Lorentzhof – week 50 – 10 t/m 16 december 2018
Kerstviering

Veel mensen met dementie wone n thuis

Woensdag 19 december vindt de kerstviering plaats. Om
10.30 beginnen we met
bekende kerstliederen
te zingen, afgewisseld
met het kerstverhaal en
een korte overdenking.
Met elkaar willen we
kerst beleven. Het feest
van licht en vrede:
welke hoop schenkt
kerst u? Alle bewoners
van het Lorentzhof zijn
hierbij welkom. De
viering vindt plaats in
het restaurant.

In het Alzheimer Café op donderdag 13 december
komen verschillende hulpverleners, die tips en
voorbeelden geven hoe de feestdagen in te vullen.
De activiteiten, die op de dagbesteding worden
gedaan, kunnen die ook thuis toegepast worden?
Voor mensen met dementie kunnen de feestdagen verwarrende
en stressvolle situaties opleveren. Hoe hou je het prettig voor
iedereen? Zijn er adviezen te geven over: met wie de dagen
doorbrengen, wat met elkaar te doen, wat te eten?
Het zal donderdag een gezellige avond worden met nuttige
informatie, livemuziek van de Netz en een hapje en een drankje.
Het Alzheimer Café Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp is een
ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners,
familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en
de gevolgen ervan bespreekbaar maken.
De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te
Leiden. De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.
Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het
Alzheimer Café Leiden e.o.

Kerstinstuif
Op zaterdag 15 december is er een kerstinstuif van 14:30 tot
15:30 uur. Er is dan een
optreden met mooie
kerstliedjes en natuurlijk veel gezelligheid.

Activiteiten PG-afdelingen
De december maand is een gezellige drukke maand met heel
veel activiteiten. Op 5 december heeft Sinterklaas met zijn Pieten
een bezoekje gebracht op alle huiskamers. Iedereen bleek lief en
braaf te zijn geweest, want Sinterklaas heeft mooie cadeaus
gebracht.
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Ook zijn er heerlijke
versnaperingen zoals
glühwein, wijn, sap en
ander lekkers.
Vanzelfsprekend is uw
familie ook van harte
welkom.

Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” een
blok met praktische
informatie. Hieronder
zijn onder andere de
volgende stukken te
vinden:
Informatiegids
Wonen met Zorg
Voorbeeldovereenkomst
Algemene Voorwaarden WLZ
Eigen bijdrage
Uw zorg in een
AWBZ- instelling
Onafhankelijke
cliëntondersteuning
Informatieblad
Ik woon in een
zorginstelling
ZZP indicatie
Klachtenformulier

Op 11 december worden alle huiskamers in kerstsfeer gebracht
met leerlingen van het stedelijk gymnasium.
Op 15 december is er een gezellige middag in het restaurant
voor de bewoners, maar ook voor familieleden. We zullen
luisteren naar kerstliedjes en een glaasje glühwein of
chocolademelk drinken.
Op 16 december komen er s’ morgens kinderen mooie
kerstliedjes zingen in het restaurant.
Op 18 december is er een muzikaal kerstoptreden in het
restaurant.
Op 19 december is er s’ morgens een kerstdienst in het
restaurant voor alle bewoners.
Op 1e kerstdag vieren wij de kerst in de activiteitenruimte met
een mooi kerstverhaal en een gezellige kerstsfeer.
Wij sluiten het jaar af op oudejaarsavond met een muzikaal
optreden, champagne en vuurwerk.
Natuurlijk gaan al onze vaste activiteiten gewoon door tijdens
deze gezellige feestmaand.

Pedicure
Reeds eerder bent u geinformeerd dat Lorentzhof een eigen
pedicure, in de persoon van Tamara Herbert- van Putten,
gecontracteerd heeft om de noodzakelijke voetverzorging uit te
voeren. Zij zal bewoners die door ziekte, aandoening of
ouderdom niet meer zelf in staat zijn om hun nagels te knippen,
behandelen op kosten van Lorentzhof. De maandelijkse
vergoeding van 6 euro komt hiermee te vervallen. Uiteraard bent
u tot niets verplicht en kunt u ook bij uw huidige pedicure in
behandeling blijven. Aleen willen wij u er op attenderen dat de
kosten hiervan niet door Lorentzhof vergoed worden, maar
dienen door u zelf te worden voldaan.
Heeft u gekozen voor de pedicure van Lorentzhof? Dan dient u
zelf uw huidige pedicure af te zeggen. Dit wordt niet door
Lorentzhof gedaan.

Kapper
Kapster José werkt als zelfstandige kapper op ambulante wijze in
Lorentzhof. Afspraken voor behandeling dient u of uw familielid
dan ook zelf met de kapster te regelen. Afspraken worden niet
door Lorentzhof geregeld.
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Contact
071-5149545

Teammanager zorg
Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Teammanager Hotelservices
Heleen van der Ven
h.vanderven@libertasleiden.nl

Daum

Activiteiten
somatiek

Lorentzhof

Tijd

Maandag
10 december
Dinsdag
11 december
Woensdag
12 december
Donderdag
13 december

Handwerken
Uitje: Kerstmarkt
Sjoelen

Activiteitenruimte
Ter Aar
Activiteitenruimte

10.00-12.00
13.00-16.30
10.00-12.00

Beautyochtend
Sieraden maken
Spelletjes ochtend
met leerlingen
Schakelklas
Kettingenkraam
Mode verkoop H&A
Voorlezen
Uitje: Kerstmarkt
Kerstinstuif

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

Hal
Activiteitenruimte
Ter Aar

14.00-16.00
14.00-16.30
10.00-12.00
13.00-16.30
14.00-16.00

Kerstzang en
kerststukjes maken
met leerlingen
Borreluurtje met
hapjes

Activiteitenruimte

10.00-12.00

Restaurant

15.00-16.30

Locatieverpleegkundigen
Monique v.d Meij
m.vandermeij@libertasleiden.nl

Daryl Beijlen
D.beijlen@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever

Vrijdag
14 december
Zaterdag
15 december
Zondag
16 december

m.vandenoever@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

06-23666112

Clientenraad
Libertas Leiden
Clientenraad@libertasleiden.nl

Datum

Activiteiten PG afdelingen

Tijd

Maandag
10 december

Gym
Zingen
Creatief
Gym

10.45-11.30
13.30-14.30
15.00-16.00
10.45-11.30

Gym
Optreden zanger
Gym
Bezoek van dieren uit kinderboerderij
Merenwijk
Creatief
Gym
Groenactiviteiten
Individueel
Gym
Optreden
Kerstliedjes zingen
Kerstsoos

10.45-11.30
13.30-15.30
10.45-11.30
13.30-14.30

Dinsdag
11 december
Woensdag
12 december
Donderdag
13 december

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

--------------------------------Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Vrijdag
14 december
Zaterdag
15 december
Zondag
16 december

15.00-16.00
10.45-11.30
13.30-15.00
15.30-16.15
10.45-11.30
14.30-15.30
10.30-11.30
13.30-15.00

