KSW Het Gebouw – week 25 – 20 t/m 26 juni 2022
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.

Inloopspreekuur

Op maandag 20 juni 2022 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

Herdenkingsbijeenkomst
De mensen die ons ontvallen
laten een leegte achter.
We ontmoetten hen tijdens de
maaltijden en bij activiteiten.
We maakten een praatje bij de
koffie. We leren nieuwe
bewoners kennen, maar dat
vaagt hun gedachtenis niet uit.
Omdat zij een deel van ons
dagelijks leven waren en vaak
ook een plek in ons hart
hebben; mensen met een eigen geschiedenis en levensverhaal, willen
wij hen gedenken. Daartoe komen we maandag 20 juni om 19:30 uur
(inloop vanaf 19:00 uur) bij elkaar in het restaurant van Lorentzhof om
onze overledenen van de locaties Lorentzhof en Het Gebouw te
gedenken.
Door de coronapandemie is het herdenken langere tijd niet mogelijk
geweest, daarom willen we alle bewoners gedenken die tussen 1 januari
2021 en 1 mei 2022 zijn overleden.
Na het officiële gedeelte is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een
hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

Johannes Belt en Ellen van der Weerd, geestelijk verzorgers

Nieuwsbrief

Via de e-mail kunnen 1e contactpersonen van de bewoners de
nieuwsbrief ontvangen. De 1e contactpersoon kan de nieuwsbrief
vervolgens verspreiden onder andere familieleden.
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Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Clientvertrouwenspersoon
Wet Zorg en Dwang
Jessica Goedhart
06-40976989 (ma, di of do)
j.goedhart@zorgstem.nl

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

Leuke activiteiten…..voor ieder wat wils

Van lekker eten op het terras tot aan het werk met de handen in de
plantenbakken en gezellig knutselen. De bewoners waren weer heerlijk
aan het genieten.
Op 14 juni jl. kwam groep 6 langs van basisschool de Springplank. De
kinderen hadden zelf bedacht iets voor de bewoners te gaan doen.
Omdat ze niet naar binnen konden, hebben we met een paar bewoners
buiten gestaan bij het schoolplein en meerdere bewoners keken vanaf
boven uit het raam. De kinderen gaven tekeningen en zelfgemaakte
bloemen en kregen de bewoners 2 zelfgemaakte taarten die door de
jongens uit de klas waren gemaakt. Al met al was het weer genieten.

