zo lang geleden 
ook een opleiding gevolgd, dus 
ik weet hoe het is om zo’n traject 
te doorlopen; kritische vragen 
stellen, spiegelen en je kwetsbaar 
opstellen is erg belangrijk als 
coach. Het is mooi om te zien hoe 
de coördinatoren nu al bewust 
bezig zijn met hun coachende
rol, ook samen met de dag-
bestedingscoaches en andere 
betrokkenen. Leren van elkaar 
op de werkvloer werkt toch het 
beste!”

Zijdelings
Brand

Tekst: Judith de Koning
Foto: Jacques Worms

Monique van Geffen, Suzanne de Leijer, Angela Beekmans en Hanny Kerkhof
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Afgelopen maand is op alle locaties weer de 
inmiddels traditionele jaarlijkse familiedag gevierd. 
Het thema dit jaar was ‘Verbinding, samen op zoek 
naar het kleine geluk’. Iedere locatie gaf hieraan een 
eigen invulling. 

Familiedag 
weer een succes! 

Wist je dat?
De Lions Club Uden/

Veghel een cheque ter 
waarde van € 1.250 

heeft geschonken aan 
Stichting Vrienden

 Retraitehuis? 
De cheque is op 

16 november 
overhandigd tijdens 
een door deze Lions 

georganiseerde 
informatieavond over 
dementie. De foto is 
gemaakt door Fenna 

van Bergen.

Wist je dat?
Er dit jaar zowel bij 

Cunera | De Bongerd als 
bij St. Barbara een wens- 
en gedenkboom staat? 
Bij Cunera | De Bongerd 

op het plein bij de 
hoofdingang en bij 

St. Barbara in 
de binnentuin. 

Cunera | De Bongerd
Pannenkoeken 
In de huiskamers van Cunera 
werden pannenkoeken 
gebakken voor de bewoners. 
Ook was de fototentoonstelling 
'Geluksmomentjes' te bezoeken. 
Een jaar geluk, liefdevolle 
contacten, ontroering en een 
lach, door de verzorgsters van 
Cunera in beeld gebracht. 

High tea in de aula 
Als dank voor de genegenheid 
die de bewoners van Elstar, 
Bellefleur, Sterappel en Karmijn 
gedurende dit afgelopen jaar 
mochten ontvangen, boden een 
achttal bewoners hun mantel-
zorgers een zelfgemaakt beeldje 

aan. De bijeenkomst in de aula 
was extra feestelijk door de 
geweldige ambiance. Rijkelijk 
gedekte tafels met vele zoetig-
heden sierden de tafels. Familie 
en bewoners beleefden een zeer 
plezierige en geanimeerde 
middag. 

Fotoboek verbinding
Annemiek van de Rijdt, directeur 
cluster Heeswijk-Uden, onder-
streepte het belang van de 
toewijding en aandacht die de 
familie en mantelzorgers tot een 
onmisbare bouwsteen maken 
van de zorg bij Laverhof. 
Als dank bood zij haar gasten het 
fotoboek 'Verbinding’ aan.

Mgr. Bekkershuis en St. Barbara
In het Mgr. Bekkershuis en 
St. Barbara ondernamen 
bewoners, samen met familie en 
medewerkers diverse leuke 
activiteiten. Er zijn lekkere taarten 
gebakken en hapjes gemaakt. 

Onder het genot van een drankje 
werd er op diverse plekken 
geluisterd naar muziek of een 
spelletje gedaan. Gezelligheid
en contact met elkaar stonden 
voorop!

Ondersteuning Thuis
Cliënten van Ondersteuning 
Thuis kregen een ansichtkaart 
van onze medewerkers met 
daarop een levensles van een 
cliënt van Laverhof.
De tekst van Antoon van Sant-
voort luidde: ‘Als je iets wilt dan 
kun je veel’. Deze levenswijsheid 
leverde veel gespreksstof op 

voor medewerkers en cliënten.

Het Retraitehuis
Bewoners, familieleden en 
mantelzorgers van Het Retraite-
huis waren te gast in D'n Blauwe 
Engel. Op deze middag hebben 
zij onder het genot van een hapje 
en drankje samen met de 
medewerkers van gedachten 
gewisseld over familiezorg. 
Ook werd een presentje 
uitgereikt in de vorm van een 
boekje met foto's, terugkijkend 
op geluksmomentjes.
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NIEUWJAARS-
BIJEENKOMSTEN 
LAVERHOF
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar geen 
kerstvieringen / eindejaarsbijeenkomsten, omdat we op 12 mei een
 groot Laverlove feest gehouden hebben. 
In plaats daarvan worden begin januari nieuwjaarsbijeenkomsten 
georganiseerd en wel op de volgende tijdstippen: 

DINSDAG 9 JANUARI 2018: 
Uden: Het Retraitehuis, het Buitenhof
10.00-11.30 uur: vrijwilligers
15.30-17.00 uur: medewerkers en gepensioneerden

WOENSDAG 10 JANUARI 2018
Schijndel: St. Barbara, ’t Torentje
10.00-11.30 uur: vrijwilligers
13.30-15.00 uur: medewerkers en gepensioneerden van Ondersteuning Thuis Schijndel 
15.30-17.00 uur: medewerkers en gepensioneerden

DONDERDAG 11 JANUARI 2018
Heeswijk: Cunera | De Bongerd, de Tuinzaal 
10.00-11.30 uur: vrijwilligers
15.30-17.00 uur: medewerkers en gepensioneerden

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomsten wordt 
een attentie uitgereikt. 

Onlangs was de bekendmaking van de Clubkascampagnes 
van de Rabobank Oss, Bernheze en Uden, Veghel

Dankzij de 345 stemmen die de leden hebben uitgebracht op het 
project ‘CRDL’, heeft de Stichting Vrienden Cunera | De Bongerd 
een bedrag van € 1.552,50 ontvangen van de Rabobank. De 
aanschaf van de CRDL is door deze opbrengst een stapje dichterbij!

De Stichting Vrienden Retraitehuis Uden ontving 107 stemmen, 
goed voor een bedrag van € 316,43. Deze bijdrage zal gebruikt 
worden om de cliënten van Het Retraitehuis iets extra’s te bieden.

Fantastische bedragen waar de besturen enorm blij mee zijn. 

Wat de Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis 
ontving was bij het uitkomen van dit Laverblad nog niet bekend.   

Namens de vriendenstichtingen: 
“Alle leden van de Rabobank, hartelijk dank voor jullie stem!”

Mooie opbrengst 
Rabobank 
Clubkascampagnes!

Dinsdag 31 oktober vierden de bewoners en medewerkers van het Mgr. Bekkershuis 
het 50-jarig jubileum. De feestelijke dag begon met een Heilige Mis die in het teken 
stond van dankbaarheid en werd voorgegaan door pastor Schepers en Just Hebly, 
geestelijk verzorger van Laverhof. Het Mgr. Bekkerskoor zong prachtige liederen 
en ook de bewoners droegen bij door het voorlezen van de eerste lezing en de 
voorbeden. Aansluitend was er koffie met gebak en voor iedereen een mooie dahlia. 

Henri van Boxmeer, directeur 
cluster Schijndel: “Eind september 
1967 werd het nieuwe 
Mgr. Bekkershuis in gebruik 
genomen als bejaardencentrum, 
waarna in februari 1968 de 
plechtige inzegening en officiële 
opening plaatsvond. Nu, 50 jaar 
later, vieren wij dit gouden 
jubileum en zijn we met name 
dankbaar voor iedereen die zich 

Mgr. Bekkershuis bestaat 50 jaar! 

de afgelopen jaren heeft ingezet 
en nog inzet voor onze bewoners 
en cliënten.”

Het Mgr. Bekkershuis is 
vernoemd naar Bisschop Bekkers. 
Een bisschop met een opvatting 
die gericht is op het tegemoet-
komen aan wensen van mensen. 
Henri: “Er is veel veranderd in de 
loop der jaren, zowel het gebouw 

Wist je dat?
Parklaan onlangs 

een prachtige boeken-
collectie over de 
provincies heeft 

ontvangen? 
Deze collectie

 geschonken is door 
Unox? 

José van Thiel 
had n.a.v. de uitgave 
over Noord-Brabant 
contact opgenomen 

met Unox of het 
mogelijk was de hele 
serie te ontvangen. 
De bewoners zijn er 

erg blij mee. 
Dank je, José! 

als de woonvorm. Maar de 
opvattingen van Mgr. Bekkers 
zijn ook nu nog steeds van 
kracht.”

In de middag waren er diverse 
activiteiten voor de bewoners, 
waaronder sjoelen, poolbiljarten, 
het maken van diverse lekker-
nijen en bloemstukjes. Muziek 
zorgde voor een extra feestelijke 
stemming, waarbij de bewoners 
op het ritme mee deinden. 
De dag werd afgesloten met een 
Brabantse koffietafel met zang 
en gitaarmuziek van collega’s: 
de Alegretto’s. 

Door: Irma van der Meijs

2018

Noteer deze datum alvast in je agenda!



Agenda
Agenda activiteitencommissies en  
personeelsvereniging van Laverhof

Cunera| De Bongerd ‘Vrij Bont’
Woensdag 20 december: Bingo

Zorg Thuis Schijndel
Donderdag 14 december: Kerststukje maken, 
19.00 uur in het Torentje van St. Barbara

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

Mgr. Bekkershuis
Donderdag 29 maart : Theatervoorstelling Karin 
Bruers en Nol Havens
Vrijdag 30 maart : Theatervoorstelling Opvliegers 3: 
New York New York in theater De Blauwe Kei in Veghel

Personeelsvereniging Het Retraitehuis
Woensdag 13 december: Bloemschikken bij 
Tuin op Tafel in Eerde 

Natuurlijk worden er ook het komende jaar weer 
leuke activiteiten georganiseerd. Nog niet alles is bekend. 
Dus houd de publicatieborden in de gaten!
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Een grote groep familieleden, 
vrijwilligers en medewerkers was 
aanwezig op deze avond, die werd 
georganiseerd op initiatief van de 
miMakkers van Laverhof.
Stichting miMakkus is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een 
internationale organisatie, 
omdat ook België en Duitsland 
nu miMakkers kent. Het is een 
erkende beroepsopleiding. Het 
leertraject wordt afgerond met 
een officieel beroepscertificaat. 
Professionele theater- en muziek-
docenten geven les aan de 
miMakkers in wording.

“Met een rode neus wordt het 
gemakkelijker om een glimlach 
teweeg te brengen”, vertelt Arno 
voor een volle Tuinzaal. “Contact 
maken zonder woorden, dat is de 
essentie. Als woorden ontbreken, 
is lijfelijk contact en een lach 
voldoende om voeling te krijgen 
met de mens met dementie. Wij 

proberen niet de zieke mens te 
ontmoeten, maar de mens achter 
de ziekte. Letterlijk ont-moeten.”

In de film ‘Ik wil Mieke blijven’, 
maakt Arno Huibers kennis met 
Mieke, die de diagnose dementie 
heeft. In de eerste scène praat 
Mieke in een emotioneel twee-
gesprek met Arno over haar ziekte. 
Vijf jaar later, bij de vijfde 
ontmoeting, heeft ze al haar 
woorden verloren en is contact 
alleen nog mogelijk via mimiek 
en lichaamstaal. De ‘clown’ in 
miMakker Arno is nodig om 
Miekes onbevangenheid te 
bereiken. Een film, die op 
empathische wijze een emotio-
neel en verdrietig proces van 
dementie weergeeft.  Maar de 
miMakker vindt verbinding met de 
ware mens achter de dementie.

Zie ook www.mimakkus.nl

MIMAKKER 
MAAKT VERBINDING
Op 28 september was Arno Huibers te gast in de 
Tuinzaal van Cunera | De Bongerd. Arno heeft in 2002 
aan de basis gestaan van de oprichting van stichting 
miMakkus. De stichting leidt miMakkers op volgens 
de miMakkusmethode. 

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem 
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst

(Jacqueline Roelofs-van der Linden)

Eén ster

Redactie:  
Inge Almekinders, Maria van 

Emmerik, Dion van Kaathoven, 
Juanita van Duijnhoven, Judith 
de Koning, Irma van der Meijs, 

Erica Olivier, Suzanne van 
der Sangen, Jacques Worms

LAVERBLAD

irma.vandermeijs@laverhof.nl

Overlijdens-
bericht:
Anny de Laat-Schellekens
15 september 

Anny was oud-medewerker 
en vrijwilliger bij Laverhof, 
locatie St. Barbara.

Ria Verhoeven-Korsten
20 september 

Ria was oud-medewerker 
en vrijwilliger bij Laverhof, 
locatie St. Barbara.

Wij wensen beide families 
veel sterkte toe.

Jubilea:
25-jarig jubileum

•  Lia Lucius-van Schijndel (Cunera | 
De Bongerd) op 1 januari

Geboren:
30 september Dain
Zoon van Nicole Govers (Onder-
steuning Thuis Heeswijk) en 
Adje van Hees

18 oktober Kyan
Zoon van Nancy Boeren (Mgr. 
Bekkershuis) en Anthony Huisman

Foto v.l.n.r: Arno Huibers, Suus, Kaat, Dolores (onder), Carla Brouwers en 
Mariska van Lanen. (Suus, Kaat en Dolores zijn de miMakkers van Laverhof) 

De Week van Reflectie vierde van 20 t/m 24 november haar 
tienjarig jubileum. Ook binnen Laverhof besteedden we aandacht 
aan reflectie en ethiek met toepasselijke spreukenkalenders die 
door de werkgroep over alle locaties zijn verspreid. De kalender 
is door de deelnemers van de werkgroep zelf bedacht en samen-
gesteld. Een goed idee, want we hebben tenslotte iedere dag te 
maken met ethische dilemma’s!

De spreuken nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan, wat al 
snel bleek. Enthousiaste reacties en bij de vraag ‘wat is goede zorg 
voor jou?’ kwamen de antwoorden ‘balans’ en ‘goed naar jezelf 
luisteren’ naar voren. Deze vraag zorgde meteen voor gesprekstof 
met andere collega’s. Ook tijdens de lunch werd er al volop 
gesproken over de spreuken van de kalender. 

Voor meer informatie: www.weekvanreflectie.nl 

Heb jij de kalenders al gespot?
Week van Reflectie en Ethiek:

Wist je dat?
De Kookworkshop 
Cooking Adventure 

georganiseerd door de 
activiteitencommissie 

van St. Barbara een zeer 
geslaagde avond was? 

Het koken op open vuur 
in tipi-tenten gaf een 

bijzondere sfeer. 
Het veelzijdig gebruik 

van verse ingrediënten en 
toepassingen van authen-

tieke kooktechnieken 
brachten de lekkerste 

gerechten op tafel!

Tekst en foto: Jacques Worms 


