Nieuwsbrief Uitbureau Leythenrode mei 2022

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Uitbureau Leythenrode mei 2022
Beste lezer,
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, heeft u
vast gemerkt dat er het één en ander is verhuisd in
Leythenrode. De tuinkamer van het Uitbureau is
leeg, de fysiotherapie en ergotherapie zijn verhuisd.
We hebben heel wat spullen opgeruimd, daarvan
heeft u vast wat zien staan bij de weggeeftafel. U
vindt de collega's van het Uitbureau o.a in het
knusse kantoortje dat grenst aan de centrale hal. De
verenigingen gaan gedeeltelijk plaats vinden in deze
centrale hal en in de Pyramide.
Uiteraard bieden wij nog steeds een heel divers activiteitenaanbod op de
afdelingen.
Vriendelijke groeten van de medewerkers Uitbureau Leythenrode: Ewoud,
Marlen, Esther, Eugenie, Diana, Maartje, Anja, Melinda, Daphne, Pam en Mary

Terugblik
Museumweek
In de week van 4 april was het de nationale museumweek. Uiteraard hebben we
als verpleeghuis Leythenrode hier ook aandacht aan besteed. In verband met de
interne verhuizing geen heel groot spektakel, maar we hebben een hele leuke
schilderworkshop gegeven deze week. Ook zijn we met een grote groep
bewoners naar het Leiderdorps museum geweest, er was livemuziek en op
vrijdag een spektakelstuk met een goed georganiseerde museumquiz in de
Pyramide. In de maand oktober gaan we nog meer aandacht besteden aan kunst
tijdens de kunst- en cultuurmaand.

Oranje boven

Eén van de collega's van het Uitbureau was zo aardig om op Koningsdag te
komen werken. Het werd een feestelijke oranjedag met in de ochtend op groot
scherm kijken naar de koninklijke familie. Uiteraard ontbrak een heerlijk kopje
koffie met oranjegebak niet. Men zat zo gefascineerd te kijken, dat men bijna de
middagmaaltijd vergat. In de middag was er livemuziek met een koninklijk tintje.

Bevrijdingsdag
Afgelopen donderdag kwam een delegatie van Keep them Rolling naar
Leythenrode om bevrijdingssoep uit te delen aan de bewoners en chocolade. Wat
een fantastische mooie dag is het geworden voor de bewoners.

Zangers uit een goed hart en Live muziek
De tweede dinsdagochtend van de maand komen de zangers uit een goed hart
optreden voor de bewoners. Dit is altijd een feestelijke ochtend, waarbij alle
bewoners uit het huis van harte welkom zijn. Goed voor een uurtje heerlijk
luisteren, lekker meezingen of meeklappen. Iedere woensdagmiddag is er tevens
livemuziek in de Pyramide. Elke week komt een andere vrijwilliger de live muziek
verzorgen. Heel fijn dat we deze muzikale vrijwilligers hebben!

Wereld wensdag 29 april
Op vrijdag 29 april was het Wereld wensdag. Het perfecte moment voor de aftrap
van het nieuw leven in te blazen wensenproject van Leythenrode, mens doe een
wens. De uitgekozen wensen werden in een gouden envelop aan onze bewoners
uitgereikt. Het Uitbureau liet op deze dag, samen met de Stichting Vrienden van
Leythenrode, gelijk de eerste wens in vervulling gaan met de theatervoorstelling
Verwend door het moment. Er volgen de komende tijd nog veel meer wensen die
in vervulling gaan. Als u een wens heeft, kunt u dat overigens kenbaar maken
door een klavertje vier in te vullen en deze in de rode brievenbus te doen.

Verenigingen / Activiteiten
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 van een vereniging. De medewerkers van het Uitbureau
zijn ook geregeld op de afdeling te vinden met een activiteit. Alle activiteiten die
specifiek 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.

Nieuwe vereniging Old School
Vanaf maandag 16 mei gaan we starten met een
nieuwe vereniging Old School. Deze vereniging is
een academie waar bewoners die het leuk vinden
om nog iets te leren of geinteresseerd zijn in een
bepaald onderwerp zich bij kunnen aansluiten. Het eerste blok bestaat uit zes
lessen Engels voor beginners. U leert bijvoorbeeld tellen in het Engels en u leert
zich voor te stellen in het Engels en wie weet kunt u aan het eind van de lessen
een kleine conversatie houden. Na deze zes lessen Engels, komt er weer een
andere cursus. U kunt zich dus per cursusblok inschrijven. Als u zich wilt
inschrijven voor het blok Engels, kan dat bij onze collega Pam Hietbrink.

De Wijde Aa
De Wijde Aa is de revalidatie-afdeling in Leythenrode. Deze afdeling bevindt zich
op de eerste verdieping. Sinds kort is het team van het Uitbureau voltallig en is
het heel fijn dat we twee maal per week aanwezig zijn op de Wijde Aa om
activiteiten op maat aan te bieden. Ook is het mogelijk dat de bewoners van de
Wijde Aa zich aansluiten bij een vereniging. Voor informatie of aanmelden kunt u
zich wenden tot onze collega Pam Hietbrink of één van de andere collega's van
het Uitbureau.

Informatiepunten voor activiteiten
Vanaf heden gebruiken we nog twee plekken waar u informatie kunt vinden over
het activiteitenaanbod. Er hangt een groot wit bord tegenover de receptie met
alle info van het Uitbureau zoals verenigingen, eenmalige activiteiten en
evenementen. Op iedere afdeling vindt u een activiteitenbord waar alle
informatie op staat welke specifiek voor uw afdeling is. Daarnaast vindt u daarop
uiteraard ook info over de eenmalige activiteiten en evenementen.

Materialen lenen
Zoals u uiteraard heeft gezien is er heel wat verplaatst in Leythenrode. Als u een
babbelbox wilt lenen, dan vindt u deze in de kast naast de bibliotheek. Wanneer
u materialen wilt lenen, kunt u dat even vragen aan één van de medewerkers
van het Uitbureau. Wat kunt u o.a lenen? Ballenbak, belevenistv braintrainer,
spelmateriaal, snoezelmaterialen zoals honden, katten, plukschorten, poppen
etc.

Wist U dat ...
er de komende tijd verschillende wensen van bewoners worden uitgevoerd?
er daarom op 27 mei een jazzorkestje komt optreden?
er ook een aantal mannen gaan vissen?
het Uitbureau binnenkort in het bezit is van een Blijdorpabonnement?
we met dat abonnement met flinke korting Blijdorp kunnen bezoeken?
we een collega hebben die met bomen knuffelt?
we altijd blij zijn, als u dat ook bent?
we druk bezig zijn om een vakantieweek in huis te organiseren?
we in ieder geval één dag hebben met voor iedereen gratis kibbeling?
dit wordt gesponsord door de Stichting Vrienden van Leythenrode?

Stichting Vrienden van Leythenrode
Kent U ons nog? Wij zijn de vriendenstichting van
Leythenrode en maken activiteiten of middelen
mogelijk die niet kunnen worden bekostigd uit het
reguliere budget. We zijn de laatste tijd misschien
iets minder zichtbaar geweest, maar dat betekent
niet dat we niets hebben gedaan. Enkele
voorbeelden van onze acties: paashaasjes,
optredens, de rolstoelbus, de koffie met wat lekkers tijdens de uitstapjes met de
bus, de aanschaf van een reverieharp, de attentie als bedankje voor de
medewerkers.
Voor dit jaar staan er ook een aantal activiteiten gepland. Deze worden door het
Uitbureau georganiseerd, maar door de vriendenstichting gefinancierd. Op de
planning staan o.a theater, optreden jeugdcircus, een kibbelingdag.
Wilt u of iemand uit uw omgeving ook vriend van onze stichting worden? Uw gift
komt uiteraard volledig ten goede aan de bewoners van Leythenrode. U kunt een
bedrag éénmalig of maandelijks overmaken naar rekeningnummer 33.56.42.632
t.n.v. Stichting Vrienden van Leythenrode.

Nieuwe collega's uitbureau
Hallo,
Ik ben Pam, 27 jaar. Ik ben een Afrikanist die
verdwaald is naar de zorg en daar enorm blij mee is.
Door te verdwalen kom je juist daar uit waar je
past. Ik hou van thee, dansen, avontuur en grapjes
maken. Ik ben gek op mensen en word blij als ik
een glimlach zie. Ik voel mij hier in Leythenrode als
activiteitenbegeleider helemaal op mijn plek!

Beste lezers,
Bij deze wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Daphne van Reijn, 35 jaar oud en woon
samen met mijn man en dochter van anderhalf jaar
in Leiderdorp. Sinds 1 maart ben ik werkzaam bij
het Uitbureau in Leythenrode. Ik heb 14 jaar lang
met meervoudig gehandicapten gewerkt en in de horeca achter de bar. Ik vind
het werk bij het Uitbureau heel leuk omdat ik wat kan betekenen voor de
bewoners door ze een leuke dag te bezorgen. Ik zal u vast snel tegenkomen
zodat we kennis kunnen maken met elkaar. Ik kijk ernaar uit en heb veel zin om
het team te versterken.
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