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Kinderdagverblijf

Informatie over de ontwikkelingen

Het kinderdagverblijf heeft

naar Rijn en Vliet. De 1.700 verhuisdozen staan al in de startblokken.

aangegeven te willen blijven

Op donderdag 10 en vrijdag 11 november worden de materialen van de

zitten waar ze zitten.

algemene ruimtes en de kantoorruimtes verhuisd. Op maandag 14 november

Na 1 januari zijn ook de

begint de verhuizing van de bewoners en hun bezittingen. Dit gebeurt in fases

kinderen er dus nog

per etage. Op vrijdag 18 november moet dit klaar zijn.

gewoon.

In deze nieuwsbrief zetten we de ontwikkelingen en gevolgen die voor u, als

Zoals u weet gaan de bewoners van het zorgcentrum half november verhuizen

bewoner van het wooncentrum van belang zijn, op een rij.

Kapper
Pedicure
Winkeltje

__________________________________________________________________________________

De kapper heeft besloten er

Kerstmis wonen. Dan lijkt het pand minder leeg. De nieuwe bewoners zijn

mee te stoppen. De pedicure

studenten, mensen uit andere delen van de wereld die hier mogen blijven wonen

gaat mee naar Rijn en Vliet.

en mensen die na een moeilijke fase in hun leven weer zelfstandig kunnen wonen.

Het winkeltje gaat er

We kijken heel goed naar de individuele mensen of ze in Robijnhof hun draai

eveneens mee stoppen.

zouden kunnen vinden. Als het niet lukt, dan kunnen we in het ergste geval de

Nieuwe bewoners zorgcentrum
In het lange deel van Robijnhof komen nieuwe bewoners. Die zullen vanaf 1
januari hun huis gaan betrekken. Waar mogelijk gaan een paar mensen er al voor

huurovereenkomst beëindigen. Dat is mogelijk omdat de appartementen alleen
op tijdelijke basis verhuurd worden.

Beheer
Er komt een vorm van beheer in het nieuw bewoonde deel. ‘De Huischmeesters’
is een organisaties die voor Libertas Leiden het beheer van het oude zorgcentrum
gaat verzorgen. Door de weeks is er dagelijks iemand aanwezig voor allerhande

Bibliotheek
De bibliotheek gaat mee
naar Rijn en Vliet. De
rijdende bibliotheek is al
benaderd om te bezien of
deze langs kan gaan komen.

zaken en vragen. Deze beheerder is het aanspreekpunt voor de nieuwe huurders
die in het zorgcentrum komen wonen.
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Thuiszorg
Het thuiszorg team van
Libertas Leiden blijft zitten
waar ze zitten: in de ruimte
op de begane grond van het
wooncentrum. De
medewerkers blijven
beschikbaar voor vragen en

Activiteiten
De verhuizing van de bewoners van het zorgcentrum is van invloed op het
organiseren van activiteiten in het hele huis. Onlangs is er onder u als bewoners
van het wooncentrum, een enquête gehouden waarbij u kon aangeven welke
activiteiten voor u belangrijk zijn. De uitslag van die enquête heeft laten zien dat
een aantal zaken heel belangrijk is en een aantal activiteiten minder belangrijk is.
In volgorde van belangrijkheid, met daarbij de locatie en de aandachtspunten die
van belang zijn:

voor het verlenen van de

Activiteit

Locatie

Opmerkingen

nodige zorg.

Bingo
Amusement,
uitstapjes
Filmavond
Gezamenlijk
koffie drinken
Kees Kulk

Rijn en Vliet
Rijn en Vliet

Vervoer regelen
Incidenteel, in Rijn en Vliet. vervoer
is aandachtspunt
Vervoer regelen
Vrijwilligers/zelf doen

Maaltijden
gebruiken
Koersbal
Handwerken
Schilderen
Yoga
Kerstdiner
Kerstviering

Praatkamer

Klaverjassen
Kerkdienst

Praatkamer
1e vrijdag in de
maand, Rijn en Vliet

Keuken
Het is de bedoeling dat er in
Robijnhof gekookt blijft
worden en dat men er de
maaltijd kan gebruiken. In
de periode van half
november tot begin 2017
zal dat echter nog niet
lukken. In die periode
kunnen de mensen van het
wooncentrum nog steeds

Rijn en Vliet
Praatkamer
Praatkamer

Grote zaal
Praatkamer
Praatkamer
Praatkamer
Grote zaal
Rijn en Vliet

maaltijden bestellen. Die
worden vanuit Rijn en Vliet
gebracht.

Eerst met Kees afstemmen,
vrijwilligers, bijdrage
Maaltijden brengen vanuit Rijn en
Vliet/combinatie met dagbesteding
Materiaal, vrijwilligers/zelf doen
Docent, vrijwilligers/zelf doen
Docent, vrijwilligers/zelf doen
Docent afstemmen, bijdrage nodig
Gaan we organiseren
Waarschijnlijk 19 december in de
middag. Vervoer regelen
Zelf organiseren
Bij voldoende belangstelling.
Vervoer regelen

We zullen nog goed met elkaar moeten afstemmen hoe alles bij elkaar past en
hoe we het gaan doen. Maar daar komen we zeker uit. Wies op 't Roodt heeft
aangeboden daarbij een handje te helpen.

Fietsen

Praatkamer: gemeenschappelijke ruimte

Omdat we met de komst van

Momenteel wordt op de begane grond van het wooncentrum de grote

de nieuwe bewoners meer

kantoorruimte tegenover de dagbesteding, de Praatkamer, opgeknapt. Deze

fietsen verwachten zullen we

ruimte kan door de bewoners van het wooncentrum worden gebruikt voor

links op het parkeerterrein,

gezamenlijke activiteiten en maaltijden. Met een nieuw verfje, nieuwe tafelbladen,

tegen de kopse kant van het

een koffiezetapparaat en nieuwe vitrage wordt het een sfeervol onderdak voor

gebouw een paar

activiteiten. De grote zaal (Vijverzaal) in het oude zorgcentrum blijft in ieder geval,

parkeerplaatsen ‘opofferen’

dus als het kan is die ook inzetbaar als activiteiten meer ruimte vragen, zoals

voor een grotere

koersbal.

fietsenstalling.

