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Deze nieuwsbrief is voor alle bewoners, 

eerste contactpersonen, vrijwilligers en 

collega’s van Verpleeghuis Leythenrode. 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van het laatste nieuws over de 

nieuwbouwplannen van Verpleeghuis 

Leythenrode.  

 
Stand van zaken nieuwbouw 
 

De eerste fase van de nieuwbouw. 

 

De eerste fase van de nieuwbouw 

verloopt als een speer!  
Praten, tekenen, praten, opnieuw 

tekenen, toetsen of de tekeningen 

voldoen aan het programma van eisen, 

vergunningen aanvragen en alles wat 

nog meer te maken heeft met de 

voorbereidingen van het nieuwe 

Leythenrode. 

 

 
 

De architecten, Charlotte ten Dijke en 

Bart Mispelblom Beyer van Tangram 

architecten, moeten zeer geduldige 

personen zijn. Telkens weer komen wij 

met reacties op de tekeningen, 

aanvullingen op het bestaande 

programma van eisen en wetgeving. In 

de verschillende overleggen komen 

ingewikkelde onderwerpen aan de orde 

zoals voorzieningen voor bewoners, 

familie en medewerkers, indeling van 

woningen en appartementen, logistieke 

vraagstukken, toegang, parkeerplaatsen 

en vele andere onderwerpen. 

 

De laatste bouwschetsen geven op 

hoofdlijnen aan hoe het nieuwe 

Leythenrode er uit zou kunnen gaan 

zien.  

 

Er ligt nog niets vast! 

 

Het nieuwe Leythenrode gaat er heel 

anders uitzien dan het huidige gebouw. 

De afdelingen verdwijnen. Het huidige 

plan bestaat uit drie, onderling 

gebouwen elk met 3 woonverdiepingen 

en 2 woningen per verdieping. In een 

woning wonen 9 personen met een eigen 

hulpvraag en individuele woonwensen. 

Elke bewoner heeft een eigen 

appartement met een eigen sanitaire 

voorziening. 
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Er komt een ruimte waar voorzieningen 

zijn zoals een kapsalon, een winkel en 

een restaurant voor kleine maaltijden ( 

snacks). Alles met veel groen. 

 

 

 
 

 

Op weg naar een nieuw gebouw. 
 

Klankbordgroep 

 

De klankbord groep bestaat uit 26 

personen. Deze deelnemers komen uit 

nagenoeg alle groepen die wonen, 

werken en/of mantelzorgen in 

Leythenrode.  

De klankbord groep is vijf keer bij elkaar 

gekomen. Zij adviseren en stellen 

kritische vragen over de bouwplannen. 

De opmerkingen worden al dan niet 

verwerkt in het definitieve bouwplan. 

 

 

 

Bezoek aan andere verpleeghuizen 

 

12 februari jl. hebben 2 personen een 

bezoek gebracht aan de Vijf Havens in 

Rotterdam. Dit is een verpleeghuis die 

rigoureus heeft verbouwd. April 2019 

was de verbouwing klaar. Wij waren 

benieuwd naar de het gebouw, de 

voorzieningen en hun manier van 

werken. Daarnaast willen wij ook graag 

leren van de dingen die bij hun niet goed 

zijn gegaan. Wij vonden de Vijf Havens  

 

 

is een gebruikers vriendelijk gebouw, 

licht en overzichtelijk. De Vijf Havens 

maakt gebruik van moderne technologie 

(domotica). Mochten wij het nodig 

vinden kunnen wij nog eens een bezoek 

brengen met een grotere groep 

medewerkers/vrijwilligers en andere 

belangstellenden. 

 

 

Het was de bedoeling dat 9 personen 

een bezoek zouden brengen aan Topaz, 

locatie Vlietwijk en Lakenhof in 

Voorschoten. Vanwege alle maatregelen 

om de verspreiding van het Corona virus 

tegen te gaan is dit bezoek voorlopig op 

geschort. 

 

 
 

Begin april stond een werkbezoek 

gepland naar de Zorg en ICT beurs in de 

Jaarbeurshal (Utrecht). Wij willen vooral 

weten wat er aan ICT en domotica nuttig 

is voor gebruik in ons nieuwe gebouw. 

Deze beurs is uitgesteld naar juni. 

 

 

Bijeenkomsten 

 

Wij waren van plan in april nieuwe 

bijeenkomsten te gaan organiseren voor 

medewerkers, bewoners, familie en 

vrijwilligers. Echter gooit ook hier het 

Corona virus roet in het eten. 

Te zijner tijd zullen wij nieuwe 

bijeenkomsten gaan organiseren. 
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Nieuwsberichten 

 

Op de kabelkrant kunt u allerlei 

berichten lezen over activiteiten en 

wetenswaardigheden die zich binnen de 

Alrijne zorggroep afspelen. 

Vanaf deze maand kunt u ook regelmatig 

nieuwe bericht lezen over de 

ontwikkelingen met betrekking tot de 

nieuwbouw. 

 

Wanneer u informatie wilt over de 

nieuwbouw, vragen, ideeën of 

opmerkingen hebben over de nieuwbouw 

Dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat, bereikbaar via e-mail 

secretariaat_woonzorg@alrijne.nl of met 

Bernard van Duin de projectleider 

Huisvesting, bereikbaar via E mail 

bvanduin@alrijne.nl Dan nemen we 

daarna contact met u hierover op.  

 

 

Ook kunt u uw vragen altijd aan de 

teamleiders van Leythenrode stellen 

[Sjoerd Broekema voor de Laeck, Leede 

en Wijde Aa of  Agnes van Buuren voor 

de Kaag, Braassem en Does]. Mochten 

zij het antwoord niet weten zorgen zij 

ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon 

terecht komt en u een antwoord op uw 

vraag krijgt. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het nieuwe Leythenrode wordt een huis 

waar ouderen prettig wonen en een fijne 

dag beleven.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Social media 

Volg Leythenrode en Oudshoorn! 

 

Twitter: @oudshoorn_zorg 

  @leythenrode 

 

Facebook: /verpleeghuisoudshoorn 

  /leythenrode 

mailto:secretariaat_woonzorg@alrijne.nl
mailto:bvanduin@alrijne.nl
http://twitter.com/oudshoorn_zorg
http://www.facebook.com/verpleeghuisoudshoorn


 

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.  

 


