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Vragen of zorgen?
We beantwoorden graag al uw vragen. U kunt
een email sturen aan pleinbeatrix@stzdb.nl,
bellen naar 0800 - 77 33 4444 of onze
medewerkers Welzijn & Gastvrijheid uw vraag
stellen.
 

Rechts: Norbert van Gool van Welzijn &
Gastvrijheid
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De verbouwing van het plein in zorgcentrum Beatrix ligt keurig op schema! In deze tweede nieuwsbrief

vertellen we u graag meer over het nieuwe plein. U leest meer over het restaurant, de verschillende

activiteitenruimtes en de keuzes die we hebben gemaakt voor het interieur.

Restaurant
Op het plein komt een echt restaurant dat van 08.00
uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds is geopend. U
kunt er à la carte eten. Op de kaart staan diverse
gezonde en duurzame maaltijden. De frituurpan komt
niet meer terug, maar voor een lekkere snack of
borrelhap gebruiken we voortaan de oven, ook lekker
en een stuk gezonder! Medewerkers wordt als lunch
van maandag tot en met vrijdag een buffet
aangeboden. De keuken verdwijnt van de eerste
verdieping en wordt nieuw gebouwd op de begane
grond, waar voorheen de winkel zat.
 

Familiekamer 
De bar blijft op de huidige plek. Van daaruit wordt
koffie en thee geserveerd. De huidige rookruimte
verdwijnt en deze ruimte wordt samengevoegd met
het café tot één grote familiekamer. Deze ruimte kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om verjaardagen met
de familie te vieren.
 
De kapsalon
De kapsalon blijft op de vertrouwde plek. Tijdens de
verbouwing kunnen er een aantal dagen uitvallen.
Uw medewerker Welzijn & Gastvrijheid kan u hier
meer over vertellen.
 
Loungeruimte
Naast de hoofdingang komt een gezellige
loungeruimte met comfortabele stoelen.
 
Winkeltje
Tegen de wand waar het Servicecentrum is
gevestigd, plaatsen we drie kasten met eenvoudige
artikelen, zoals een drankje, chips en koekjes.
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U krijgt een indruk van de eerste etage met het biljart en de activiteitenruimte 'de Klok'.U krijgt een indruk van de eerste etage met het biljart en de activiteitenruimte 'de Klok'.
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"Ik vind het heel leuk om op deze manier
het nieuwe plein te kunnen realiseren,

zodat onze bewoners daar veilig en
huiselijk kunnen verblijven."

Gerrit Roelofse, 
adviseur gebouwen en inkoop
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Kleuren en materialen
We creëren een huiselijke, harmonieuze en levendige
sfeer op het nieuwe plein en de eerste verdieping. Dit
komt terug in het ontwerp van de ruimtes, maar ook
door middel van warme kleuren en prettige
materialen. Bij het uitzoeken van kleuren en
materialen hebben vele betrokkenen meegedacht: de
architect, een medewerker huishouding, een
verpleegkundige, een specialist op het gebied van
dementie, twee adviseurs inkoop en horeca, twee
cliëntenraadsleden, een vrijwilliger en een fysio- en
ergotherapeut. Iedereen heeft vanuit zijn of haar
specialisme en ervaring meegekozen. Op de vloer
komen drie verschillende houtsoorten in een warme
bruine kleur. We houden rekening met logische
looproutes in het leggen van de vloeren. De meubels
hebben hoofdzakelijk de kleuren middenblauw en
dieprood. De meubels bevatten goede armleuningen
en zijn eenvoudig schoon te maken.
 

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping komen een computerkamer
(waar voorheen medewerkers Welzijn & Gastvrijheid
werkten), het biljart, een grote activiteitenruimte, de
bioscoop en de huiskamer van de buurt. De architect
werkt met zogenaamde scheidingswanden. Tussen
het biljart en de activiteitenruimte bijvoorbeeld komt
een verplaatsbare wand, die een intieme sfeer creëert
voor de gebruikers. Het kunstwerk de klok wordt
verhuisd van het plein naar de eerste verdieping en op
deze scheidingswand gemonteerd. De
activiteitenruimte noemen we voortaan de Klok. Op
het oude plein kon het nogal rumoerig worden, maar
daar hebben we een oplossing voor bedacht. De
reling, waar nu spijlen te zien zijn, wordt
dichtgemaakt met borden met geluidwerend
materiaal en mooie beelden of kleuren. Dit geeft een
rustig beeld en zorgt voor een betere akoestiek.
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Jeannet van den Bosch
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"Ik vind het heel fijn om mee te denken en te
regelen dat de bewoners een veilig thuisgevoel
krijgen in een sfeervolle omgeving."
Jeannet van den Bosch, Welzijn & Gastvrijheid

 
 
"Het plein wordt een gezellige plek waar je lekker
kunt eten, koffie drinken, kortom, ontmoeten voor
iedereen."
Marja Verrips, projectmedewerker

Marja Verrips

Wil Bosman

 
 
 
"Vanuit de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat
we actief meedenken aan het nieuwe plein, zodat
we echt een fijne plek voor de bewoners creëren"
Wil Bosman, voorzitter cliëntenraad

 
 
"Ik wil dat de gebruikers van het plein zich net zo
prettig voelen in deze ruimte als ik."
Klaas Krist, Welzijn & Gastvrijheid

Klaas Krist


