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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Uitbureau juni, juli
In de nieuwsbrief van het Uitbureau Leythenrode kijken we terug naar de vele
mooie activiteiten die we ondanks alle beperkingen konden doen. Ondanks dat er
geen verenigingen waren, hebben we op de afdelingen weer van alles
georganiseerd, daarvan vindt u verderop in deze nieuwsbrief een terugblik.
Veel leesplezier en hartelijke groeten van het team Uitbureau
Leythenrode: Eugenie, Marlen, Esther, Kariz, Anja, Maartje, Diana, Melinda, Mary
en Mary

Terugblik
Mens doe een wens
U kunt nog steeds wensen invullen op het klavertje vier en deze inleveren in de
brievenbus die in de hal staat. Iedere eerste dinsdag van de maand zoekt het
team Uitbureau de wensen uit en op de laatste donderdag van de maand gaan er
een aantal van in vervulling. Op 29 april stonden er heel wat wensen op het
programma die allen met naar buiten gaan te maken hadden. Helaas werkte het
weer niet erg mee en werden deze wensen doorgeschoven naar 27 mei; Gelukkig
was het 27 mei droog, dus er werd die dag gefietst, gewandeld en er was een
busrondrit door de bollenstreek.

Indisch koken
Een wens van mevrouw Souhoka was om toch nog
eens Indisch te mogen koken. In de vorige
nieuwsbrief kon u lezen dat het menu werd
uitgezocht, maar nu was dan toch de tijd gekomen
dat er echt gekookt werd. Wat een
doorzettingsvermogen en wat hebben de bewoners
van de afdeling heerlijk gesmuld van haar
kookkunsten.

Een dag een eigen hondje als wens
Hoe eenvoudig kun je een mens zo gelukkig maken, gewoon een hondje even
voor jezelf. Dat was een wens van een bewoonster van afdeling de Braassem.
Gelukkig hebben we een collega van het Uitbureau met een heel schattig
handzaam hondje die zij ook wel even wilde uitlenen. Het viel soms niet mee om
het hondje Bikey voor haar alleen te hebben, omdat er geregeld even iemand om
het hoekje kwam kijken...

Opening tentoonstelling
Is leven wijsheid?
Dinsdag 30 maart werd de tentoonstelling geopend. Medewerkster Maartje is één
van de initiatiefneemsters. er werden mooie uitspraken verzameld van de
bewoners en Jeroen Scheelings, medisch fotograaf van Alrijne, kwam prachtige
portretfoto's maken bij deze uitpsraken. Het resultaat kunt u nog even
bewonderen in de gang richting de Pyramide.

Introductie contactclown Knopie
Een collega van het Uitbureau is bezig met haar
opleiding contactclown. Op 13 Mei hadden we de
primeur van haar als contactclown Knopie op de
afdeling.
Een contactclown maakt op een speelse en lichte
manier contact met de ouderen en dat gaat Knopie
goed af. Het kan zomaar zijn dat u Knopie de
komende tijd ergens ontmoet in Leythenrode.

Koningsdag
Het zal je maar gebeuren, dat op Koningsdag het koninklijke paar op visite
komt!!
In verpleeghuis Leythenrode kan dat zomaar en jawel, op 27 april kwam het
echtpaar iedere afdeling bezoeken, vergezeld van een oranjedrankje, een
oranjeloterijtje en plantjes gesponsord door de oranjevereniging.

Bevrijdingsdag met bezoek van Keep them Rolling
Op bevrijdingsdag mochten wij verschillende legervoertuigen van de vereniging
Keep them Rolling uit Leiderdorp ontvangen. De eerste drie legervoertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog kwamen voor al onze bewoners bevrijdingssoep
brengen. Even later volgden andere legervoertuigen met chocoladerepen en
bloemen voor de medewerkers.
Wat hebben onze bewoners genoten van deze dag!
Hartelijk dank aan de vereniging Keep them Rolling!

Pizza bakken op afdeling de Braassem
Als we niet naar het Italiaanse restaurant kunnen,
dan komt het Italiaanse restaurant gewoon naar
Leythenrode. Zodoende werden er op donderdag 20
mei heerlijke pizza's gebakken.

Genieten op het terras
Als de zon schijnt, moet je het er in Nederland van
nemen en een plekje op ons gezellige terras pakken.
Een met liefde gemaakte cappuccino erbij en de dag
kan toch niet meer stuk.

Vooruitblik
Voorzichtige start met het
vereningsleven in Leythenrode
Vanaf 7 juni gaan we weer een
voorzichtige start maken met een
viertal verenigingen. Hoe fijn is dat!
We hebben gekozen voor de
breivereniging Een steekje los, de
mannenclub, bakvereniging Bak ze
bruin en de vereniging Happy
vrijdag. U heeft inmiddels allen een
inschrijfformulier ontvangen om u
aan te melden. Als er meer
verenigingen kunnen worden
opgestart hoort u dat uiteraard!

Themaweken boerderij
Vanaf 25 juni vinden de
themaweken Boerderij plaats in
Leythenrode met een leuk
boerenprogramma zoals: oude
koeien uit de sloot halen,
boerenappeltaart bakken, een
boerenpannenkoekendag, rondrit
langs boerderijen en een
boerenquiz. Speciaal voor deze
themaweken hebben we een extra
themabox Boerderij gemaakt, welke
op te halen is bij het uitleenbureau.
EK voetbal
In juni vindt het EK-voetbal plaats. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan. U kunt
van ons een spectaculair programma verwachten met als hoogtepunt maandag
21 juni 18.00 uur.
Wat het programma exact wordt, kunnen we nog niet verklappen (ook omdat we
dat zelf nog niet helemaal weten, hihi).

Gezocht DVD's EK voetbal en /of Olypische spelen
het EK- voetbal komt eraan én de Olympische spelen vlak daar achteraan. wij
gaan fantastische activiteiten verzinnen, maar zijn nog op zoek naar wat
beeldmateriaal. Wie o wie heeft er thuis nog iets liggen wat wij zouden kunnen
lenen?
bijvoorbeeld: een DVD van de mooiste EK-momenten, de EK history voetbal box,
een filverslag van de olympische spelen in Amsterdam 1928 of de geschiedenis
van de olympische spelen.

Overig
Vrijwillige chauffeurs / Stichting Vrienden van
Leythenrode
Tijdens de Mens doe een wens week in maart, maar
ook de weken erna, zijn er vele wensen in vervulling
gegaan waarbij de bus werd ingezet. Mede namens
onze vrijwillige chauffeurs zijn er een aantal wensen
buitenshuis mogelijk gemaakt. Rond de klok van 12.00 uur werden zij inhoudelijk
geïnformeerd over de wens, om vervolgens om 13.30 uur met draaiende motor
klaar te staan met de rolstoelbus. Dank aan de chauffeurs en de stichting
Vrienden van Leythenrode, die de rolstoelbus kosteloos beschikbaar stelt.
Tovertafels
Leythenrode is in het bezit van twee tovertafels. Een tovertafel is een soort
beamer welke een spel projecteert op een tafel. Er kan bijvoorbeeld een digitale
bal worden weggerold door deze aan te raken op tafel. Op deze tovertafels staan
een zestal spellen. Door het veelvuldig gebruik is er behoefte ontstaan aan
nieuwe spellen. Deze uitbreiding is alleen te realiseren door middel van het
afsluiten van een duur abonnement. De stichting Vrienden van Leythenrode heeft
toegezegd voor beide tovertafels een tweejarig abonnement te zullen betalen.
Heel veel dank hiervoor!

Kledingbeschermer van Saa Bluu
Het bedrijf Saa Bluu maakt kledingbeschermers die niet opvallen en passen bij
de kledingstijl van de bewoner. Onder het motto "U ziet er goed uit", verkopen ze
waardige en mooie kledingbeschermers om uw kleding te beschermen tegen
morsen tijdens het eten. Het materiaal is van hoogwaardige kwalitiet en is
soepel, zacht en zeer comfortabel, het zit als een kledingstuk. Zo is een beetje
morsen geen probleem en ziet u er altijd prima uit. Voor meer informatie kunt u
een kijkje nemen op hun website www.saabluu.nl.
Voor vragen /ideeën / suggesties of iets lenen, kunt u uiteraard altijd
terecht bij één van de medewerkers van het Uitbureau.
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