KSW Het Gebouw – week 2 – 10 t/m 16 januari 2022
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.
• Draag een
mondkapje.
• Bij klachten: blijf thuis
en laat u testen bij de
GGD.

Happy New Year!
Wat hebben de bewoners genoten van de culinaire reis met de
Kerstdagen. Chef-kok Jaap kan met zijn souschefs op voor een
Michelinster. Op eerste Kerstdag luisterden de bewoners na de heerlijke
pastasalade aandachtig naar het kerstverhaal (met echte sterretjes). Het
was leuk om te zien en te horen dat de bewoners het kerstverhaal nog
heel goed kennen. Wij zongen samen het “Ere Zij God” en “Er is een
kindeke geboren op aard”.
Nog maar nauwelijks bekomen van dit
evenement staat het volgende al weer
op de agenda. Het afsluiten van 2021
met oliebollen en appelbeignets. De
oliebol hoort al eeuwenlang bij de
winter in Nederland: warm, vullend en
feestelijk bestrooid met poedersuiker.
Dit jaar verzorgde Melissa Nagtegaal
deze traditie voor Het Gebouw. Maar
waar komt deze traditie eigenlijk
vandaan?
In de tijd tussen Kerstmis, Oud en
Nieuw en Driekoningen was het
laatmiddeleeuwse gebruik voor armen
en zwervers om langs de deuren te gaan om in ruil voor een
Nieuwjaarswens of een lied, iets te eten te krijgen. Oliebollen hebben
het voordeel dat alle ingrediënten waarmee ze gemaakt worden (meel,
gist, olie en gedroogd fruit) goed blijven in de winter. Hierdoor konden
ze vroeger op de straat gemakkelijk uitgedeeld worden.
Oliebollen leggen ook een goede bodem in de maag, waardoor je geen
honger meer hebt en de koude minder voelt. In de Middeleeuwen was
dit van levensbelang om de winter mee door te komen. Kasteelheren en
stedelingen die belegerd werden sloegen de ingrediënten groot in. Het
vermoeden bestaat dat de Portugese Joden die tijdens de Spaanse
Inquisitie naar Nederland vluchtten het recept voor de oliebol mee naar
Nederland namen.
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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.
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.

Inloopspreekuur

Op 10 januari houdt Petra van
Velzen, teammanager, een
inloopspreekuur voor bewoners
en/of familieleden met vragen
over de zorg- en dienstverlening binnen Het Gebouw.
Dit spreekuur vindt plaats van
16.00-17.00 uur op de
afdeling.

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

Uiteraard krijgen de bewoners op oudjaarsavond de beste oliebollen van
een echte Leidse bakker. Na zorgvuldig voorproeven viel de keuze op
Bakker de Poorter uit Leiden. Uit hun rijke assortiment dagverse
producten werden door Melissa de lekkerste oliebollen en appelbeignets
geselecteerd. Wel zo makkelijk, ze werden gewoon aan de poort van het
Gebouw bezorgd.
De bewoners hebben heerlijk van deze
lekkernij gesmuld en samen met de
zorgmedewerkers geproost op het nieuwe
jaar. Het team van zorgmedewerkers hoopt
dat u een fijne jaarwisseling heeft gehad en
wenst u een goed & gezond Nieuwjaar.
Hopelijk komt er in 2022 eindelijk zicht op
een einde aan de corona crisis met al haar
beperkingen.
Melissa, hartelijk bedankt voor het verzorgen
van deze smakelijke traditie!
Hartelijke groetjes,
George

Oudjaarsdag

Alle bewoners zijn na de koffie boven op de gang bij elkaar gekomen om
te genieten van kleine borrelhapjes. In de middag hebben we gezellig
ouderwets gebowld en sommige bewoners namen een heerlijk glaasje
tokkelroom.
Ook zat er een groepje bewoners gezellig aan de tovertafel en een
ander groepje was gezellig aan het sjoelen. Eigenlijk voor ieder wat wils.
ook was er een spel gemaakt met kegels met afbeeldingen van
vuurwerk een klok en glaasjes champagne om het Oudejaar uit te
knallen.
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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

Op Oudjaarsavond werden de bewoners getrakteerd op een heerlijke
salade gemaakt door Liesbeth Laterveer. Later op de avond heeft
Liesbeth de bewoners ook nog eens verrast met heerlijke kipsaté. Wat
hebben de bewoners genoten.
Voor iedereen de beste wensen namens team Het Gebouw.

