De Parelvissers – 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
over onze locaties.
Ook zijn alle nieuwsbrieven van
onze locaties Wonen met Zorg
wekelijks te vinden op onze
website.

Contact

Teammanager

Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding

Even aan u voorstellen…
Mijn naam is Leendert Huner, ik ben 60 jaar en ik kom per 4 juli 2022
werken bij de Parelvissers als medewerker Hotelservices huishouding.
Ik ben een geboren en getogen
"Leidenaar" die graag zijn handen uit de
mouwen steekt en voor mensen klaar
staat.
Voordat ik bij de Parelvissers kom werken,
heb ik diverse functies op administratief/
boekhoudkundig vlak uitgeoefend. Mijn
laatste functie was bij een
makelaarskantoor. Hier realiseerde ik mij,
dat ik het erg leuk vind met verschillende
mensen uit de samenleving in contact te
zijn. Ik voel mij er prettig bij mensen
wegwijs te maken en ze te helpen bij
vragen.
De reden dat ik graag bij de Parelvissers
wil werken komt, doordat mijn vader Leo
Huner onlangs daar is komen wonen. Het
viel mij op dat het personeel met het hart op de juiste plek hun
werkzaamheden uitoefenen. Een luisterend oor, een kopje koffie of thee
schenken, maaltijden serveren, schoonmaken, activiteiten verzorgen, zorg
verlenen en ga zo maar door. De liefde voor het vak straalde ervan af. Ik
dacht, dat wil ik ook. En gelukkig kwam deze functie van medewerker
Hotelservices huishouding op mijn pad.

Stef Frankenmolen
s.frankenmolen@libertasleiden.nl

Ik kijk er daarom enorm naar uit om met net zo veel passie bij de
Parelvissers te komen werken.

Medewerker Welzijn

Contactpersoon Cliëntenraad

Marjan Wiersma
m.wiersma@libertasleiden.nl
06-20513778

In het bewonersoverleg van 24 Mei is afgesproken dat Marina van der
Horst uw contactpersoon wordt voor de Cliëntenraad. U kunt met punten
die de locatie De Parelvissers aangaan en die u graag met de Cliëntenraad
wil bespreken bij Marina terecht. Zij bespreekt dit vervolgens met Janny
Tuinman, lid van de Cliëntenraad.

De Parelvissers – week 26 – 27 juni t/m 3 juli 2022
Geestelijk verzorger

Ellen van der Weerd
e.vanderweerd@libertasleiden.nl
06-22166345

Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Cliëntenraad

Janny Tuinman
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice

071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

Marina kent u als vrijwilliger bij de bingo, klassieke muziek, en het koortje
van de Parelvissers.
U kunt Marina telefonisch bereiken op telefoon nummer: 0653247706 of
via de mail: m.vanderhorst96@gmail.com.

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.
Datum

Activiteiten

Ruimte

Tijd

Maandag
27 juni

Winkeltje
Koffie met quiz
Sjoelen
Hoffmans Mode
Gym op de stoel
Soos “de Plaza”
Winkeltje
Koor “de Pareltjes”
Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Daan
Winkeltje
Hersengym

Centrale hal
Restaurant
Plaza
Centrale hal
Plaza
Plaza
Centrale hal
Plaza
Plaza
Restaurant

10.00-12.00
10.30-11.45
14.00-16.00
09.30-12.00
10.30-12.00
13.30-16.00
10.00-12.00
14.00-15.30
10.00-12.00
10.00-11.30

Centrale hal
Plaza

10.00-12.00
10.30-12.00

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

Dinsdag
28 juni

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

Woensdag
29 juni
Donderdag
30 juni

vriendenvan@libertasleiden.nl
__________________________

Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.v erhoeven@libertasleiden.nl

Vrijdag
1 juli

