De Parelvissers – week 50 – 10 t/m 16 december 2018
Kerstviering

Veel mensen met dementie wone n thuis
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?

Dinsdag 18 december
vindt de kerstviering
plaats in het restaurant
van Rijn en Vliet. Vanaf
14.00 is er koffie en thee,
om 14.30 begint de
viering.
Het koor “De Zaaiers”
verleent haar medewerking, evenals de
Rooms-Katholieke
parochie. Met elkaar
willen we kerst beleven.
Het feest van licht en
vrede: welke hoop
schenkt kerst u?
Voor de bewoners van de
Parelvissers die hierbij
aanwezig willen zijn,
maar ondersteuning
nodig hebben bij het
vervoer: u kunt tot 14
december contact opnemen met de geestelijk
verzorger: 06-30495817,
dan zoeken we een
passende oplossing.

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.

Clienttevredenheidsonderzoek
Libertas Leiden doet ook dit jaar weer onderzoek naar de
ervaring van bewoners met onze zorg- en dienstverlening.
Onze medewerkers proberen het de bewoners zoveel mogelijk
naar hun zin te maken. Daarom is het goed om te weten wat de
bewoners en/of hun vertegenwoordigers vinden van de zorg- en
dienstverlening die zij krijgen.
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Wet Bescherming
Persoonsgegevens
Deze wet is onlangs aangepast en met name
aangescherpt. Hierin
staat beschreven wat wel
en niet is toegestaan met
betrekking tot persoonsgegevens.
Wij ontvangen veelal
verzoeken en vragen van
bewoners en/of familieleden om hen van informatie te voorzien over
medebewoners. Dit is
gezien deze wetgeving,
helaas niet toegestaan!
Het betreft hier zeker
geen onwil, maar een
verplichting om je als
organisatie aan de wet te
houden. Wij hopen op
uw begrip hiervoor.

Contact

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

Geestelijk verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Deze feedback is voor Libertas Leiden van groot belang om de
kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te kunnen
verbeteren.
Voor dit onderzoek gebruiken wij een korte vragenlijst
bestaande uit een aantal stellingen over de kwaliteit van de
zorg- en dienstverlening. Het invullen hiervan duurt dan ook
maximaal 5 tot 10 minuten. De resultaten van dit onderzoek
leiden tot verbeteracties. Dit onderzoek is anoniem, dus de
resultaten zijn niet herleidbaar naar bewoners of vertegenwoordigers. Libertas Leiden hecht heel veel belang aan dit
onderzoek en hoopt dan ook op veel deelnemers.
Dit onderzoek zal in week 49 en 50 plaatsvinden.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Terug van weggeweest…….Knoopjes en Zoompjes
Heeft u een losse naad aan uw kledingstuk, zit er een knoop los
of heeft u een ander (eenvoudig) naaiklusje?
Vrijwilligster Mary den Heijer zit elke 2e dinsdag van de maand
van 14.00-16.00 uur bij de handwerkclub in het restaurant om
gratis uw kledingstuk te maken.
Klaar terwijl u wacht!

Datum

Activiteit

Ruimte

Tijd

Maandag
10 dec.

Internetcafé
Praat/spelclub
Winkeltje
Koffie drinken en
mandala’s kleuren
2e hands
Kerstmarkt
Bibliotheek
Sjoelclub

Internetcafé
Vergaderkamer
Internetcafé
Restaurant

10.00-15.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Internetcafé

10.00-12.00

Internetcafé
Vergaderkamer

14.00-16.00
14.00
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Locatieverpleegkundige
Sandra Velema
s.velema@libertasleiden.nl

Dinsdag
11 dec.

Medewerkster Welzijn
Marjan Wiersma
m.wiersma@libertasleiden.nl

06-20513778

Woensdag
12 dec.

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

Gym op de stoel
Handwerken,
kaarten/rummykub
Bibliotheek

Vergaderkamer
Restaurant

10.30-12.00
14.00-16.00

Internetcafé

14.00-16.00

Winkeltje
Schilderclub
2e hands
Kerstmarkt
Internetcafé
Bibliotheek
Kerstsmartlappen
met Willem

Internetcafé
Vergaderkamer
Internetcafé

09.30-12.00
10.00-11.45
10.00-12.00

Internetcafé
Internetcafé
Restaurant

12.00-16.00
14.00-16.00
14.15-16.00

Bibliotheek en
Internetcafé
Kaarten maken
Koffietafel met
Jan en Irene
Uitje: Kerstmarkt
Kaarten maken
Kaartclub

Internetcafé
Internetcafé
Vergaderkamer
Restaurant

10.00-12.00
10.00-12.00
10.30-12.30
10.00-11.30

Zoetermeer
Vergaderkamer
Restaurant

13.00-16.30
13.30-15.30
14.00-16.00

Winkeltje
2e hands
Kerstmarkt
Hersengym

Internetcafé
Internetcafé

09.30-12.00
10.00-12.00

Vergaderkamer

10.30-12.00

Volkshuiskoor

Restaurant

14.15-16.00

06-23666112

Cliëntenraad
Libertas Leiden

Donderdag
13 dec.

Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Vrijdag
14 dec.
___________________________________

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

Zondag
16 dec.

