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Beste lezer,
En dan kondigt de decembermaand zich alweer aan. Op de verschillende
afdelingen wordt er aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest en rond de
kerstdagen doet het Uitbureau er alles aan om te zorgen dat de bewoners het
fijn hebben met elkaar. We kijken steeds naar de mogelijkheden en bieden
daarom voor bewoners van dezelfde afdeling workshops aan of kunnen bewoners
met hun eigen afdeling een vereniging bezoeken zoals het handwerken, het
bakken of de happy vrijdag.
Op het activiteitenbord op de afdeling vindt u alle informatie hierover.
Maar nu eerst een terugblik op de afgelopen tijd.
Veel leesplezier.
Medewerkers Uitbureau Leythenrode

Terugblik
Theaterschool Teylingen op bezoek
Het is alweer even geleden, maar op maandag 4 oktober kwam theaterschool
Teylingen ons een spectaculair optreden geven in de Pyramide. Zij brachten vele
stukken uit diverse musicals, maar ook enkele bekende Nederlandse nummers
zoals 'Ik heb je lief'.
Wat fijn dat zo'n mooi optreden weer even mogelijk was in de Pyramide. Deze
voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door Brentano.

Wandelen en heel veel lekkers na afloop
Bij Alrijne hebben we een afdeling die verantwoordelijk is voor alles wat met
automatisering te maken heeft. Deze afdeling wilde als teamuitje iets voor een
andere afdeling doen. Zo gezegd, zo gedaan en zo kwam het dat een grote groep
collega's van deze afdeling op donderdagmiddag 28 oktober naar Leythenrode
kwam om met een aantal bewoners te wandelen.
Na afloop was er heeeeeeeel veel lekkers, gebakken of gekocht door de
medewerkers van de afdeling informatisering en automatisering. Daar hebben
we 2 dagen van gesmuld.
Dank jullie wel voor de heerlijk positieve middag!!

Kunst- en cultuurweken
Zowel in Leythenrode als in Oudshoorn hadden we de kunst- en cultuurweken op
de agenda staan. Begin november begonnen we hiermee en dat zou zo'n drie
weken in beslag nemen. Er was een week die in het teken stond van
schilderkunst, een week in het teken van danskunst en een week in het teken
van verhalende kunst. Helaas moest halverwege het programma een beetje
worden aangepast vanwege de coronamaatregelen, maar desalniettemin hebben
er mooie activiteiten plaats gevonden.
Er was op de begane grond een tentoonstelling voor en door bewoners, Deze
tentoonstelling werd nota bene geopend door het enige echte meisje met de
parel van Johannes Vermeer. Op iedere afdeling is er gewerkt aan 1 groot
kunstwerk. Deze hangen ook op de begane grond. Er was een workshop om een
kunstwerk te maken en ook bij de verenigingen was er aandacht voor kunst.
Volgend jaar komt dit thema in de herhaling.

Frustratiekunst
Heerlijke vorm van kunst. Iedereen kon zich uitleven
op de met verf gevulde ballonnen door middel van
het gooien van een dartpijl en een ballon met verf
zien te raken. Het gezamelijke kunstwerk staat nog
beneden in de hal.

Mantelzorgdag
Op 10 november hebben we iedereen rondom de bewoners wat aandacht
gegeven. Deze dag had als thema: U bent van onschatbare waarde. Daarom was
er voor iedere mantelzorger een zakje met chocolademunten en kon u op het
bord schrijven wat mantelzorg voor u inhoudt.

Winterdag
Op 17 november hebben de medewerkers van het Uitbureau een winterdag
georganiseerd. Per afdeling werd de winterdag bezocht. Eigenlijk was het nog
herfst, maar ach...
Men kon genieten van oliebollen, erwtensoep en chocolademelk met slagroom.
Met dank aan Herman en de Pyramidemedewerkers. Verder was er een echte
sneeuwman, u kon hiermee op de foto en de naam raden. En de naam is
geraden! Heel erg knap... zijn naam was Bob de sneeuwpop.
Er was muziek, een rad van avontuur en vooral veel gezelligheid en persoonlijke
aandacht.

Mens doe een wens
In de hal staat een brievenbus met klavertjes vier
ernaast. U heeft nog steeds de mogelijkheid om een
wens in te vullen en in de brievenbus te doen. De
eerste dinsdag van de maand zoeken we de wensen
uit en gaan we proberen om een wens te vervullen.
Aankomende maand staan er ook weer wat wensen om te vervullen op de
agenda.

Busuitjes
Wekelijks gaat iedere afdeling een keer met de bus op pad. Wat fijn dat we altijd
gebruik kunnen maken van de bus. U weet vast dat de bus wordt gefinancierd
door de stichting Vrienden van Leythenrode.
Afgelopen maanden gingen er met name busritten richting het strand en de
natuur en toen het nog veilig was zijn er ook wat ritjes geweest naar een
winkelcentrum.
Op de foto's een busrit van afdeling de Braassem.

Ouderwetse sinterklaasliedjes luisteren
Nostalgische momenten op afdeling de Leede.
Langspeelplaat met sinterklaasliedjes luisteren op
een ouderwetse platenspeler. Een sinterklaasboek
met tekeningen van Rie Cramer maakt dat er vele
herinneringen aan het Sinterklaasfeest van vroeger
met de kinderen naar boven kwamen.

Verenigingen
Er zijn verschillende verenigingen in Leythenrode waar u lid van kunt zijn. Met de
huidige maatregelen zijn we genoodzaakt per afdeling een vereniging/activiteit
te organiseren. We proberen dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen.
Op het activiteitenbord op uw afdeling leest u wanneer uw afdeling aan de beurt
is voor welke vereniging. Op deze manier kunt u toch genieten van bijvoorbeeld
klassieke muziek, handwerken, bakken of de happy vrijdag.
Verder komt de ballenbak van de mannenclub en het geheime genootschap naar
u toe.
Op de foto ziet u verhalendobbelstenen. Aan de hand van de dobbelstenen kon
ieder lid van het geheime genootschap een verhaal vertellen. Deze unieke
verhalen werden gebundeld in een soort krantje en verspreid onder de leden,
zodat de verbondenheid blijft zonder dat men elkaar live ontmoet.

Vooruitblik
Themaweken feest
Net als vorig jaar hebben we rond de feestdagen weer wat workshops bedacht.
Deze workshops komen we op de afdeling aanbieden. Uiteraard zal een van de
workshops het maken van een kerststukje zijn, we houden u op de hoogte.
In de tijd voor kerst gaan we in samenwerking met Martine Kers, geestelijk
verzorger, het kerstverhaal vertellen.
Heel Leythenrode is weer in kerstsferen gebracht met de vele mooie
kerstversieringen.

Foute Kersttrui
Woensdag 15 december is het nationale dag van de
foute kersttrui. Wij nodigen iedereen uit om die dag
de meest foute kersttrui aan te doen!!
Een officiele jury komt langs om alle kersttruien te
beoordelen.
Dus doe eens gek en trek hem aan!!
Je mooiste, gekste, kleurrijkste, aller, aller,
allerfoutste kersttrui!

Vrijwilligersnieuws
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, want samen zorgen we ervoor dat
Leythenrode een thuis is voor bewoners!
Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn: wandelvrijwilliger, helpen bij een
vereniging zoals klassieke muziek, live muziek, buschauffeur.
Voor aanmelding of informatie:
Melinda Voerman, coördinator vrijwilligers
Email: m.voerman@alrijne.nl
Tel: 071-581 7830

Overig
Kerstkaart te koop van Roderick
Bij het Uitbureau kunt u een unieke kerstkaart
kopen van onze Roderick. Wees er snel bij om zo'n
collectorsitem te bemachtigen, want op is op.

Heeft u hulp nodig bij problemen op het gebied
van computers, ipad, telefoon?
Dan kunt u tegenwoordig op woensdagmiddag van
16.00 uur tot 17.00 uur terecht bij Bart. Bart werkt
op de afdeling ICT van Alrijne en komt u helpen bij
allerlei problemen op dit gebied. U kunt zich
aanmelden bij collega Ewoud van het Uitbureau.

Verhuisd
Als ik dit schrijf zit ik in mijn laatste werkweek hier in Leythenrode. Vanaf 1
december a.s. ga ik als medewerker dagbesteding werken in de gemeente
Dieren, waar ik een half jaar geleden samen met mijn vriend naar toe verhuisd
ben. Ik heb de afgelopen 9 jaar met heel veel plezier in Leythenrode gewerkt en
wat ik vooral met me meeneem zijn alle fijne en waardevolle contactmomenten
die ik tijdens mijn werk en daarbuiten heb gehad, met collega’s, bewoners,
vrijwilligers, familieleden en kennissen. Daarvoor wil ik allen heel erg
bedanken!!!
Ik wens u/jullie alle goeds voor in de toekomst en ik hoop zo af en toe nog eens
aan te komen.
HarteGroet!
Kariz

Voor vragen, ideeën, suggesties of iets lenen kunt u uiteraard altijd
terecht bij één van de medewerkers van het Uitbureau.
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