Rijn en Vliet – week 47 – 21 t/m 27 november 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
071-5168168

Teammanager
Fred Pelt
f.pelt@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Lynn Brunsveld
l.brunsveld@libertasleiden.nl
Demi Arnoldus
d.arnoldus@libertasleiden.nl

Coördinator Huishouding
Simone Visser
simone.visser@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding
Rene Baas
r.baas@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding
Arien Matters (somatiek)
a.matters@libertasleiden.nl
Jeroen Vermunt (PG)
j.vermunt@libertasleiden.nl

Samen naar
de bios
Op vrijdag 9 december
2022 wordt er een
bioscoopvoorstelling
over Oud Leiden
georganiseerd in de
mooie Leidse bioscoop
Trianon aan de
Breestraat.
Deze voorstelling wordt georganiseerd door André Kapaan, de
kleinzoon van de bekende Leidse fotograaf Nico v.d. Horst. Hij heeft
een film van een uur gemaakt die wordt getoond in de Trianon. De
kaarten zijn € 12,50 per persoon inclusief koffie/thee en kunnen ter
plaatse worden gekocht. Deze voorstelling is exclusief gereserveerd
voor bewoners en hun mantelzorger van de locaties Wonen met Zorg
van Libertas Leiden.
Helaas kunnen niet alle bewoners hier gebruik van maken. De
bioscoop is beperkt toegankelijk voor bewoners die rolstoelafhankelijk
zijn. Er zijn maximaal 10 plaatsen voor rolstoelen. Daarnaast gaan we
ervan uit dat bewoners met hun mantelzorger met eigen vervoer daar
naartoe gaan. Er kan op de Haagweg geparkeerd worden, waarna een
busje u voor de deur afzet. Mocht eigen vervoer echt niet mogelijk
zijn, meld dit dan bij aanmelding. Wij kijken naar een mogelijkheid om
vervoer voor u te regelen.
We hopen u hier een groot plezier mee te doen, dus geef u snel op,
want Vol=Vol. U kunt zich voor 2 december aanmelden. Voor meer
informatie zie bijgevoegde flyer.

Nieuwsbrief
Alle bewoners ontvangen wekelijks een nieuwsbrief in hun brievenbus.
Er ligt een exemplaar in de gemeenschappelijke ruimtes. Via e-mail
kan uw eerste contactpersoon ook de nieuwsbrief ontvangen. De
eerste contactpersoon kan de nieuwsbrief vervolgens verspreiden
onder andere familieleden.
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Geestelijk verzorger

Inloopspreekuur

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

Op woensdag 23 november houdt Fred Pelt, teammanager, een
inloopspreekuur voor bewoners en/of familieleden met vragen over de
zorg- en dienstverlening binnen Rijn en Vliet. Dit spreekuur vindt
plaats van 15.00-16.00 uur in het kantoor van Fred op de 1e etage.

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

Coördinatoren vrijwilligers
Laura Kleingeld
l.kleingeld@libertasleiden.nl
Astrid pax
a.pax@libertasleiden.nl

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

Datum
Maandag
21 november
Dinsdag
22 november
Woensdag
23 november

Klachtenfunctionaris

Donderdag
24 november
Vrijdag
25 november
Zaterdag
26 november
Zondag
27 november
Datum

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

Cliëntenraad
Wien Pijnenburg
clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden
vriendenvan@libertasleiden.nl
____________________________________

Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
Management assistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Activiteiten
somatiek
Gespreksgroep

Ruimte

Tijd

Ontmoetingsruimte

11.00-12.00

Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte

1300-15.30
10.45-11.30

Restaurant
Ontmoetingsruimte
1e etage
3e etage

14.00-16.30
10.00-12.00
13.30-16.00
15.00-16.00
10.45-11.30

Creativiteiten
Kees Kulk
Filmmiddag

Ontmoetingsruimte
Restaurant
Restaurant

10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Borreluur

Restaurant

15.00-16.00

(op uitnodiging)

Knuffelboerderij
Beweegactiviteit
(op uitnodiging)

Bingo
Beauty ochtend
Bus uitje
Inloopspreekuur
Beweegactiviteit
(op uitnodiging)

Activiteiten PG

Tijd

Donderdag
24 november

Beauty club PG
Middagactiviteit (variabel)

10.30-13.00
13.30-16.30

Vrijdag
25 november

Eén op één
Kees Kulk

10.30-13.00
14.00-16.00

Zondag
27 november

Sintfeest

14.00-16.00

