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Beste lezer,
Ten eerste de allerbeste wensen voor 2022. Wij
hopen dat we 2022 fijn kunnen starten en dat we
veel mooie momenten met elkaar mogen beleven.
In deze nieuwsbrief vindt u vooral een samenvatting
van de decembermaand.
Vriendelijke groeten van de medewerkers Uitbureau
Leythenrode: Ewoud, Marlen, Esther, Eugenie,
Diana, Maartje, Anja, Melinda en Mary

Terugblik op de decembermaand 2021
Sinterklaas
Wat fijn dat er op iedere afdeling aandacht werd besteed aan het
sinterklaasgebeuren. Er werden sinterklaasliedjes geluisterd en er was voor
iedere bewoner een pakje. Het onverwachte bezoek van onze huissinterklaas en
huispieten was een spontane actie, maar die zijn meestal het allerfijnste.

Feestelijke workshops op de afdelingen
Als Uitbureau hebben we met elkaar een aantal workshops voorbereid, want
rondom de feestdagen staan er toch altijd een aantal zaken op de agenda die
erbij horen om het kerstgevoel te krijgen.
Daarom waren er op de afdelingen workshops kerstmenukaarten maken,
kersttulband bakken en uiteraard het maken van een kerststukje mocht niet
worden vergeten.

Vertelling van het kerstverhaal
Eigenlijk zouden we dit jaar een kerstwandeling rondom Leythenrode houden.
Helaas kon dat niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.
Een andere invulling was zo gevonden. Martine Kers, onze geestelijk verzorger
heeft het kerstverhaal op papier gezet. Er werd een Maria, een Jozef, een engel
en een herder gevonden ergens onder de medewerkers in de tuinkamer en
zodoende kon het kerstverhaal worden opgevoerd. Iedere afdeling kwam een
keer aan de beurt om dit kerstverhaal te aanschouwen in de Pyramide en als dit
niet mogelijk was kwamen we naar de bewoners op de afdeling.

Gehaakt kerstengeltje
De oma van onze collega Maartje heeft voor alle
bewoners een heel schattig en fragiel kerstengeltje
gehaakt.
Zo kon het team Uitbureau alle bewoners mooie
feestdagen wensen, met dank aan de oma van
Maartje.

Heel veel mooie kerstknutsels / kaarten etc.
Dank jullie wel!
Wat hebben we dit jaar weer veel mooie kaarten, tekeningen en knutsels mogen
ontvangen voor onze bewoners. Verschillende scholen hebben met de kinderen
uit de klas getekend, geknutseld en geschreven.
Van een farmaceutisch bedrijf uit de regio kregen we vele mooie kerstkaarten
met verhalen toegestuurd.
Van het tuincentrum Ranzijn kregen we drie plantenkarren vol met
kerstboompjes, hyacinten, prachtige plantenbakjes etc. We hebben alles
verdeeld.
Veel dank aan alle lieve brengers van deze kleine stukjes geluk.

Heel veel planten- en kerstbakjes gekregen van onze buren tuincentrum Ranzijn
om uit te delen.

Foute kersttruiendag in Leythenrode
Net als vorig jaar hadden we een foute kersttruiendag. Dit jaar was dit op
woensdag 15 december en we hebben veel foute kersttruien gezien die dag!
Hele foute, stiekem ook best hele chique, hele gekke, hele grappige. De jury van
het Uitbureau kwam deze dag langs om alles te beoordelen.
Er waren verschillende prijzen te vergeven zoals: de meest foute, de meest
grappige, de meest creatieve en de aanmoedigingprijs.
Van de aanmoedigingsprijs hebben we er een aantal uitgedeeld, omdat we hopen
dat er volgend jaar nog meer deelnemers zijn aan foute kersttruiendag.

Kerstvieringen in de Pyramide en op de afdelingen.
Vrijdag 24 december was er een prachtige kerstviering in de Pyramide voor de
bewoners. Dankbaar dat er in Leythenrode van deze fijne vieringen waren met
dank aan Nabor en Martine.

Met de oliebollen van Herman luiden we het jaar uit!
Wat fijn dat Herman er is om het hele huis ieder jaar weer te voorzien van
oliebollen en appelbeignets.
Op een feestelijke oudejaarswagen werd alles uitgedeeld!

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