De Parelvissers – week 32 t/m 34 – 8 t/m 28 augustus 2022
In verband met de
vakantieperiode ontvangt u
een nieuwsbrief voor de
komende 3 weken.

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.

Vakantie
De vakantieperiode is weer
aangebroken en dat betekent
dat onze medewerkers gaan
genieten van een welverdiende
vakantie. Dit houdt in dat u de
komende periode meer
verschillende gezichten kunt
gaan zien. Wij hopen op uw
begrip hiervoor.

Op 16 augustus 2022 organiseert Libertas Leiden samen met de
Cliëntenraad van 11.00-12.00 uur een extra bewonersoverleg op De
Parelvissers. Tijdens dit overleg geven wij meer informatie over het
radicaal vernieuwend personeelsbeleid waarover u vorige week een brief
heeft ontvangen.

Cliëntenraad
De cliëntenraad biedt bewoners en hun
vertegenwoordigers de mogelijkheid om
mee te praten en mee te beslissen over
zaken die hen aangaan, over zaken die
belangrijk zijn voor de cliënten. De
cliëntenraad is uw stem in de organisatie.
De cliëntenraad komt regelmatig bij
elkaar en neemt ook deel aan het
bewonersoverleg.
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Parkeren
Bij Libertas Leiden 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.

Contact
Teammanager
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding
Stef Frankenmolen
s.frankenmolen@libertasleiden.nl

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

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

De raad adviseert het management over de zorgverlening, en behartigt
de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de
woonzorgcentra en thuiszorg. Persoonlijke klachten kan een cliëntenraad
niet behandelen, hiervoor hebben wij een klachtenprocedure.

Verzekeringen
De zorg in onze woonzorglocaties valt onder de Wet Langdurige Zorg
(WLZ), waardoor er meestal geen aanvullende zorgverzekering nodig is.
Die kan aangepast of opgezegd worden. Op sommige behandelingen zijn
echter uitzonderingen, denk bijvoorbeeld aan implantaten. Wij raden u
aan om, indien nodig, uw zorgverzekering hierop na te slaan. Meubels en
spullen in uw woning zijn door Libertas Leiden verzekerd voor maximaal
€ 10.000,= per gebeurtenis. Wanneer uw spullen meer waard zijn,
bijvoorbeeld omdat u bijzondere kostbaarheden heeft of antieke
meubels, is het verstandig om een extra verzekering af te sluiten.
Libertas Leiden heeft voor alle bewoners een collectieve WA-verzekering.
Dit is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. U hoeft dus geen
aparte WA-verzekering af te sluiten.
Datum

Activiteiten

Ruimte

Tijd

Maandag
8 aug.

Winkeltje
Koffie met quiz
Sjoelen
Gym op de stoel

Centrale hal
Restaurant
Plaza
Plaza

10.00-12.00
10.30-11.45
14.00-16.00
10.30-12.00

Winkeltje

Centrale hal

10.00-12.00

Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Daan
Picknick wandeling
Winkeltje
Hersengym

Plaza
Restaurant

10.00-12.00
10.00-11.30

Centrale hal
Plaza

11.00-14.00
10.00-12.00
10.30-12.00

Winkeltje
Koffie met quiz
Sjoelen
Gym op de stoel
Bewonersoverleg
Winkeltje
Koor “de Pareltjes”
Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Daan
H&A Mode
Winkeltje
Hersengym

Centrale hal
Restaurant
Plaza
Plaza
Plaza
Centrale hal
Plaza
Plaza
Restaurant

10.00-12.00
10.30-11.45
14.00-16.00
10.30-12.00
11.00-12.00
10.00-12.00
14.00-15.30
10.00-12.00
10.00-11.30

Centrale hal
Centrale hal
Plaza

09.30-12.00
10.00-12.00
10.30-12.00

Dinsdag
9 aug.
Woensdag
10 aug.
Donderdag
11 aug.

Vrijdag
12 aug.
Maandag
15 aug.
Dinsdag
16 aug.
Woensdag
17 aug.
Donderdag
18 aug.

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

Vrijdag
19 aug.
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Cliëntenraad
Janny Tuinman
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.v erhoeven@libertasleiden.nl

Maandag
22 aug.
Dinsdag
23 aug.
Woensdag
24 aug.
Donderdag
25 aug.
Vrijdag
26 aug.

Winkeltje
Koffie met quiz
Sjoelen
Gym op de stoel

Centrale hal
Restaurant
Plaza
Plaza

10.00-12.00
10.30-11.45
14.00-16.00
10.30-12.00

Winkeltje
BBQ
Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Daan
Winkeltje
Hersengym
Bingo

Centrale hal
Plaza
Restaurant

10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Centrale hal
Plaza
Restaurant

10.00-12.00
10.30-12.00
14.00-16.00

