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Beste lezer,
Op het moment dat ik dit aan het typen ben, zijn we
bezig met de laatste dag van onze vakantieweek in
en om Leythenrode.
Wat een fantastische week hebben we met elkaar
achter de rug. Het weer werkte gelukkig goed mee,
want tja... dat is in Nederland altijd afwachten. Meer
over de vakantieweek leest u verderop in deze
nieuwsbrief. Het team van het Uitbureau wenst u
veel mooie zomerse dagen toe.
Vriendelijke groeten van de medewerkers Uitbureau Leythenrode: Ewoud,
Marlen, Esther, Eugenie, Diana, Maartje, Anja, Melinda, Daphne, Pam en Mary

Terugblik
Nooit te oud om te leren
Je bent nooi te oud om te leren, daarom geven we in Leythenrode ook
colleges. Eén van de colleges die werd gegeven was Engelse les. In een zestal
colleges werden de grondbeginselen van het Engels gegeven, zodat een aantal
bewoners nu een aardig woordje Engels kunnen spreken.
Na de zomervakantie van onze collega Pam krijgt het college Old School vervolg
en start er een nieuw college over wereldnatuur. U kunt zich daar te zijner tijd
voor aanmelden.
Er was ook een viertal colleges die gingen over de psychologische reis door de
mens. We doorliepen de verschillende stadia in het leven, van baby tot aan een
volwassenen. Deze colleges werden online gegeven door een studente
psychologie.

Verschillende wensen
Afgelopen maand zijn er verschillende wensen uitgevoerd van bewoners die een
wens hebben ingeleverd in onze speciale 'mens doe een wensbrievenbus'. Deze
maand zijn we met een aantal bewoners naar Blijdorp geweest, wat een mooi
park is dat! Mevrouw Muusse was die dag één van de eregasten.
Een andere wens was die van mevrouw De Chateau, zij wilde heel graag naar
een jazzorkest. We hebben het jazzorkest naar Leythenrode gehaald, zodat er
nog veel meer bewoners konden genieten van deze hele swingende, jazzy
muziek.

Vakantieweek in en om Leythenrode
Van 27 juni t/m 1 juli was het één groot vakantieparadijs in en om Leythenrode.
We hadden een enthousiast animatieteam, goed weer, een heerlijk vakantie
ontbijt van Herman, muziek, lekker eten, gezellige bewoners, zwembad,
coctailbar, kunstenaar, kibbeling, creatieve markt, BBQ, vakantiespelletjes en nog
veel meer.
Hieronder een kleine impresssie van deze fantastische week. Onze hartelijke
dank aan alle Pyramidemedewerkers, Herman, muziek, collega's Uitbureau,
vrijwilligers en alle dankbare bewoners.

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 van de afdeling. Als u een wens heeft of meer informatie wilt, kunt u
dat uiteraard altijd kenbaar maken bij één van de medewerkers van het
Uitbureau.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt er weer aan. Vier
woensdagavonden wordt er gewandeld volgens een
uitgezette route door het mooie Leiderdorp. Noteer
de data alvast in uw agenda: 17, 24, 31 augustus en
7 september.
We zoeken vele vrijwilligers/mantelzorgers die mee
willen wandelen. Als u wilt, kunt u zich alvast
aanmelden voor één of een aantal avonden bij
Marlen van Steen via mhgvansteen@alrijne.nl.

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 en 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 en snoezelmaterialen zoals honden, katten, plukschorten, poppen
etc.

Overige berichten
Berichtje Geestelijke verzorging
Wees welkom bij zondagse vieringen in de Pyramide. In de zomermaanden
hebben we op de zondagen 3 juli, 17 juli, 7 augustus en 21 augustus (kerkelijke)
vieringen die starten om 10.15 uur. Voelt u zich vrij om mee te komen, we
vinden het fijn om samen te zijn!

Wist U dat ...
Een bezoek aan Blijdorp altijd mooi is?
Ze in Blijdorp ook een ANWB hebben?
Zij heel vakkundig het wiel van de rolstoel wisten te maken?
We een 100 jarige in huis hebben ?
We bij onze coctailbar 'sex on the beach' konden bestellen?
Onze Ewoud dat persoonlijk bij u kwam bezorgen?
U met vragen altijd bij het Uitbureau terecht kunt?
Roderick soms denkt dat hij Simba is van de Lion King?
We heel blij zijn dat we gebruik kunnen maken van het terras bij de
Pyramide?
Jeugdcircus Atleta zondag 28 augustus komt optreden?
We hard op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers?

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.
Tijdens de vakantieweek heeft de vriendenstichting
gezorgd voor de kibbelingkar tijdens het optreden
van het Doeshavenkoor. Alle bewoners mochten op kosten van de
vriendenstichting een vers gebakken portie kibbeling halen.
Zondag 28 augustus komt het jeugdcircus Atleta een voorstelling verzorgen, dit
wordt ook betaald door de stichting.
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
eenmalig of maandelijks een bedrag overmaken naar rekeningnummer
33.56.42.632 t.n.v. Stichting Vrienden van Leythenrode.
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