Video-lunch op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

12.30-13.00 u.

We lunchen in het Leontienhuis ook van 12.30 – 13.00 u. Aangezien we in het kader van
‘Leontienhuis 1,5 meter’ een beperkt aantal bezoekers per dag kunnen ontvangen, bieden we ook de
mogelijkheid aan om via videoconference te lunchen.
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Om elkaar voldoende aandacht te kunnen geven hebben we ruimte voor maximaal 8
deelnemers + 1 Leontienhuis-medewerker.
Aanmelden graag voor woensdagochtend voor 12 uur met wensen/mogelijkheden voor de
daarop volgende week (via het formulier op de website). Aanmeldingen worden op gelijke
voet verdeeld. Uiterlijk zaterdag hoor je welke planning voor jou is vastgelegd.
Er wordt op jouw deelname gerekend, dus wanneer je onverwacht niet kunt of ziek wordt,
meld je dan zo vroeg mogelijk af, zodat iemand van de wachtlijst kan worden benaderd.
Wanneer je wilt dat we je helpen bij een uitbreiding of uitdaging, geef dit dan svp aan als je
de planning doorstuurt of mail ruim van tevoren. Dan kunnen we tijdens de lunch opletten
en je indien nodig ondersteunen.
Wanneer je jouw eetlijst wilt uitbreiden of wilt variëren met beleg, dan kun je bijvoorbeeld
ook hiermee starten wanneer je live in het Leontienhuis luncht. Gebruik dan de video-lunch
om het door te zetten.
We eten allemaal 2 boterhammen met beleg (of meer als het voedingsadvies dat
voorschrijft).
Iedereen bereidt het brood en melk/sap/thee of koffie van tevoren voor en we laten ons
bord even kort aan elkaar zien.
We hebben aandacht voor elkaar (dus telefoons zijn van tafel en we gaan niet tegelijkertijd
mails lezen o.i.d.).
Niet ongevraagd opstaan om drinken of iets anders te pakken (onvoorziene omstandigheden
daargelaten). Moet er echt iets, meldt het dan even.
Houd het leuk voor iedereen, richt het gesprek naar de groep. Wanneer je iets met een deel
van het gezelschap hebt meegemaakt en je bespreekt dit, licht het dan toe zodat iedereen
het begrijpt.

