KSW Het Gebouw – week 26 – 27 juni t/m 3 juli 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.

Vakantie

De vakantieperiode breekt weer
aan en onze medewerkers gaan
dan weer genieten van een
welverdiende vakantie. Dit kan
betekenen dat u de komende
periode meer verschillende
gezichten zult zien. Wij hopen
op uw begrip hiervoor.

Contact

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

Teammanager

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Daar in dat kleine café aan het Bonaireplein
De avondzon valt over straten en het Bonaireplein.
De gouden zon zakt in de Kooi.
En de zorgmedewerkers die moegestreden uit huisje 1, 2 en 3
verdwijnen.
Ze hebben hun dagdiensten weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs de
ramen.
Het motregent zachtjes op straat. De
Kooi lijkt uitgestorven, toch klinkt er
muziek uit een deur die nog wijd open
staat.
Met dit liedje van Vader Abraham werd
op Vaderdag het Biljartcafé van het
Gebouw geopend. De openingsceremonie bestond uit het
doorknippen van een gouden lint door
een bewoner van huisje 2.
Doelstelling van deze activiteit was iets
blijvends te creëren voor alle bewoners
van het Gebouw. Dus gingen Ineke &
George samen aan de slag. Er werd een biljarttafel en een voetbalspel op
de kop getikt, lang leve marktplaats! Het Libertas busje werd van stal
gehaald om de biljarttafel helemaal uit Oud Ade op te halen. De
echtgenoot van één van de zorgmedewerkers schonk zelfs uit zijn eigen
collectie een professionele biljartkeu. Super bedankt! Uiteraard werd het
biljartcafé voor de opening gezellig aangekleed met leuke slingers.
Het biljartcafé is natuurlijk ook geopend voor de dames. Maar de
introductie was, op Vaderdag, even exclusief voor de mannen. Tsja het is
natuurlijk ook wel eens leuk om, als mannen, iets onder elkaar te doen.
Inmiddels wonen er namelijk al vier heren in het Gebouw.
De mannen gingen enthousiast met het biljart en het voetbalspel aan de
slag. Eén van de bewoners heeft (nog steeds) als hobby biljarten en had
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Daryl Willemstein
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Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

zijn eigen keu meegenomen. Hij fungeerde al snel als spelleider en haalde
op een gezellige Brabantse manier het beste uit de mannen naar boven.
Tussendoor waren er voor de heren een alcoholvrij biertje en hartige
versnaperingen.
Omdat het Vaderdag was kwam er natuurlijk ook familie op bezoek. Zij
konden het niet laten om ook even een keutje te leggen. Uiteraard onder
de bezielende begeleiding van de spelleider.

Coördinator palliatieve zorg

Ook Ineke & George testen samen het voetbalspel uit. Dit leidde tot een
glorieuze 3-0 overwinning voor Ineke, waarbij wel genoemd dient te
worden dat George een eigen doelpunt scoorde. George erkent zijn
nederlaag, maar op een later moment zal hij sportieve revanche nemen.

Clientvertrouwenspersoon

Voor de mannen was het een geslaagde middag…

Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl
Wet Zorg en Dwang
Jessica Goedhart
06-40976989 (ma, di of do)
j.goedhart@zorgstem.nl

Daar
Daar
Daar
Daar

Cliëntenraad

Vader Abraham hoopt dat alle bewoners blijvend veel plezier met elkaar
in het café hebben.

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
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in dat kleine café aan het Bonaireplein,
zijn de mensen gelijk en tevree.
in dat kleine café in de Kooi
telt je geld of wie je bent niet meer mee.

Proost!

