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Beste lezer,
We zijn nog een klein beetje aan het bijkomen van
de mooie feestweek 50 jaar Leythenrode en het
volgende evenement staat alweer voor de deur. Rare
uitspraak eigenlijk, maar als er iets voor de deur
staat, doen we maar open. We doen dan open voor
een novembermaand vol met kunst- en cultuur. U kunt de komende maand
meedoen aan een aantal workshops die we organiseren. We gaan voor één van
die workshops ook een aantal materialen gebruiken van de sloop van een
gedeelte van Leythenrode. Ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.

Terugblik
Avondvierdaagse
Het lijkt alweer zo lang geleden, maar op 7 september was de laatste avond van
de avondvierdaagse. We gingen met een grote groep op pad en wat een feestje
was het bij terugkomst van al die wandelaars. Alle deelnemers werden muzikaal
binnengehaald door muziekkorps Blue band en kregen van ons eigen
bloemenmeisje een gladiool, zoals het hoort natuurlijk na zo'n vierdaagse. Een
ieder kon genieten van een heerlijk ijsje of een lekker kopje koffie. Er werd op
het terras nog lang nagekletst en meegedeind op de muziek, want we konden
deze vierdaagse afsluiten met prachtig mooi weer. Dank voor de goede
organisatie en alle helpende handjes.

Busuitje Blijdorp
We zijn de afgelopen weken met vele bewoners naar dierenpark Blijdorp
geweest. Doordat we een kortingsabonnement hebben, betaalt u nog maar een
klein gedeelte van de normale entree. Als u (nog) een keertje graag naar
Blijdorp wilt, dan kunt u dat aangeven bij één van de medewerkers van het
Uitbureau. Wij kijken dan wanneer het mogelijk is. Ook in de wintermaanden is
Blijdorp een bezoek waard, omdat u altijd droog loopt in het mooie oceanium. De
vele mooie busritten die we kunnen organiseren, worden mogelijk gemaakt door
de stichting Vrienden van Leythenrode.

Fietsdag
Op zaterdag 17 september werd er gefietst! Alle
duofietsen die we rijk zijn bij fietsmaatjes en onze
eigen duofiets zijn deze dag ingezet. Het was nog
even spannend omdat er best wat regen werd
verwacht, maar het bleef droog en zodoende kon
een grote groep bewoners een prachtige fietstocht
maken.
Als u ook interesse heeft om een keer op pad te gaan met een duofiets met
vrijwilliger, kunt u dat aangeven bij Anja van Rijn.

Feestelijke laatste dag Pyramide
Woensdag 28 september was de officiële laatste keer dat we de live muziek in
onze oude vertrouwde Pyramide konden houden. Het was een beetje behelpen
omdat alle tafels en stoelen al weg waren uit de Pyramide, maar de
medewerkers van het Uitbureau hebben het terras versleept en een mooi
muzikaal feestje gemaakt met alle live muziek vrijwilligers bij elkaar. Met grote
dank aan Boudewijn, René, Kees en Ben! Wel het einde van een mooi Pyramidetijdperk, maar niet aan de live muziek, want u kunt op de woensdagmiddag nog
steeds luisteren naar de live muziek, maar nu in de centrale hal.

Bewonersvakantie afdeling de Braassem
Al vele jaren gaat een trouwe groep medewerkers
op vakantie met de bewoners van afdeling de
Braassem. Het is echt uniek dat dit nog kan in een
verpleeghuis. De reis ging naar Brabant alwaar zij
met elkaar echt hebben genoten van o.a een bezoek
aan Beekse Bergen en de kamelenmelkerij. Verder
werd er lekker gegeten met elkaar, gewinkeld,
gelachen en vooral genoten.

50 jaar Leythenrode
Wat een feest!
Wat hebben we met zijn allen genoten!
Wat waren we moe aan het einde van drie dagen feest!
Een aantal hoogtepunten:
Het hijsen van de vlag door Tini in het bijzijn van vele mooie mensen
Gebak voor het hele huis
Theater Linquenda waar echt iedereen van heeft genoten
De lunch voor de medewerkers
De middag waarin we 50 jaar terug in de tijd gingen
De tentoonstelling in de centrale hal
Het ontbijt verzorgd door de Pyramidemedwerkers en Herman
De bonte middag

Verenigingen / activiteiten
Het geheime genootschap
Vanaf half oktober 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.

Bloemschikken
Vanaf heden kunt u eens per maand deelnemen aan bloemschikken. Dit wordt
gegeven door de collega's van het Uitbureau in de centrale hal. Het
bloemschikken is iedere vierde dinsdag van de maand van 10.30-12.00 uur.

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
Kunst- en cultuurmaand
In de maand november hebben we aandacht voor kunst- en cultuur. U kunt
deelnemen aan een aantal workshops op de donderdagochtend of meewerken
aan een gezamenlijk schilderwerk. U kunt alles rondom de kunstmaand vinden in
het programmaboekje. Deze is verspreid door het huis. De workshops op de
donderdagochtend zijn: fleurige takken, sloopkunst, hatseflats op doek en het
maken van een gnoomie.

Gezamenlijke schilderij
In de centrale hal vindt u op een tafel kleine
canvasdoekjes van 10x10 cm. Uiteindelijk gaan we
van al deze kleine schilderwerkjes 1 groot schilderij
maken. Het thema is de natuur in en om
Leythenrode. Als u altijd al eens een bijdrage hebt
willen leveren aan een kunstwerk, dan is dit uw
kans. Alle spulletjes en gebruiksaanwijzing hiervoor staan in de hal.

Decembermaand
In de maand december organiseren we vanuit het Uitbureau weer diverse
workshops. De workshops die we geven zijn: kerststukjes maken, een
sfeerlampje, kerstkaarten, een kerstbaksel en kerststukjes maken.
Andere data om alvast te noteren:
vrijdag 2 december sinterklaasbingo
maandag 12 december foute kerstdingendag
dinsdag 13 december de zangers uit een goedhart met kerstliedjes
donderdag 15 december live kerstverhaal
dinsdag 20 december kerststukjes maken in de centrale hal
vrijdag 23 december kerstviering in de hal

Foute kerstdingendag op 12 december
Sinds twee jaar hebben we in december de foute
kersttruiendag. Dit jaar willen we er een foute
kerstdingendag van maken. Dus alles kan!
Uiteraard nog steeds de mooie kersttrui, maar als
dit niet praktisch is, is het ook mogelijk om
kerstoorbellen, een diadeem, kerstsokken of verzin
het maar, aan of om te doen.
De jury die langs komt, hoopt dit jaar verrast te worden met vele mooie creaties.

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 centrale hal van Leythenrode. De
komende tijd hebben we op zondag 20 november en op zondag 4 december 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!

Nieuw telefoonnummer Uitbureau
Het Uitbureau is te bereiken via telefoonnummer 071-5817879 maar sinds kort
hebben we ook een mobiele telefoon. U kunt uiteraard naar dit mobiele nummer
bellen, maar ook handig om buiten kantoortijden te gebruiken om een berichtje
sturen. Het mobiele nummer is 06 15008842.

Gezocht
Vrijwilligers voor diverse verenigingen, maar vooral voor de klassieke muziek
op maandagavond en het wandelen op de woensdagmorgen
Materialen om kerststukjes te maken
Lege glazen potten van Hak voor een workshop in de decembermaand
Een 12-tal gebakbordjes (meer mag ook)
Dunne kerstslingers voor een workshop in december

Stichting Vrienden van Leythenrode zoekt een bestuurslid
U kent ons vast wel. Wij zijn de vriendenstichting
van Leythenrode en maken activiteiten mogelijk
die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere
budget. Als de vriendenstichting er niet zou zijn,
zouden onze bewoners bijvoorbeeld geen busuitjes
meer hebben.
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.
Nieuw Bestuurlid
Als vriendenstichting zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. We vergaderen
vijf keer per jaar op de woensdagmorgen. We zoeken een enthousiast bestuurslid
die affiniteit heeft met de verpleeghuisbewoner, meedenkt op het gebied van
welbevinden van onze bewoners en het leuk vindt om input aan te leveren voor
de website en/of social media. Voor informatie kunt u zich wenden tot Melinda
Voerman via mail: mavoerman@alrijne.nl.
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