Lorentzhof – week 51 – 14 t/m 20 december 2020
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie.
Ook zijn alle nieuwsbrieven
en menu’s van onze locaties
Wonen met Zorg wekelijks te
vinden op onze website.

Kerstdiner
Op 1e en 2e Kerstdag krijgen de
bewoners van de somatische afdelingen
een heerlijk kerstdiner geserveerd in het
restaurant. De koks hebben weer hun
best gedaan een heerlijke maaltijd voor
u samen te stellen.
Gezien de Coronamaatregelen is het dit
jaar helaas niet mogelijk om familie uit te nodigen voor het diner in het
restaurant. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Bijgaand treft u het menu
voor beide dagen.
Voor de bewoners op de PG-afdelingen vindt het kerstdiner in de
huiskamers plaats.
Wij wensen u smakelijk eten toe!
Datum

Contact
071-5149545

Teammanager Zorg
Corine Heemskerk

c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen

Daryl Beijlen
d.beijlen@libertasleiden.nl
Femke Slingerland
f.slingerland@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever

m.vandenoever@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding

Fred Arnoldus (kok)
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Maandag
14 december
Dinsdag
15 december
Woensdag
16 december
Donderdag
17 december
Vrijdag
18 december
Zaterdag
19 december
Zondag
20 december

Activiteiten
somatiek
Handwerken
Creativiteiten
Yoga
Sjoelen
Creativiteiten

Ruimte

Tijd

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

Inloopochtend:
schilderen
Creativiteiten
Gespreksgroep
Mandala kleuren
Hersengym

Activiteitenruimte

10.00-12.00

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Restaurant

14.00-16.00
10.30-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

Borreluurtje

Restaurant

15.00-17.00

Activiteiten afdeling PG
Team welzijn biedt de bewoners van de gesloten afdelingen iedere dag
dagbesteding met verschillende activiteiten aan, naar de wensen en
behoefte van de bewoners op dat moment.
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Medewerkers
dagbesteding
Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl
Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger

Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl
06-30495817

Cliëntenraad

Libertas Leiden
Ben Noorlander (tijdelijk)

clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Kerststerren
Een vriendelijk verzoek aan familieleden van de bewoners van de PGafdelingen om geen kerststerren mee te brengen voor de bewoners. Deze
zijn namelijk giftig. Dank u wel voor uw medewerking.
Mondkapjes verplicht
Alle bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Deze dient bij
binnenkomst opgezet te worden en pas weer worden afgedaan als men
het gebouw verlaat.
Omdat bewoners van de PG-afdelingen het lastig vinden om 1,5 meter
afstand te houden, dienen bezoekers van de PG-afdelingen ook een
mondkapje te dragen in het appartement! Op de huiskamers vindt geen
bezoek plaats.
Samen houden wij corona buiten de deur
Laten we met z’n allen waakzaam blijven voor het welzijn van onze
bewoners en alle voorzichtigheid in acht nemen:
➢ Bij klachten niet komen!
➢ Maximaal 2 bezoekers per bewoner (inclusief kinderen!
➢ De hygiënemaatregelen blijven gebruiken:
Handen wassen!
Niezen en hoesten in de elleboog!
Geen handen geven!
Bezoek draagt een mondkapje!
Vooral: 1,5 meter afstand houden!

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

Algemene informatie over de maatregelen met betrekking tot het
Coronavirus vindt u op de website van Libertas Leiden:
www.libertasleiden.nl/corona.

------------------------------

Vragen met betrekking tot het Coronavirus kunnen gestuurd worden naar
vragenovercorona@libertasleiden.nl.
U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.

vriendenvan@libertasleiden.nl

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

Bekijk ook onze sociale media voor updates:
Facebook: Libertasleiden
Instagram: Libertasleiden
Twitter: @Libertasleiden

