Rijn en Vliet – week 3 – 17 t/m 23 januari 2022
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische
informatie over onze locaties.
Ook alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg
staan wekelijks op onze site.

Contact

071-5793600

Teammanager

Fred Pelt
f.pelt@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Lynn Brunsveld
l.brunsveld@libertasleiden.nl
Demi Arnoldus
d.arnoldus@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Simone Visser

simone.visser@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding

Rene Baas
r.baas@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding

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

Coronamaatregelen

De verspreiding van de Omikron variant moet op korte termijn
worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te
houden. Daarom 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.
2 bezoekers per bewoner per dag.

Bezoek is welkom, maar wel alleen op het appartement van de
bewoner met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Helaas is het
nog niet mogelijk voor bezoekers om gebruik te maken van ons
restaurant.
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.

Rijn en Vliet – week 3 – 17 t/m 23 januari 2022
Geestelijk verzorger

Datum

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

Maandag
17 januari
Dinsdag
18 januari
Woensdag
19 januari
Donderdag
20 januari
Vrijdag
21 januari
Zaterdag
22 januari
Zondag
23 januari

Ellen van der Weerd

Cliëntenraad

Wien Pijnenburg

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

Activiteiten
somatiek
Geen activiteit

Ruimte

Tijd

Bingo

Restaurant

14.00-16.30

Beauty ochtend
Spelletjesmiddag
Creativiteiten

Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Huiskamer 3e etage

10.00-12.00
13.30-16.30
10.00-12.00

Quiz middag

Restaurant

14.00-16.00

Restaurant

15.00

Geen activiteit
Borreluurtje

Datum

Activiteiten PG

Tijd

Dinsdag
18 januari

Eén op één
Bingo

10.30-13.00
14.00-16.00

Donderdag
20 januari

Eén op één
Middagactiviteit (variabel)

10.30-13.00
13.30-16.00

Vrijdag
21 januari

Eén op één
Middagactiviteit (variabel)

10.30-13.00
13.30-16.00

