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Beste lezer,
En dan is het ineens alweer maart. Tijd voor het
mooie weer en lekker naar buiten gaan. Dat hopen
we veel te kunnen doen met elkaar de komende tijd.
Daarom starten we op 11 maart met de landelijke
NLdoet actie. We gaan met een grote groep
vrijwilligers en bewoners wandelen. De busritten staan ook volop gepland. Zoals
het er nu naar uitziet, gaan we ook weer naar de Keukenhof. Geniet van alle
mooie dingen die het voorjaar ons biedt.
Vriendelijke groeten van de medewerkers Uitbureau Leythenrode: Ewoud,
Marlen, Esther, Eugenie, Diana, Maartje, Anja, Melinda, Daphne, Pam en Mary

Terugblik
Olympische winterspelen
Niet alleen in China vonden de Olympische Spelen plaats. Ook in Leythenrode
werd er volop meegedaan aan de Olympische Spelen. Er waren actieve
onderdelen zoals de olympische spelmiddag met ijshockey en sneeuwbal
werpen. Er was een quiz met olympische vragen. Maar er waren ook een aantal
onderdelen die niet zozeer wat met de olympische spelen te maken hadden,
maar dan weer wel met het land waar de spelen plaats vonden. U kon een
Chinese lantaarn maken en er was Chinees bloemschikken. Oké, misschien was
het bloemschikken niet zo Chinees, maar wel altijd leuk om te doen met elkaar.
Daarnaast hebben verschillende afdelingen live naar de Olympische Spelen
gekeken vanuit het Holland Heineken House in de Pyramide.

Chinese maaltijd voor alle afdelingen
Onze topkok Herman heeft voor iedere afdeling een uitgebreide Chinese maaltijd
gekookt. En uitgebreid was het! Bami, saté, kroepoek, ei, atjar, iedereen heeft er
enorm van genoten.
Dank aan Herman voor het koken en alle anderen die geholpen hebben rondom
de Chinese maaltijden op de afdelingen. Van de bewoners waren er alleen maar
lovende woorden voor deze actie.

Verenigingen / activiteiten op de afdeling
In Leythenrode kunt u als bewoner deelnemen aan verschillende verenigingen
zoals de mannenclub, handwerken, de bakvereniging, livemuziek, luisteren naar
klassieke muziek, mee op stap met de wandelvereniging, de happy vrijdag met
een wisselende activiteit. Voor bewoners is het heel fijn om even van de afdeling
af te zijn en lid te zijn bij een vereniging
Naast bij de verenigingen zijn de medewerkers van het Uitbureau geregeld op de
afdeling te vinden met een activiteit. Alle activiteiten die voor uw afdeling
worden georganiseerd vindt u op het activiteitenbord op de gang.
Als u een wens heeft of meer informatie wilt, kunt u dat uiteraard altijd kenbaar
maken bij één van de medewerkers van het Uitbureau.

Astellas en de moderne techniek
Astellas is een heel groot bedrijf dat over de hele
wereld werkt. In december kwamen we met het
bedrijf in contact, omdat zij iets wilden doen voor de
bewoners van Leythenrode. Het begon met een
kaartenactie met mooie verhalen of een mooie
wens. Dit werd afgelopen maand uitgebreid met
vrijwilligerswerk in de vorm van online contact met
bewoners van Leythenrode via de computer. De
dame die dit alles regelde kwam uit Londen, maar
gelukkig spraken de vrijwilligers gewoon
Nederlands. Wat een mooie contacten en
gesprekken werden er gevoerd. Zo hadden we bijvoorbeeld contact met een
medewerker uit het Midden-Oosten, iemand uit Italië en iemand uit Friesland.

Snoezelmateriaal
Vanaf heden is het snoezelmateriaal in beheer van het Uitbureau. Enkele
voorbeelden van snoezelmaterialen zijn bijvoorbeeld de credl, door aanraking
kun je prachtige klanken ervaren (zie foto). We zijn ook in het bezit van
bewegende honden, een kat, een konijn, diverse poppen, een tastschort,
tastkussen, trilkussen. Voor informatie, uitproberen of lenen van deze
materialen, kunt u langs het Uitbureau lopen.

Moderne techniek in het verpleeghuis
VR-bril
Op reis naar Amerika? Een middag aan het strand of toch, net zoals de
bewoonster op de foto, een concert bezoeken. Met de nieuwe VR-bril van het
Uitbureau hoef je daarvoor de deur niet meer uit. De mogelijkheden zijn echt
eindeloos.
Als u benieuwd bent naar deze VR-bril, kom dan gerust een keertje langs het
Uitbureau of meld het bij één van de collega's van het Uitbureau.

Vooruitblik
Een kleine greep uit de extra activiteiten
NLdoet
NLdoet is de landelijke vrijwilligersactie in Nederland. U heeft daar vast wel iets
over gelezen of gezien op televisie. In Leythenrode doen we ook mee aan deze
vrijwilligersactie. Wij hebben ingeschreven voor de actie de paden op, de lanen
in. We zijn deze middag met 20 vrijwilligers die lekker met u naar buiten gaan.
Na afloop van deze heerlijke wandelmiddag staat er koffie met gebak klaar in de
Pyramide. Als u mee wilt deze middag, kunt u dat kenbaar maken bij één van de
medewerkers van het Uitbureau.

Busuitjes / keukenhof
Houd de planning in de gaten van het activiteitenbord op uw afdeling, want er
worden de komende tijd diverse busuitjes georganiseerd. Als u een keer mee wilt
met de bus of als u wensen heeft, kunt u dit kenbaar maken.
Pannenkoekendag
maandag 14 maart
Themaweek museum
week van 4 april
Lovers of Food
maandag 4 april
Met weer een echte maandelijkse verkoop in de hal
Doeshavenkoor
vrijdag 8 april
Koningsdag
woensdag 27 april
Met een gezellig oranjeprogramma
Wereldwensdag
vrijdag 29 april
Met een theatervoorstelling verwend door het moment

Mens doe een wens
In de hal staat een rode brievenbus waar u nog steeds wensen in kunt doen. De
komende tijd gaan we meer aandacht besteden aan verschillende wensen. Dus
voor u alvast de tijd om een klavertje vier te pakken en deze in te vullen met
misschien een langgekoesterde wens van u of misschien een hele eenvoudige,
maar dankbare wens...

Vrijwilligers
Frisse zeelucht
Ook al waren de uitstapjes door de coronapandemie
de afgelopen maanden niet zo frequent als we
gewend waren, toch trokken we er zo veel mogelijk
op uit! Hoe heerlijk was het om met de eigen
afdeling naar het strand te rijden, de zijdeur van de
rolstoelbus open te zetten en onder het genot van koffie met wat lekkers te
genieten van het uitzicht op (soms woeste) zee en de frisse zeelucht op te
snuiven. Met dank aan de Vrienden van Leythenrode die de bus kosteloos
beschikbaar stelden én de vrijwilligers die het mogelijk maakten om de sleur van
alle (corona)dag te doorbreken.

Dankjewel!
Een heel groot DANKJEWEL aan al die vrijwilligers die, toen het mondjesmaat
weer kon, terug zijn gekomen naar Leythenrode om ondersteuning te bieden aan
de afdelingsactiviteiten zoals o.a. de breiclub, de liveoptredens, de bakmiddag,
de wandelclub, de klassieke muziekbijeenkomsten, individueel wekelijks iemand
bezoeken om de eenzaamheid te ledigen en nog veel meer! Jullie komst heeft –
en geeft kleur aan het leven van de bewoners in het verpleeghuis, heel
belangrijk!
Melinda Voerman,
Coördinator Vrijwilligerswerk

Overig
Diana 12 1/2 jaar in dienst
Dinsdag 15 maart is de dag dat onze collega Diana 12 1/2 jaar in dienst is bij
Alrijne. Namens de collega's en bewoners van Leythenrode felciteren we je van
harte met dit jubileum en we gaan er vanuit dat je de volgende 12 1/2 jaar ook
bij ons blijft!
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