De Parelvissers – week 7 – 11 t/m 17 februari 2019
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

Je relatie en dementie
14 februari is het Valentijnsdag. Voor velen
misschien een romantische dag, maar welke
invloed kan dementie hebben op gevoelens die
horen bij intimiteit en seksualiteit?
Vrijwel iedereen heeft behoefte aan intimiteit.
De één wat meer dan de ander, maar fysieke en mentale
nabijheid is voor de meeste mensen onmisbaar. Het is dan ook
erg ingrijpend wanneer je niet meer zo intiem kunt zijn met je
naaste als je gewend was. Door de dementie lukt het je partner
misschien niet meer om liefde te tonen en te ontvangen. Zowel
het delen van emoties als vrijen kan lastiger worden.
Veel mensen vinden praten erover moeilijk en daarom is het
goed dat het bespreekbaar gemaakt wordt. In het Alzheimer
Café op donderdag 14 februari wordt psychologe Edith de Jong
geïnterviewd over deze onderwerpen en geeft zij tips.
Deze avond zullen de Netz de muziek verzorgen, met natuurlijk
ook romantische nummers.
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. Veel informatie is te vinden op
dementie.nl
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Contact
Teammanager zorg
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Op 15 februari houdt Mark Schlagwein, teammanager zorg, een
inloopspreekuur voor bewoners en/of familieleden met vragen
over de zorg. Dit spreekuur vindt plaats van 15.00-16.00 uur in
het kantoor van Mark op de begane grond.

Teammanager
Hotelservices

Datum

Heleen van der Ven
h.vanderven@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Medewerkster Welzijn
Marjan Wiersma
m.wiersma@libertasleiden.nl

06-20513778

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Activiteit

Ruimte

Tijd

Maandag
Internetcafé
11 februari Praat/spelclub
Winkeltje
Koffie drinken en
mandala’s kleuren
Bibliotheek
Sjoelclub

Internetcafé
Vergaderkamer
Internetcafé
Restaurant

10.00-14.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Internetcafé
Vergaderkamer

14.00-16.00
14.00

Dinsdag
Gym op de stoel
12 februari Handwerken,
kaarten/rummykub
Bibliotheek
Knoopjes en
zoompjes

Vergaderkamer
Restaurant

10.30-12.00
14.00-16.00

Internetcafé
Restaurant

14.00-16.00
14.00-16.00

Woensdag Winkeltje
13 februari Bibliotheek
Valentijns zangmiddag
Donderdag Bibliotheek en
14 februari Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Irene
Kaarten maken
Kaarten maken
Kaartclub
Klassieke muziek

Internetcafé
Internetcafé
Restaurant

09.30-12.00
14.00-16.00
14.15-16.00

Internetcafé
Internetcafé
Restaurant

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Vergaderkamer
Vergaderkamer
Restaurant
Internetcafé

10.30-12.30
13.30-15.30
14.00-16.00
14.00-15.30

Vrijdag
Winkeltje
15 febrauri Hersengym

Internetcafé
Vergaderkamer

09.30-12.00
10.30-12.00

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

06-23666112

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl
___________________________________

Colofon

Redactie: Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

