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"Met het nieuwe plein ligt er een basis

waarop we de komende twintig jaar verder

kunnen borduren. Gebruikers kunnen hun

eigen inbreng geven, zonder dat de basis

aangetast wordt."

Willem Dijkstra, architect

"Met het nieuwe plein ligt er een basis

waarop we de komende twintig jaar verder

kunnen borduren. Gebruikers kunnen hun

eigen inbreng geven, zonder dat de basis

aangetast wordt."

Willem Dijkstra, architect

U heeft het vast gehoord, gezien, gemerkt of erover gelezen. Het plein in zorgcentrum Beatrix wordt

verbouwd. De wens en de ideeën voor een nieuwe modern plein zijn er al een paar jaar, en nu gaat het echt

gebeuren! In deze eerste nieuwsbrief krijgt u onder meer een beeld van het nieuwe plein, vertellen we u

wat er gebeurt tijdens de verbouwing en wie er aan het project meewerken.

Verbouwing van start!

Op 4 februari is de verbouwing gestart, met een

symbolische klap op een stuk oud meubilair. De

komende maanden wordt er een prachtig nieuw plein

gerealiseerd. Op het nieuwe plein kunnen bewoners

en bezoekers genieten van diverse activiteiten. Ook

wordt er een prachtig restaurant gerealiseerd met

duurzame maaltijden, goede koffie, thee en gebak en

een lekker hapje en drankje. Het nieuwe plein wordt

levendig, maar wel voorzien van rustige hoeken en

aparte ruimtes. Het wordt minder rumoerig dan het

oude plein. Op de foto's op de volgende pagina krijgt

u een indruk van hoe het nieuwe plein eruit komt te

zien. In de volgende nieuwsbrief informeren we u

meer in detail over de inrichting en met welke

materialen we gaan werken.

 

Activiteiten in het Huis van de Buurt

Vanaf 4 februari vinden er geen activiteiten meer

plaats op het plein en de vide tot het nieuwe plein

gereed is. Tijdens de verbouwing schenken we gratis

koffie en thee tussen 10.00 en 11.30 uur en tussen

14.00 en 17.00 uur in vergaderruimte Lanxmeer.

Sommige activiteiten vinden tijdelijk plaats op de

woningen of worden verplaatst naar andere ruimtes

binnen Beatrix, zoals de vergaderruimte Lanxmeer.

Andere activiteiten gaan niet door tijdens de

verbouwing. Ten slotte verplaatsen we ook een

aantal activiteiten naar locaties buiten Beatrix. Zo

gaan de biljartclub en de wijkbingo tijdelijk naar

zorgcentrum Kulenburg en zingt het koor in deze

periode in ’De Lantaarn’.

Op www.zorgcentradebetuwe.nl/beatrix en op het

plein vindt u het aangepaste activiteitenoverzicht.
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Uw en onze veiligheid

Tijdens de verbouwing geldt: als een

gebied is afgezet met een rood afzetlint,

mag u zich hier niet begeven. Onze

pleinmedewerkers zullen hier ook op

toezien, zodat dat uw veiligheid

gewaarborgd blijft.
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Roken

Vanaf de start van de verbouwing mag er niet meer

gerookt worden in Pleinzicht. De rookruimte op het

plein verdwijnt definitief. Niet alleen wordt het

wettelijk verboden om in openbare ruimte

rookgelegenheid te bieden, we onderschrijven dit als

Zorgcentra De Betuwe ook van harte. Wij vinden dat

roken niet in de visie van en duurzaam en gezond

restaurant past. Roken kan buiten, maar als dat voor u

niet mogelijk is, kunt u met uw zorgmedewerker een

oplossing zoeken.

 

Postvakken

De postvakken voor de woningen en afdelingen zijn

verplaatst. Deze bevinden zich niet meer op het plein,

maar worden in een kast geplaatst links van het

Servicecentrum. Uw zorgmedewerker zorgt dat de

post op uw woning of afdeling terecht komt.

Het team

Voordat het nieuwe plein gereed is, moet er veel

gebeuren. Daarom hebben we heel zorgvuldig een

team samengesteld met alle specialisten die daarvoor

nodig zijn. Elke twee weken komen zij bij elkaar en

worden de afspraken en acties uitgezet. In kleine

groepjes werken ze steeds andere onderwerpen of

voorstellen uit, die in de grote groep gepresenteerd

worden. Denk bijvoorbeeld aan het interieurplan, een

cateringplan, een gewijzigd activiteitenplan of een

schoonmaakplan tijdens de verbouwing. Soms worden

daar nog mensen bij betrokken uit de organisatie om

hun mening te geven. Verderop leest u hoe een aantal

teamleden graag bijdraagt aan het nieuwe plein.

  

De voorbereiding voor de verbouwing is in volle gang

  

Alle taken en acties staan op gele en roze post its

 

Vragen of zorgen?

We beantwoorden graag al uw vragen. U kunt een

email sturen aan pleinbeatrix@stzdb.nl, bellen naar

0800 - 77 33 444 of onze medewerkers Welzijn &

Gastvrijheid uw vraag stellen.
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"Mijn doel: lekker eten, een schoon plein en vooral

ontmoeten tussen 8 en 20 uur."

Mark Polder, adviseur voeding, horeca en service

 

 

"Ik vind het een uitdaging om als lid van de

Cliëntenraad mijn bijdrage te leveren aan de

ontwikkeling van het nieuwe plein, waar iedereen

zich thuis zal voelen."

Leon ten Hove, lid Cliëntenraad

Leon ten Hove

Ietje Staal

 

 

 

"Ik vind het leuk om mee te denken over een

nieuw plein waar ontmoeting, gezelligheid, lekker

eten en vrolijke activiteiten mogelijk zijn."

Ietje Staal, vrijwilliger

 

 

"Gezelligheid, veiligheid en het welkom heten van

bewoners en familie, dat vind ik belangrijk!"

Jos Spithoven, Welzijn & Gastvrijheid

Jos Spithoven


