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Het is even wennen...

We zijn inmiddels verhuisd en
moeten weer wennen aan een nieuwe
leefomgeving met andere gewoontes.
 
Tot onze spijt hebben we een aantal
dingen niet kunnen regelen en
faciliteren. In deze nieuwsbrief staan
we stil bij een aantal zaken die onze
aandacht hebben en waar we hard aan
werken om dit zo snel mogelijk voor u
op te lossen.

 
Toegang gewijzigd

Op dit moment is men druk bezig met
de nieuwe inrit aan de Gregorystraat. 

Daarom is de toegangsweg vanaf de
Nunspeterweg weer opengesteld.
 
 

Let wel op: het kan zijn dat de ene keer
de inrit aan de Nunspeterweg gebruikt
moet worden en de volgende week de
nieuwe inrit aan de Gregorystraat.
 
Scootmobielruimte

De nieuwe parkeerruimte voor uw
scootmobiel is nog niet klaar.

Binnenkort maken wij een begin met
de nieuwe ruimte voor de
scootmobielen. De verwachting is dat
de parkeerruimte eind september
gereed is. Zolang deze nieuwe ruimte
nog niet klaar is kunt u uw scootmobiel
parkeren en opladen in de ruimte
achter het ServicePunt. De medewerker
ServicePunt zorgt ervoor dat uw
scootmobiel 's nachts van de lader af
gaat.

 

Goed geïnformeerd

In deze nieuwsbrief informeren
wij u over de stand van zaken
na de verhuizing naar
woonzorgcentrum Het Nieuwe
Feithenhof.
 
Heeft u vragen over de inhoud
van deze nieuwsbrief? Neemt u
dan contact op met via
e-mailadres
g.bos@wzuveluwe.nl of
telnummer (0578) 56 90 10.



    

Rookruimte

De huidige rookruimte bij het
parkeerterrein aan de voorzijde van
het woonzorgcentrum wordt
vervangen door een nieuwe ruimte.

Hoe deze er uit zal zien en waar deze
geplaatst wordt is nog niet helemaal
duidelijk. Dit besluit wordt
meegenomen bij het herinrichten van
de tuin.
 

Rookbeleid

Het nieuwe rookbeleid moet nog
vastgesteld worden.

Dat kan pas nadat alle adviezen
daarover van de Ondernemingsraad
(OR) de Cliëntenparticipatieraad (CPR),
de Verpleegkundige adviesraad (VAR)
en de Etische Commissie zijn
ontvangen. Tot die tijd wordt het
volgende gedoogd; Roken mag buiten;
ver voorbij de hoofdingang. Het
huidige tuinhuis zal, voor tijdelijk,

worden opgeknapt. Op uw eigen
balkon of terras, als u de deur van uw
appartement dicht houdt. Op het
terras/balkon van KSW (cliënten onder
begeleiding) waarbij ook hier de deur
van de huiskamer gesloten wordt. Op
het terras van het restaurant, ver weg
van de toegangsdeuren van het
restaurant.
 
Zodra het nieuwe rookbeleid is
vastgesteld komen we hierop terug.
Er zijn dus nog wijzigingen op het
bovenstaande mogelijk.

Ophangsysteem kamer

Er is veel vraag naar de ophangkoorden voor het ophangsysteem in de
appartementen en de zorgstudio's.

Deze koorden zijn in bestelling zodra ze binnen zijn, worden ze voor u
opgehangen. Het speciale ophangsysteem kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het
ophangen van schilderijen. Een extra set is bij te bestellen. Hoe dat kan, hoort u zo
spoedig mogelijk.
 
Voor het ophangen van zware dingen, bijvoorbeeld een klok, zal er geboord
moeten worden. Dit verzorgt de huismeester voor u. Wanneer u daar gebruik van
wilt maken, kunt u dit melden bij de medewerker van het ServicePunt.

Gordijnen

Bij een aantal van u hangen er
verkeerde gordijnen of is er verf op
gekomen tijdens het schilderen van
de raamkozijnen.
 
Zodra de leverancier terug is van
vakantie proberen wij de, bij ons
bekende, problemen op te lossen.
Heeft u ook problemen met uw
gordijnen en heeft u dit nog niet
gemeld? Geen probleem!
 

U kunt dit alsnog melden via
e-mailadres g.bos@wzuveluwe.nl.
 
Zonwering

De nieuwe zonwering is besteld en
wordt eind september geplaatst.

Ook hiervoor geldt dat we de overlast
tot een minimum proberen te
beperken.
 
 

Bouwkundige zaken

Veel zaken zijn gemeld, variërend van
het missen van een raam dat open
kan, tot een stop in de wastafel die
niet goed werkt.

Deze zijn allemaal in beeld en worden
opgepakt door de manager vastgoed
a.i. en de aannemer.



    

Post

Voor uw post komt er een brievenbus
in de sluis te hangen.

De postbode en krantenbezorger zal
hier uw post of krant in bezorgen.
Zolang de brievenbussen nog niet zijn
geplaatst, zorgt de medewerker
ServicePunt dat uw post op uw kamer
wordt bezorgd.
 
 

Ventilatie

We horen van veel mensen de vraag
of er ook een klapraam op de
slaapkamer kan komen.

De Climarad op uw kamer is een
apparaat dat kan koelen, verwarmen en
ventileren. Deze kunt u, als u dat wilt,
de hele dag op de stand ventileren
laten staan.
 

Bestrating

Er wordt op dit moment hard gewerkt
aan de aanleg van de nieuwe
bestrating.

Men is begonnen met het herinrichten
van het terrein. De nieuwe inrit aan de
Gregorystraat wordt aangelegd en de
parkeerplaatsen en de contouren van
de tuin zullen zichtbaar worden. De
werkzaamheden zullen ongeveer een
maand in beslag nemen.
De tuin wordt in het najaar aangepakt.

Leefcirkels

Voor de cliënten op de KSW afdelingen wordt gewerkt met zogenaamde
leefcirkels.

Dat betekent dat er bij bepaalde cliënten soms een piep bij de zorg afgaat als men
in bepaalde gedeeltes van de locatie komt. Ook kan het zijn dat voor een cliënt
een deur dichtgaat en even blokkeert om te voorkomen dat deze cliënt zonder
begeleiding naar buiten gaat.
 
U kunt dus soms voor een dichte deur staan, wacht u dan even tot de cliënt weer
uit deze omgeving is gehaald de deur deblokkeert.

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
gastheren/gastvrouwen voor
Kleinschalig Wonen (KSW)

Als gastvrouw/gastheer ondersteunt u
het zorgpersoneel bij het verzorgen
van bijvoorbeeld ontbijt, lunch of
warme maaltijd. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de flyer of u kunt
contact opnemen met Jolanda ter
Agter. Dit kan via e-mailadres
welzijnelburg@wzuveluwe.nl of via

telefoonnummer (06) 829 286 55,
tijdens werkdagen tussen 9.30 - 17.00
uur.
 
Meldingen

Nog even en aantal belangrijke
dingen op een rijtje...

Wilt u graag iets opgehangen hebben
wat te zwaar is voor het ophang-
systeem, dan kunt u dit melden bij de
medewerker van het ServicePunt.
 

Zij geeft dit door aan de huismeester.
Voor het doorgeven van
beschadigingen, mankementen aan
apparatuur of andere zaken die met de
verbouw te maken hebben, kunt u
conact opnemen via e-mailadres
g.bos@wzuveluwe.nl.
 
Wij doen ons uiterste best alles zo snel
mogelijk voor u op te lossen!



Gastheren/gastvrouwen gezocht!

Wilt u graag iets voor een ander betekenen?
Dan zijn wij op zoek naar u!
 
Wilt u graag iets voor een ander betekenen én heeft u affiniteit met mensen met dementie? Dan bent u
bij het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg op de juiste plek.
 

Samen
Als gastheer/gastvrouw heeft u een belangrijk aandeel in het welbevinden van onze cliënten. Samen
bieden we een thuis aan ouderen. U als gastheer/gastvrouw geeft onze cliënten net dat extra beetje
aandacht dat een dag leuk maakt.
 

Help mee
Taken gastheer/gastvrouw op onze huiskamers:
• Ondersteuning bij de maaltijden, koffie schenken en activiteiten.
• Het geven van individuele aandacht aan cliënten.
 

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stel ze gerust via e-mailadres
welzijnelburg@wzuveluwe.nl of telefoonummer (06) 82 92 86 55.


