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Beste lezer,
We zijn alweer 2 maanden verder. Nog vlak voor mijn vakantie even de
nieuwsbrief Uitbureau maken met alle mooie dingen die het Uitbureau te bieden
heeft. U kunt weer genieten van alle mooie activiteiten die we met elkaar
mochten beleven. Stap één is gezet voor de bouw van het nieuwe Leythenrode
met de verhuizing van de geiten naar Friesland.
Veel leesplezier en hartelijke groeten van het team Uitbureau
Leythenrode: Eugenie, Marlen, Esther, Kariz, Anja, Maartje, Diana, Melinda, Mary
en Ewoud.

Terugblik
Themaweken boerderij
Het is alweer even geleden, maar begin juni hadden we de themaweken
boerderij georganiseerd. Er was een quiz oude koeien uit de sloot halen, er
werden koeien geschilderd, boerenappeltaart gebakken, een rondrit met de bus
langs boerderijen, er was een themabox boerderij en een boerenpannenkoekendag. Met medewerking van Herman werd deze dag één groot succes. Bijna alle
bewoners hebben per afdeling buiten op het terras kunnen genieten van een
overheerlijke pannenkoek. Het was één groot feest.

Starten van een aantal verenigingen
Zo fijn dat we weer konden starten met een aantal verenigingen. We hebben in
ieder geval alvast een start gemaakt met de handwerkvereniging, de
mannensoos, de bakvereniging en de happy vrijdag. Helaas kunnen we nog niet
alle verenigingen opstarten, maar we doen wat mogelijk is en we hopen dat we
eind augustus kunnen starten met de klassieke muziekverenigingen en we
hebben plannen om een vereniging het geheime genootschap te starten. We
houden u op de hoogte. Als u vragen heeft of suggesties kunt u altijd bij ons
langs komen.

Contactclown Knopie op pad
Op 13 mei jl. werd contactclown Knopie geïntroduceerd in Leythenrode. Knopie
maakt op een rustige speelse manier contact met bewoners. Inmiddels is onze
Knopie aardig op weg om een beroemdheid te worden in Leythenrode en kijken
onze bewoners uit naar haar komst. Als er een bewoner is waarvan u denkt dat
deze blij wordt van een bezoek door Knopie, kunt u dat aangeven bij het
Uitbureau.

EK voetbal
Het begon allemaal zo leuk en we hadden er
allemaal zo'n zin in. En oké, de eerste wedstrijden
van het Nederlands elftal waren boven verwachting
en beloofde veel voor de volgende ronde. Helaas
kwam het Nederlands elftal niet verder dan de
achtste finale. Desalniettemin hadden we toch een
aantal leuke activiteiten rondom dit hele
oranjegedoe. Het wedstrijdschema hing op alle
afdelingen, voorzien van de nodige oranjeversiering.
Er was een oranjebingo, een oranjequiz en er werd
21 juni met elkaar naar de wedstrijd gekeken in de
Pyramide. Voor deze wedstrijd moest je heel officieel een ticket zien te
bemachtigen bij onze ticketbox in de hal.

Platenverkoop in de hal
Allen wel bekend, was de interne radio-omroep van Leythenrode genoodzaakt te
stoppen. Bij het opruimen van de IROL-ruimte kwamen alle LP's te voorschijn.
Wat een enorme collectie, Ongelofelijk!!
Maar wat moesten we met al deze LP's doen? Alles werd grondig onderzocht en
de beste titels werden eruit gehaald voor eigen gebruik. De overige platen
werden verkocht in de hal. Er werd een soort van platenwinkeltje gemaakt waar
men heerlijk kon neuzen, maar ook luisteren naar muziek van keuze. Wat een
gezelligheid.

Lovers of Food / visverkoop
Nog steeds komt iedere eerste maandag van de maand Conny van der Meij met
haar gezellige kraam met vis en snoep. De visverkoop ging de laatste keer zo
goed, dat er een aantal soorten helemaal waren uitverkocht.
Sinds kort heeft Conny ook een kibbelingkraam. Wanneer zij een keer tijd heeft
komt ze met haar kibbelingkraam naar Leythenrode. Wij kijken hier naar uit.

Buitenconcert Trio van toen
Yeah wat fijn!
Na heel lange tijd konden we weer genieten van een buitenoptreden van het Trio
van toen. Zij speelden heerlijke muziek van onder andere Annie M.G. Schmidt,
Harry Bannink en Wim Sonneveld. De zon deed ook goed zijn best waardoor het
een fantastische middag werd. Het optreden werd ons aangeboden door stichting
Bloem.

De geiten zijn verhuisd!
Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat we met de
verhuizing van de geiten het startsein hebben
gegeven van de nieuwbouw Leythenrode.
Na lang zoeken hebben we een plekje gevonden
voor onze geiten in het mooie, maar ietwat verre
Friesland. Ze hebben daar een prachtig plekje bij
een zorgboerderij. De reis naar Friesland met de
geiten gaf wel enige discussie, maar de reis ernaar
toe ging echt helemaal goed. De bewonersbus werd
omgetoverd door middel van de nodige stro- en
hooibalen tot een professioneel veevervoer.
U kunt enigszins volgen hoe het met de geiten gaat via de facebookpagina van
natuurboerderij het Wolfsnest.

Olympische spelen
We gaan zeker genieten van het vele moois dat de
Olympische spelen te bieden heeft op televisie. Maar
we gaan niet alleen passief kijken, maar ook doen.
Daarom is de aftrap gegeven op 23 juli door
beweegagoog Ivo en medewerkster uitbureau
Marlen door middel van een olympisch parcours rondom Leythenrode. Ook aan
de poster werd fanatiek gewerkt door een aantal bewoners.

Vooruitblik
Zomer
De verenigingen die we zijn gestart
gaan ook in de zomervakantie
gewoon door, Eind augustus gaan
we bekijken of het mogelijk is om
wat extra verenigingen op te
starten. Deze zomer komen er ook
wat zomerse activiteiten zoals een
waterspektakel en een ijskraam op
het terras

Avondvierdaagse
Als het mogelijk is, gaan we 25
augustus starten met de
avondvierdaagse. Vier weken lang
kunt u dan op de woensdagavond
mee op pad. De laatste avond willen
we feestelijk afsluiten. Binnenkort
meer informatie hierover.

Overig
Nieuwe collega
Ewoud van Laar wordt vanaf 1 augustus onze nieuwe collega Uitbureau. Hij is bij
velen van u bekend als bezoekregisseur. Helaas voor hem, maar wel geinig voor
ons, moest hij een kleine ontgroening ondergaan. Tijdens een warme dag moest
hij als sneeuwman wat opdrachten uitvoeren. Eén van de opdrachten was om
van twee verschillende materialen een sneeuwbal te maken.
Welkom nieuwe collega!

Werken op de afdelingen
Naast alle activiteiten en verenigingen die het
Uitbureau organiseert, zijn de medewerkers van het
Uitbureau ook vaak op alle afdelingen te vinden.
Hier bieden zij ook een wisselend programma aan
met ook een aantal vaste activiteiten zoals de
busuitjes, de ballenbakcompetitie, bakken en
schilderen.
Voor vragen, ideeën, suggesties of iets lenen kunt u uiteraard altijd
terecht bij één van de medewerkers van het Uitbureau.

Contact

Locaties

Verpleeghuis Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp
071 581 7800

Verpleeghuis Oudshoorn
Alrijne Ziekenhuis

© 2020, Alrijne | Privacy | Disclaimer

