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Beste lezer,
Wat hebben we een fantastisch mooie zomer gehad.
We zijn ons er ook van bewust dat niet iedereen
goed tegen de warmte kan, maar we denken dat we
dankzij het delen van de vele ijsjes, een aangepast
programma op het terras als het kon en de vele
activiteiten buiten zoals de uitjes met de bus, toch met elkaar hebben genoten
van vele zonuurtjes.

Terugblik
Therapiepaardje Ollie op bezoek
Op een mooie ochtend in augustus kwam Senna met haar therapiepaardje Ollie
naar het terras van Leythenrode. Dit schattige, kleine, aaibare paardje is 80 cm
hoog (of laag eigenlijk) en vindt het heerlijk om aandacht te krijgen. Dat kwam
goed uit, want Ollie is door vele handen geaaid en geknuffeld deze ochtend. Wat
vonden de bewoners het leuk om Senna bezig te zien met Ollie. Na afloop mocht
Ollie even in het oude geitenweitje.

Mens doe een wens
Binnenkort gaan we weer een aantal wensen van bewoners vervullen. Een wens
kunt u op het klavertje vier schrijven en in de rode wensbrievenbus doen. Deze
staat in de hal tegenover de lift. Deze maand gaat een groepje mannen naar het
automuseum in Wassenaar en wordt er gevist. Er is ook een groepje bewoners
naar het strand geweest en heeft dierentuin Blijdorp een aantal maal een bezoek
gehad van ons.

Fruit en ijs
Wie houdt er nu niet van vers fruit of een heerlijk
verkoelend ijsje op een warme dag?
De medewerkers van het Uitbureau of onze
contactclown Knopie hebben diverse keren ijs of
fruit uitgedeeld.

Avondvierdaagse
Al jaren wordt de avondvierdaagse georganiseerd door de medewerkers van het
Uitbureau, dus ook dit jaar vindt de avondvierdaagse plaats. Woensdagavond 17
augustus was de start. 35 bewoners met begeleiding hebben de route volbracht.
Onderweg wacht altijd een stempelpost met een versnapering. Uit de ingeleverde
stempelkaarten wordt een winnaar getrokken, deze gaat huiswaarts met een
prachtige bos bloemen. Op 7 September is de laatste avond wandelen. Dan
worden alle bewoners ingehaald door muziek en uiteraard een gladiool. Onze
hartelijke dank aan de organisatie van dit evenement, de vele vrijwilligers en
enthousiaste bewoners.

Verenigingen / activiteiten
Nieuwe vereniging Old School
Vanaf maandag 19 september kunt u weer deelnemen aan een nieuwe
collegereeks 'Old School' onder leiding van Pam Hietbrink. Zij gaat een aantal
colleges geven over wereldoriëntatie. U kunt zich aanmelden bij één van de
medewerkers van het Uitbureau.

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.

Vooruitblik
50 Jaar Leythenrode
Wie heeft er nu geen zin in een feestje!! Daarom gaan we van 11 t/m 13 oktober
vieren dat Leythenrode 50 jaar bestaat! Dit feest gaan we vieren in een grote
feesttent die op de parkeerplaats komt te staan.
Het programma:
Dinsdag 11 oktober
10.30 uur feestelijke opening met het hijsen van de vlag, gebak, opening
tentoonstelling, zingen van het Leythenrodelied, muziek
14.00 uur theatermiddag
Woensdag 12 oktober
11.30 uur lunch voor alle medewerkers
14.00 uur feestmiddag 50 jaar terug in de tijd
donderdag 13 oktober
08.30 uur ontbijt in de tent voor alle bewoners
14.00 uur bonte middag, van alles en nog wat door medewerkers voor
bewoners

Informatiepunten voor activiteiten
Vanaf heden gebruiken we 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. De komende tijd hebben
we op zondag 18 september een (kerkelijke) viering die start om 10.15 uur. Voelt
u zich vrij om mee te komen, we vinden het fijn om samen te zijn!

Consumpties voor bezoek
Wij vinden het altijd fijn als er bezoek is. Bij open activiteiten zoals de happy
vijdag en de muziek bent u, indien er ruimte is, van harte welkom.
de medewerkers van het Uitbureau schenken op deze middagen een comsumptie
voor de bewoners. Dit gaat van het budget af van het Uitbureau. U kunt
uiteraard een consumptie kopen bij de medewerkers van de Pyramide.

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.
Wilt u of iemand uit uw omgeving ook vriend van
onze stichting worden? Uw gift komt uiteraard
volledig ten goede van de bewoners van
Leythenrode. U kunt eenmalig of maandelijks een bedrag overmaken naar
rekeningnummer NL66RABO 033.56.42.632 t.n.v. Stichting Vrienden van
Leythenrode.
Dit keer heeft de vriendenstichting een fantastisch optreden van jeugdcircus
Atleta mogelijk gemaakt. Op een prachtige zondagmiddag op 28 augustus kwam
het circus naar de parkeerplaats van Leythenrode. Er waren jongleurs,
acrobatiek, eenwielers en zelfs in de lucht vonden er allerlei kunsten plaats zoals
een act met doeken, koorddansen, kunsten in een ring. Bewoners hebben enorm
genoten van deze voorstelling, die niet had kunnen plaats vinden als de
vriendenstichting er niet zou zijn.
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