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NIEUWSBRIEF Verpleeghuis Leythenrode 
 

INFORMATIE VOOR BEWONERS, FAMILIELEDEN EN VRIJWILLIGERS  
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JAARGANG 4  NUMMER 1 JANUARI 2018 

 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u 

op de hoogte van het nieuws in ons 

huis. Wilt u ook iets in de nieuwsbrief 

kwijt, neem dan contact op met de 

redactie.  
 

Algemene mededelingen 

 
De directeur van Perspekt 

(keuringsinstituut voor kwaliteit in de 

zorg) heeft besloten om het advies van 

het auditteam betreffende de 

kwaliteitsaudit op 10 oktober 2017 over 

te nemen. Dit betekent dat Leythenrode 

het Gouden Keurmerk heeft behaald. 

Na een aantal jaren het Zilveren 

Keurmerk te bezitten, is het ons gelukt 

deze hoogste waardering van kwaliteit 

van zorg in de verpleeghuizen te behalen. 

Dit is een groot compliment voor 

iedereen die in of voor Leythenrode 

werkt. 

 

Maandag 19 maart a.s. staat de 

feestelijke uitreiking gepland. 

 

Wervingscampagne medewerkers 

Onlangs is de wervingscampagne nieuwe 

medewerkers voor Leythenrode en 

Oudshoorn van start gegaan. We zijn 

voor beide locaties actief op zoek naar 

verzorgenden IG en helpenden.  

Aan de campagne werken diverse 

medewerkers mee. Want wie kunnen het 

beste vertellen hoe leuk het is om bij ons 

te werken? Precies, de medewerkers zelf! 

De campagne vindt vooral online plaats 

op Facebook en op onze website met 

foto’s en video’s. Ook gaan we 

maandelijks vlogs maken. Bij de 

ingangen staan banners. Wilt u ons 

helpen met het vinden van nieuwe 

collega’s? Deel dan de campagne op 

Facebook (via de Facebookpagina 

Leythenrode en/of Oudshoorn) of deel de 

links www.leythenrode.nl/vacatures en/of 

www.verpleeghuisoudshoorn.nl/vacatures  

 
Nieuws van de afdelingen 
BeLeef Mee project: 

Sinds enige maanden wonen in de 

binnentuin van afdelingen De Laeck, De  

Leede en De Wijde Aa twee kippen. Als 

kuikentjes zijn ze hier komen wonen. 

Inmiddels zijn de kippen bijna volwassen. 

Op een ochtend in december bleek er uit 

het kippenhok een heus geluid te horen 

wat leek op kukelen. Ja echt!! Eén van de 

kippen blijkt een haan te zijn. Inmiddels 

wordt er ferm gekukeld en genieten we 

van het natuurlijke geluid wat dit met 

zich mee brengt. 

Op 25 december werd het eerste ei in het 

kippenhok aangetroffen. En de dag erna 

wéér één. Het is nog niet zo dat er 

dagelijks een ei wordt aangetroffen maar 

duidelijk is wel dat er stevig gelegd 

wordt. De eieren worden door de 

bewoners gegeten en smaken heerlijk 
“vers”  
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Kerstengelen maken 

Op 7 december jl. hebben bewoners van 

afdeling De Leede samen met 

familieleden, vrijwilligers en medewerkers 

kerstengeltjes gemaakt.  

Het was een gezellige ochtend waarin 

hard werd gewerkt om de mooiste 

engeltjes te maken voor in de kerstboom. 

Van stukjes hout, touw en houten 

versiersels werden de engeltjes gemaakt 

en in de boom opgehangen. Het was heel 

leuk om te zien dat iedereen het zo naar 

zijn zin had. Uiteraard zijn er veel foto’s 

gemaakt waardoor we niet alleen in de 

kersttijd plezier hadden van de engeltjes 

kerstboom maar we ook terug kunnen 

kijken op een geslaagde ochtend. 

 

 
 

Vakantieweek in Eigen Huis 2018 

 
De Vakantieweek in Eigen Huis komt 

er al weer aan! 

Hoewel we nu nog midden in de winter 

zitten, zijn we binnen Leythenrode al 

weer bezig met de voorbereidingen voor 

de befaamde Vakantieweek in Eigen Huis! 

Dit jaar wordt dit alom gewaardeerde 

evenement gehouden van: 

maandag 28 t/m donderdag 31 mei. 

Het thema is ‘Vakantie in de jaren 60’! 

Zonder al teveel over de inhoud te willen 

verklappen, kunnen we u verzekeren dat 

het weer een mooi spektakel belooft te 

worden met veel activiteiten, ontbijt-

buffetten, een marktdag, een team 

competitie en nog veel meer. 

 

Gezocht: oude verzamelingen 

Voor woensdag 30 mei zijn we o.a. op 

zoek naar mensen die een leuke 

verzameling hebben en die ook tentoon 

willen stellen. We vinden het vooral leuk 

om verzamelingen te tonen die typisch 

van de jaren 60 zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan speldjes, 

sigarenbandjes, voetbalplaatjes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierviltjes, buttons, luciferdoosjes, 

Piggelmee boekjes etc. Kortom alles wat 

karakteristiek was voor de zestiger jaren. 

De bedoeling is dat Leythenrode een 

‘kraam’ ter beschikking stelt, die u 

vervolgens zelf inricht. 

Waar de kramen met verzamelingen 

worden geplaatst, staat nog niet vast. 

Maar dat het binnen is, is zeker. De 

kraam dient bemant te zijn van 11.00 tot 

16.00 uur. 

Heeft u een leuke verzameling in de kast 

liggen en daar wellicht een mooi verhaal 

bij of wilt u meer informatie. Dan kunt u 

contact opnemen met Francien de Rooij, 

T 071 581 79 16. 

 

Familieleden en vrijwilligers gevraagd 

We hebben een enthousiast organisatie 

comité, heel veel bereidwillige 

vrijwilligers maar we vragen vooral ook 

familieleden van onze bewoners om de 

diverse activiteiten tijdens de 

vakantieweek te begeleiden. 

Denkt u er alvast eens over na of u ons 

één of meerdere dagdelen wilt komen 

helpen. 

Donderdag 22 maart a.s. om 13.30 uur is 

in de Tuinkamer een informatiebijeen-

komst voor vrijwilligers, familieleden en 

andere betrokkenen die willen bijspringen 

tijdens de vakantieweek.  

Vrijwilligers, familieleden en/of 

contactpersonen ontvangen voor deze 

bijeenkomst nog een uitnodiging. 

 

Samen gaan we er weer een 

onvergetelijke vakantieweek van maken! 
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Viskraampje in de hal 

Sinds dinsdag 23 januari jl. komt Conny 

van der Mey iedere maand met vers 

gerookte paling, vers gesneden 

palingfilet, vers gerookte makreel, warm 

gerookte zalm, diverse lekkere broodjes, 

slaatjes met vis enz. Ook verkoopt zij 

ambachtelijke chocolade en nougat. 

Conny staat maandelijks op de dinsdag 

van 10.00 – 14.00 uur in de centrale hal. 

De eerstkomende data zijn: 

20 februari 

20 maart 

17 april 

 

Geestelijke verzorging 

Misschien is het u niet ontgaan dat er 

binnen het verpleeghuis veranderingen 

worden doorgevoerd. 

Vanaf heden is George Brink, geestelijk 

verzorger/Rk-diaken om de week op 

vrijdag werkzaam in Leythenrode. Diaken 

George Brink werkt ook 11 uur in 

Oudshoorn. Pastor Tineke de Jong blijft 

12 uur inzetbaar voor Leythenrode.  

 

In verband met de veranderde inzet van 

de uren geestelijke verzorging is na rijp 

beraad besloten de kerkdiensten te 

verplaatsen. Vanaf 13 april 2018 zullen 

de kerkdiensten op vrijdagmiddag van 

15.00 - 16.00 uur in de Pyramide 

plaatsvinden.  

We hopen dat hierdoor zoveel mogelijk 

bewoners in de gelegenheid zijn een 

kerkdienst bij te wonen.   

De counter in de Pyramide blijft 

gedurende de kerkdiensten gewoon open. 

 

Wij zijn blij dat op deze manier de 

geestelijke verzorging weer zowel 

protestants als rooms-katholiek 

vertegenwoordigd is en dat de 

kerkdiensten ook in de toekomst 

doorgang kunnen vinden.  

 

George Brink en Tineke de Jong 

 

Uitbureau 
Nieuws van het Uitbureau 

De medewerkers van het Uitbureau 

wensen u een mooi 2018 toe met 

gezellige activiteiten, leuke verenigingen 

en grootse evenementen. Zowel op uw 

afdeling, in de Tuinkamer, in de hal en in 

de Pyramide gaan wij zorgen dat er voor 

ieder iets te doen is.  

Heeft u interesse in de maandelijkse 

activiteiten kalender? U kunt deze 

ophalen bij het Uitbureau of in de hal 

tegenover de receptie. 

 

December was een maand waarin we o.a. 

Sinterklaas hebben gevierd. Zowel op de 

afdelingen als in de Pyramide.  

Op 5 december hebben we Sinterklaas en 

een Pietenband op bezoek gehad. Mede 

dankzij Partyband Leiden was het een 

gezellige middag.  

In de prachtig in kerstsfeer versierde 

Pyramide hebben onze bewoners kunnen 

genieten van een heerlijk kerstdiner. 

Enkele afdelingen hebben ervoor gekozen 

om het kerstdiner op de afdeling te 

houden, ook daar was de kerstsfeer 

aanwezig door alle kerstdecoraties.  

 

Daarnaast hebben we ook veel andere 

kerstactiviteiten gehad. Er zijn o.a. 

kerststukjes gemaakt. Herinneringen aan 

kerstmis opgehaald, zoals het vroeger 

was. Er zijn kerstmarkten bezocht en er 

is Kerstbingo gespeeld. Tijdens de 

Pyramide avond op donderdag 21 

december trad Mannenkoor 

Kasteelheeren op en gaven een mooi 

kerstconcert.  

Op Oudejaarsdag werd het jaar feestelijk 

uitgeluid. Voor de bewoners en 

familieleden was een gezellige middag 

georganiseerd met ‘knallende’ 

champagne, oliebollen en appelflappen. 

Tijdens deze middag zorgde vrijwilliger 

Tjeerd van Wijk voor pianomuziek en liep 

‘de reizende goochelaar Charly langs de 

tafels om de aanwezigen zijn 

goocheltrucs te laten zien. 

Mede met de hulp van familie, 

vrijwilligers en medewerkers hebben we 

deze maand zoveel gezelligheid aan de 

bewoners kunnen aanbieden. Alle dank 

hiervoor. 

 

Leythenrode is trots op het grote 

welzijnsleven dat zij voor haar cliënten 

organiseert. Er is veel te beleven en voor 

ieder wat wils. Helaas is het zo dat de 

maatschappelijke ontwikkelingen zo zijn 

dat dit alles niet meer geheel uit 

maatschappelijke gelden gefinancierd kan 

worden. Wij willen u echter zo veel 

mogelijk welzijnsactiviteiten blijven 

bieden!  
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Om dit voort te kunnen zetten en u deze 

grote diversiteit aan 

ontspanningsmogelijkheden te kunnen 

blijven aanbieden vraagt Leythenrode een 

maandelijkse bijdrage voor het brede 

welzijnsaanbod dat wij in huis bieden. 

Denkt u er daarom nog even aan om uw 

machtigingsformulier in te leveren bij het 

Uitbureau, mocht u dat nog niet gedaan 

hebben.  

 

Restaurant de Pyramide 

Heeft u wat te vieren of gewoon 

zomaar……. Dan kunt u terecht in de 

Pyramide voor een High tea of een High 

wine (graag een week van te voren 

bestellen). Ook kunt u in de middag een 

snack of zelfgebakken koeken kopen. 

Bespreek eventueel de mogelijkheden 

met de medewerker van het restaurant 

de Pyramide.  
 

                                           

  

 
Cliëntvertrouwenspersoon 
Ineke van Beek is de 

cliëntvertrouwenspersoon van de 

Verpleeghuizen Leythenrode en 

Oudshoorn van Alrijne Zorggroep. 

Cliënten (mantelzorger, bezoekers) 

kunnen via het ‘Wat ik nog zeggen wil’ 

formulier, opmerkingen, klachten, ideeën 

en complimenten aangeven. Het 

formulier is zowel in papieren versie als 

digitaal op de website te vinden. 

Ook kunnen opmerkingen, klachten en 

complimenten telefonisch of per e-mail 

worden aangegeven. 

Als cliëntvertrouwenspersoon verwerkt 

Ineke deze informatie. Betreft het 

formulier een klacht, dan neemt Ineke 

contact op met u met als doel om de 

klachten samen met u op te lossen op de 

plek waar die is ontstaan. Dit alles om de 

kwaliteit en daarbij de tevredenheid van 

de cliënt te verhogen. 

De werkdagen van Ineke zijn 

maandagochtend en dinsdag- of 

woensdagochtend van 08.00 – 12.00 uur. 

Zij is telefonisch bereikbaar via  

T 071 – 5828 004 of via het secretariaat 

Verpleeghuis Leythenrode  

T 071–58 17 852 of via e-mail  

E wjvanbeek@alrijne.nl 

 

 

Social media 

Volg Leythenrode! 

 

Twitter: @leythenrode 

Facebook: /leythenrode 

mailto:wjvanbeek@alrijne.nl
http://twitter.com/leythenrode
http://www.facebook.com/verpleeghuisleythenrode

