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U ontvangt een nieuwsbrief
De traditie van de kerstboom
voor een periode van 2
weken.

Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie
over onze locaties inclusief alle
nieuwsbrieven.

Coronamaatregelen

De verspreiding van de
Omikronvariant moet op korte
termijn worden vertraagd om
de zorg voor iedereen
toegankelijk te
houden. Daarom heeft het
kabinet op 18 december
aangekondigd dat Nederland
tot en met vrijdag 14 januari
2022 in lockdown gaat en zijn
er een aantal maatregelen
aangescherpt.
Onze locatie is een omgeving
waar veel kwetsbare ouderen
wonen, daarom is het heel
belangrijk dat iedereen zich
aan de maatregelen houdt, ook
als u gevaccineerd bent:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in
de elleboog.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter
afstand.

Wie nu op de eerste of de tweede
etage van het Gebouw uit de lift stapt
kan direct zien dat er binnenkort
Kerstmis wordt gevierd. In iedere
huiskamer en op de gang staat een
mooi versierde kerstboom.
Uiteraard hebben de bewoners de
zorgmedewerkers geholpen met de
boom opzetten en versieren. Tijdens
het versieren stond er kerstmuziek op
en waren er lekkere versnaperingen.
Omdat het nu toch bijna Kerstmis is
leek het mij leuk even stil te staan bij
de traditie van de kerstboom.

De kerstboom kent een lange
geschiedenis. Er zijn bewijzen dat al in
de 15e eeuw versierde bomen werden
gebruikt bij Christelijke winterfeesten. In latere eeuwen lieten vooral
welgestelde Oost-Europeanen en Duitsers weelderig versierde bomen
opzetten in hun huizen.
Een kerstboom is een naaldboom die traditioneel voor Kerstmis in huis
wordt gehaald en met kaarsjes, ballen, slingers, engelenhaar,
uiteenlopende decoratieve figuren zoals engelen, rendieren, pakjes, en
eventueel een piek wordt versierd.
Wij kennen verschillende soorten kerstbomen. De meeste zijn (fijn)
sparren. De bekendste traditionele kerstboom is natuurlijk de
Nordmann. De kerstbomen zoals we ze vandaag de dag kennen zijn
echter pas sinds de 16e eeuw in gebruik genomen. Deze bomen werden
gebruikt als versiering bij toneelstukken en andere evenementen rond
die periode. Het versieren van de boom deed dienst als een symbool van
schoonheid en hoop in de koude wintermaanden.
Waarom een kerstboom met Kerstmis? In de christelijke traditie zet men
een kerstboom op met Kerstmis, omdat de driehoekige vorm doet

KSW Het Gebouw – week 52-1 – 27 december 2021 t/m 9 januari 2022
•
•
•
•

Draag een
mondkapje.
Bij klachten: blijf thuis
en laat u testen bij de
GGD.
2 bezoekers per
bewoner per dag
Voor mensen vanaf
70 jaar geldt: beperk
uw contacten, vooral
met kinderen tot en
met 12 jaar.

Bezoek is welkom, maar wel
alleen op het appartement van
de bewoner met inachtneming
van de 1,5 meter afstand.
Er geldt een maximum van 2
bezoekers per bewoner per
dag. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling geldt een
maximum van 4 bezoekers per
bewoner per dag. Omdat met
4 personen de 1,5 meter
afstand niet gegarandeerd kan
worden, verzoeken wij u om
tijdens deze dagen met 2
bezoekers per keer te komen.
.
Wanneer u op bezoek bent
geweest en daarna positief
getest of als u met een positief
getest persoon in aanraking
bent geweest, meld dit aan
het zorgteam. Zij kunnen dan
passende maatregelen nemen.

denken aan de heilige drie eenheid van de vader, de zoon en de heilige
geest. In de 16e eeuw werden de twee tradities van het feest van het
licht en de geboorte van Jezus aan elkaar gekoppeld
Komend weekend gaan wij Kerstmis onder de kerstboom vieren met de
bewoners. Dat doen wij dit jaar door hen mee te nemen op een culinaire
reis met chek-kok Jaap. Dit heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen
lezen.
Op eerste kerstdag na de lunch vertel ik (uiteraard onder de kerstboom)
het kerstverhaal van de geboorte van Jezus aan de bewoners. Het is
tenslotte Kerstmis en het kerstverhaal hoort erbij.
Namens alle zorgmedewerkers van het Gebouw wens ik u (nogmaals)
een vrolijk kerstfeest!
Gr. Santa George

TV SCHERM
Boven in de gang staat een TV. Hier kunnen
filmpjes, muziek en andere meldingen op
laten plaatsen.
Heeft u een idee?
Mail dit dan naar Ivor Swaab ivor@illi-tv.nl of

illi Engineering info@illi-tv.nl
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Contact

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Cliëntenraad

Marian Hoeber
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

Klantenservice@libertasleiden.nl

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

