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Meten en wegen 
 
Pasen stond vroeger bij ons in het teken van ‘meten en wegen’. Mijn 
opa, huisarts, hield sinds jaar en dag een soort van groei dagboek bij. 
Een feest voor de kinderen, een kleine ramp voor alle volwassenen. 
Waar wij kinderen namelijk in de lengte groeiden, groeiden mijn ooms en 
tantes vooral in de breedte.  
 
Bij binnenkomst stond opa al klaar, voor zijn wachtkamer. We mochten 
de familie niet eens gedag zeggen, eerst langs de meetlat en op de 
weegschaal. Met de schoenen uit moest ik tegen de muur gaan staan en 
ik strekte me zo veel als ik kon. Wat was ik blij met iedere centimeter die 
ik was gegroeid, met iedere kilo die van mij minder kind en meer meisje 
maakte. Ik kan me het moment van het bereiken van de ‘één meter’ nog 
goed herinneren. Dat betekende dat je groot genoeg was om in de 
achtbaan van de Efteling te mogen, een ware mijlpaal. 
 
Daarna volgde mijn moeder. Ze had die ochtend bewust niets gegeten 
en toch wees de teller plus twee kilo aan. Vervelend, maar lang niet zo 
erg als mijn tante die boos in een hoekje stond. In één jaar tijd maar liefst 
acht kilo extra schoon aan de haak. Ze begreep echt niet hoe dat kon, 
wat haar man dan weer niet begreep. ‘Heb jij jezelf zien eten de laatste 
tijd?’, vroeg hij haar. ‘Denk je nu echt dat je afvalt door iedere avond 
uitgebreid te koken?’. Ze gaf hem direct een sneer terug. ‘Door te koken 
beweeg ik tenminste nog. Dat kun je van jou niet zeggen!‘ Ze had gelijk. 
Mijn oom was weliswaar niet aangekomen, hij was al jaren minstens 
vijftien kilo te zwaar, welke kilo’s met name op zijn buik waren gaan 
zitten. Hij was er nog trots op ook.  
 
Oma was zoals altijd weer gekrompen. In totaal al zes centimeter. Dat 
vond ik als kind maar een gekke gedachte, krimpen. Dat kwam toch 
alleen voor in boeken en in sprookjes, maar in het echt?! Ondertussen 
weet ik beter. Ik denk dat mijn ooms en tantes samen in totaal al de 
lengte van een Palmpaasstok zijn gekrompen. Het zijn dan ook wel 
vijftien broers en zussen in totaal, maar dan nog. Ik hoop niet dat ik 
hetzelfde lot onderga. Met mijn 1.64 cm lang blijft er niets over. 
 
 



 Belleman        
Voorjaar 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

                                                                      
   37  
   

 
  

 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht! 
 

Wij zoeken actieve vrijwilligers die willen helpen of 
ondersteunen op de afdeling 

 
� Wij denken aan vrijwilligers die kunnen 

helpen bij de maaltijden, bij het wandelen, 
of kunnen helpen met de dierenverzorging 

 
� Individuele bezoekvrijwilligers of 

vrijwilligers die ondersteuning op een 
afdeling kunnen bieden 

 
� Vrijwilligers die zich op een of andere 

manier in willen zetten voor het 
verpleeghuis 

 
Meer informatie is te verkrijgen op de afdelingen of bij 

de heer A. v. Rozendaal, hoofd Begeleiding. 
Telefoon 0411-634000 
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Spreekbeurt over miMakker 
 
Veerle Schoenmakers kreeg de opdracht om op haar school een 
spreekbeurt te presenteren. De moeder van Veerle is werkende op de 
afdeling Psychogeriatrie en daardoor bekent met de miMakkers. 
Veerle had het idee om over dit onderwerp haar spreekbeurt te houden 
en is zelfstandig aan de slag gegaan. Ze heeft contact opgenomen met 
de stichting miMakkers. Ze kreeg hierbij informatie opgestuurd die ze 
verwerkt had in haar spreekbeurt. Veerle is in gesprek gegaan met 
Marlon ( miMakker Saar ) en heeft verschillende vragen gesteld over het 
werken als miMakker voor Zorggroep Elde en voornamelijk op locatie 
Liduina. In het huis werken 2 miMakkers: Freekie Mandigers en Marlon 
de Bijl. Na een interview en veel voorbereiding is het zover. Veerle heeft 
gevraagd of dat er een miMakker als gastspreker aanwezig kan zijn? Dit 
is mogelijk en natuurlijk erg leuk om te doen.  
In de klas heeft Veerle alles netjes neer gezet. Ook Marlon kon haar 
spullen van Saar presenteren. De spanning was wel even te voelen, 
maar niet alleen voor Veerle, ook  haar klasgenoten zaten vol 
verwachting. Veerle legt netjes en duidelijk uit waar miMakkers voor 
staan en wat ze in het verpleeghuis kunnen betekenen. Veerle heeft 
bewust gekozen om uitleg te geven over Cliniclowns en stichting 
miMakkers. Dit om juist het verschil te verduidelijken en dit kwam goed 
over. Na haar uitleg over de historie en betekenissen van miMakkers 
kreeg Marlon de kans om wat vragen te beantwoorden. De vragen 
gingen over verschillende zaken zoals: “Hoe was 
uw auditie?” “Dementie wat is dat?” “Wat zit er in 
uw mandje?”  
Dit was een mooi moment om verschillende 
materialen te laten zien en te laten ervaren. Een 
handpop veranderde van knuffelbeest naar een 
levende hond. En een klein muziekspeeldoosje is 
met je ogen dicht toch best een groot instrument. 
De juf van Veerle vond het onderwerp voordat ze 
haar spreekbeurt ging doen al erg interessant, 
maar haar interesse over het onderwerp werd 
zeker door deze spreekbeurt vergroot. 
Veerle kreeg een goed voor haar spreekbeurt en 
mag hier oprecht trots op zijn. 
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De verliefde asperge 
 
Het voorjaar is al overal te zien. Aspergetelers zijn al volop bezig met het 
plastic over de bedden te tillen. Binnenkort zal het eerste “witte goud ” 
letterlijk de kop opsteken. En dat is het sein voor het begin van de oogst. 
Vorig jaar in mei was ik op excursie bij een teler in Etten-Leur en daar las 
ik in de sorteerruimte een mooi gedicht over:  
 
De verliefde asperge 
 
Ik lag met jou in hetzelfde bed.                                                                                  
We sliepen wel rechtop.                                                                                                              
Jij stak er net wat bovenuit:                                                                                                         
vandaar jouw blauwe kop. 
 
‘k Was stapel op jouw lange lijf,                                                                                                            
dat mag je nu best weten.                                                                                                                   
Ik vond jou echt een reuzenwijf:                                                                                                       
gewoon om óp te vreten.  
 
Laatst droomde ik de hele nacht                                                                                                         
aan één stuk door van jou.                                                                                                                   
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit,                                                                                                       
omdat ik van sleepasperges hou.   
 
Plots werd mijn droom bruut verstoord:                                                                                                
ik bloedde aan mijn kuiten.                                                                                                                   
We werden allebei vermoord,                                                                                                               
door zo’n steker, genaamd Nuiten. 
 
We werden in een kist gelegd en spoedig daarna gewassen.                                                              
Mijn rug was krom, de jouwe recht, jij werd dus Eerste Klasse.                                                          
Wat wreed toch van zo’n hovenier ons zó uiteen te rukken.                                                                
‘k Heb jou daarna nooit meer gezien, want ik lag bij de stukken. 
 
Weet je wat ik het gekke vind? ’t Is eigenlijk heel stom:                                                                       
terwijl óns leven in de grond begint, is dat bij mensen andersom. 
 
 
Lenie de Graaf,  
vrijwilliger 
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Belevingsgerichte inrichting   
Tevens heeft de Stichting Vrienden van Liduina besloten om een fikse 
donatie te geven aan de uitvoering en inrichting rondom 
Belevingsgerichte Zorg. Er zal een start worden gemaakt met de 
renovatie en inrichting van de Serre op de Pg- afdelingen. Deze ruimte 
zal omgebouwd gaan worden tot Herenkamer. Omdat de inrichting 
meerdere grote projecten omvat heeft de Stichting besloten dit in een 
meerjarenplan vorm te geven en uit te voeren 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Donaties en giften 
De Stichting Vrienden van Liduina is afhankelijk van giften en donaties. 
In het verleden zijn er meerdere malen grote sponsoracties opgezet om 
grote projecten zoals de aangepaste binnentuin, het tuinhuisje, en nog 
veel meer, te kunnen realiseren. Dit is niet zonder succes voorbijgegaan. 
En verschillende projecten hebben we dan ook kunnen uitvoeren. 
Toch blijven we afhankelijk van donateurs en giften die de Stichting 
Vrienden van Liduina bereiken. 
 
Wilt u ons steunen? 
U kunt de Stichting Vrienden van Liduina helpen door donateur te 
worden of door een gift te doen. Regelmatig een bedrag overmaken op 
rekeningnummer 15.65.58.815 is natuurlijk prachtig, maar ook eenmalige 
bijdragen zijn van harte welkom. Alle giften en donaties komen direct ten 
goede aan de cliënten van Gecombineerd Centrumverpleeghuis 
Liduina in Boxtel.  
 

  Stichting Vrienden van Liduina 
p/a Braspenning 4 

5283 PT boxtel 
Rabobank: 15.65.58.815 
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Ook u kunt met ideeën komen. De Stichting zal dan beoordelen of deze 
in aanmerking kunnen komen. Voor 2014 heeft de stichting Vrienden van 
Liduina weer een aantal voorzieningen goedgekeurd die dit jaar 
gerealiseerd zullen gaan worden! 
 
Interactieve cadeaus!! 
Allereerst zal op de komende Naamdag van Liduina, 9 april a.s. aan de 
afdelingen Egelantier, Meidoorn, Lijsterbes en Hazelaar een passend 
interactief cadeau worden aangeboden. We willen dit graag pas bekend 
maken op de Naamdag.  Meer hierover kunt u lezen in de zomereditie 
van de Belleman.  

                
 
Verlichting 
Verder heeft de Stichting Vrienden van Liduina ook een bedrag van 
€ 6000,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan sfeerverlichting en 
lampen voor  de afdelingen Egelantier, Meidoorn, Hazelaar en Lijsterbes. 
In de loop van het voorjaar van 2014 zal deze verlichting worden 
aangeschaft.  
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Ook in 2014 weer de nodige voorzieningen 
 
Stichting Vrienden van Liduina is opgericht om het welbevinden van de 
cliënten van Liduina te bevorderen, zoals op het gebied van ontspanning, 
educatie en welzijn. Dankzij de inspanningen van Stichting Vrienden van 
Liduina zijn er in de loop van de tijd veel extra pluspunten aan het verpleeghuis 
toegevoegd. 
 
In 2002 is de Stichting Vrienden van Liduina opgericht. Sindsdien is er 
veel gebeurd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het 
tuinhuisje op de psychogeriatrische afdelingen, aanleg en aanpassing 
van de binnentuin bij de Vorsenpoel, televisie- en geluidsapparatuur, 
maar ook duofietsen en aanpassing van de snoezelruimte. Onze jongste 
project was het realiseren van Café Lommers.  
 
Voorzieningenpeil handhaven 
Stichting Vrienden van Liduina zorgt voor veel extra’s in het 
Gecombineerd Centrumverpleeghuis Liduina. De zeer gemotiveerde 
medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënten. 
 
Actie en activiteiten 2014 
Stichting Vrienden van Liduina heeft een meerjarenplan waar actie en 
activiteiten in worden beschreven die het beoogde doel van de stichting 
nastreven. Zo wordt er minimaal éénmaal per jaar een vast bedrag aan 
de afdelingen gedoneerd dat  zij binnen de doelstelling van de Stichting 
vrij kunnen besteden. Ook kunnen de afdelingen extra’s aanvragen, mits 
die binnen de doelstelling van de stichting vallen.  
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Terugblik carnaval 
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Prijsvraag 
 

 
 

In deze Belleman vindt u deze keer een andere 
prijsvraag als dat u gewend bent.  

 
U ziet op deze pagina een paasei afgebeeld.  
Dit paasei is ergens binnen of buiten Liduina verstopt.  
Weet u het te vinden?  
 
Heel veel succes en plezier ermee… 
 
 
 
 
 
 
  


