Rijn en Vliet – week 18 – 3 t/m 9 mei 2021
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische
informatie.
Ook alle nieuwsbrieven van
de locaties Wonen met Zorg
staan wekelijks op onze site.

Dodenherdenking
Met de Dodenherdenking worden op 4 mei alle burgers en militairen van
het Koninkrijk der Nederland herdacht die sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog gestorven zijn in oorlogssituaties of vredesoperaties.
Bevrijdingsdag
Is de Nederlandse nationale feestdag op 5 mei waarop jaarlijks de
bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd.
Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid,
democratie en mensenrechten.

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.
Contact
071-5793600

Teammanager zorg

Fred Pelt
f.pelt@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Lynn Brunsveld
l.brunsveld@libertasleiden.nl
Demi Arnoldus (in opleiding)
d.arnoldus@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Simone Visser

simone.visser@libertasleiden.nl

Werkzaamheden
Op 10 mei wordt er onderhoud gepleegd aan de waterleiding en zal
tijdelijk het water afgesloten worden van 13.00 tot ongeveer 15.30 uur.
Op 7 mei wordt er onderhoud geleegd aan de grote en kleine lift.
Het onderhoud staat gepland van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur.
Het kan gebeuren dat de liften even buiten werking worden gezet.
Uiteraard is er altijd een lift beschikbaar bij calamiteiten.
Activiteiten somatiek
In verband met de maatregelen rondom covid-19 zullen er meer
kleinschalige activiteiten aangeboden worden in kleine groepjes of
individueel. Bij grote activiteiten wordt gekeken naar de mogelijkheden.
Dit wordt per dag bekeken en ingevuld. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
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Coördinator
Voedingsdienst

Datum

Activiteiten PG

Ruimte

Tijd

Maandag
3 mei

Eén op één
Blik op vroeger
Spel en beweging

1e etage
1e etage

11.30-12.30
13.00-14.00
14.30-16.00

Dinsdag
4 mei

Dodenherdenking
Wandelen
Spelletjesmiddag

11.30-12.30
14.30-16.30

Woensdag
5 mei

Bevrijdingsdag
Beauty ochtend
Bakactiviteit
Koffie met gebakuurtje

11.30-12.30
13.00-14.30
15.00-16.00

Klantenservice

Donderdag
6 mei

Tekenen/schilderen
Labyrintfiets

11.30-12.30
14.30-16.00

klantenservice@libertasleiden.nl

Zondag
9 mei

Borreluur

15.00

Rene Baas
r.baas@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding

Arien Matters (somatiek)
a.matters@libertasleiden.nl
Jeroen Vermunt (PG)
j.vermunt@libertasleiden.nl

Cliëntenraad

Wien Pijnenburg
Clientenraad@libertasleiden.nl
071-5168168

Klachtenfunctionaris

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

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl
-------------------------------------

Colofon

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

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 per dag!
➢ 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!

