Lorentzhof – 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.

Contact

Teammanager

Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Esther Marks (somatiek)
e.marks@libertasleiden.nl
Wouter Zaalberg (PG)
w.zaalberg@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever

Herdenkingsbijeenkomst Lorentzhof
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.

m.vandenoever@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding

Fred Arnoldus
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Medewerkers
Dagbesteding

Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl
Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Johannes Belt
j.belt@libertasleiden.nl
06-23573725

Johannes Belt en Ellen van der Weerd, geestelijk verzorgers

Nieuwsbrief

Alle bewoners van Libertas Leiden
ontvangen een nieuwsbrief. U
ontvangt de nieuwsbrief via uw
brievenbus en er ligt een exemplaar
in de gemeenschappelijke ruimtes.
Via de e-mail kan uw 1e
contactpersoon ook 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

Rob Kragten
clientenraad@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

klantenservice@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl
__________________________

Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Onderhoud vloeren

Op 22 en 23 juni vindt er onderhoud aan de vloeren plaats. Dit onderhoud
is vanaf 10:30 uur op afdelingen 1 en 2. We proberen mogelijk overlast
tot een minimum te bepreken.

Parkeren

Bij Lorentzhof zijn een paar gratis parkeerplaatsen. Voor uw (brom)fiets is
plaats op de aangegeven plek. U mag uw auto niet voor de ingang
parkeren en uitsluitend in de officiële parkeervakken. Is er geen plek op
het parkeerterrein? Dan kunt u (betaald) parkeren in de omgeving. Houd
de ingang altijd vrij voor brandweer en ambulance.

Activiteiten
Datum
Maandag
20 juni
Dinsdag
21 juni
Woensdag
22 juni
Donderdag
23 juni
Vrijdag
24 juni
Zaterdag
25 juni
Zondag
26 juni

Activiteiten
somatiek
Inloopochtend
Herdenkingsdienst
Geen activiteit

Ruimte

Tijd

Activiteitenruimte
Restaurant

10.00-12.00
19.00-20.30

Creativiteiten

Activiteitenruimte

10.00-12.00

Geen activiteiten
Geen activiteiten
Zomerfeest en
optreden WIJ3
Borreluurtje

Activiteiten PG

14.00-16.00
Restaurant

15.00

Team welzijn biedt de bewoners van de pg-afdelingen iedere dag
verschillende activiteiten aan. Dit is naar de wensen en behoefte van de
bewoners op dat moment.

