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LENTE!
Het is officieel: de lente is begonnen!
Voor de bewoners van de ZorgVilla
een mooie reden om er met zijn allen
op uit te gaan en de lammetjes te
bezoeken. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar alles over met een
uitgebreid (foto)verslag.
ZORGVILLA
NIEUWS:
• Periodieke
nieuwsbrief
• Voor bewoners van
De ZorgVilla en hun
familieleden en
mantelzorgers

Verder in deze nieuwsbrief uitgebreide informatie over de nieuwbouw bij
de ZorgVilla.
Sinds kort kunnen we zelfs ín de
ZorgVilla fietsen, ook daar leest u
meer over, net als over een mooi
initiatief van Miriam Hoogeveen: de
waakmand.
Veel leesplezier!

Lentezonnetje
Luchtballonnetje
Groen gras
Huppelpas
Bijengezoem
Boterbloem
Lam in de wei
Vogeltjes blij
Vroeg ontbijt
Lentetijd!

ZORGVILLANIEUWS

INFORMATIE NIEUWBOUW ZORGVILLA
Zoals we allemaal kunnen
zien wordt er druk gebouwd op het terrein van
de ZorgVilla. De hoogste
tijd om wat meer (achtergrond) informatie te geven
over het nieuwbouwproject.

Centrale ruimte
Aan de voorkant van het
gebouw komt een grote
centrale ruimte waar gegeten kan worden en
activiteiten kunnen worden gedaan. Deze ruimte
heeft een grote raamparworden er lichtkoepels
geplaatst. De constructie
in de centrale voor en achter ruimte is uitgevoerd
volgens Oostenrijks houtbouwsysteem, dit resulteert in een warme uitstraling.

Appartementen
Er komen 14 tweepersoons appartementen. Alle
appartementen worden
uitgevoerd met brede deuren, zodat hoog/laag bedden hier doorheen gereden kunnen worden. Verder heeft elk appartement
een eigen terrasoverkapping. Het nieuwe gebouw
wordt zo gemaakt dat alle
zorg geleverd kan worden.
Zelfs is er een mogelijkheid gerealiseerd dat een
tilliftsysteem aan het plafond kan worden gemaakt.
De slaapkamer en badkamer worden met een
schuifdeur afgesloten.
Elk appartement heeft een
volledig zelfstandige keuken met o.a. een inductie
kookplaat.

tij waardoor er een natuurlijke verbinding met
de buurt wordt gecreëerd.
De centrale ruimte wordt
opgeleverd met een centrale keuken waar voor
bewoners gekookt kan
worden. Het hele gebouw
krijgt vloerverwarming.
Aan de voor- en achterkant van het nieuwe gebouw komt in het dak
een lichtstraat en verder

Dagbesteding
De huidige ruimte voor
dagopvang wordt te klein
en daarom is besloten om
op de plek van het zwembad een nieuwe ruimte
hiervoor te realiseren
De nieuwe dagbesteding
ligt op een centrale plek op
het terrein en is daardoor
makkelijk toegankelijk vanuit de 4 gebouwen. De
huidige dagbesteding

wordt omgebouwd tot
een riant 2-persoons appartement die in april/
mei opgeleverd wordt.
Buitenkant
De voorgevel van het
nieuwe gebouw is afgestemd op het straatbeeld
in de omgeving. De omliggende lage seniorenwoningen zijn hierin bepalend geweest. Aan beide
lange zijkanten van de
uitbreiding komt een 60
m. lange overkapping,
uitgevoerd in larikshout.
Elk appartement krijgt
een buitenlamp en in de
centrale hal bij de voordeur komt een lamp met
een bewegingsmelder.
Net als de hoofdlocatie
worden de stenen van
het gebouw wit gespoten,
zodat de verschillende
gebouwen één geheel
vormen.
Verwacht wordt dat de
appartementen in mei/
juni zullen worden opgeleverd.

Pagina 2

MAART 2019

VIRTUEEL FIETSEN IN DE ZORGVILLA
varing brengt buiten naar
binnen en geeft mensen
het gevoel dat zij erop uit
zijn.

In de Zorgvilla wordt sinds
enkele weken gebruik
gemaakt van een virtuele
fiets.
Met de virtuele fiets kun-

nen mensen interactieve fietstochten maken
in meer dan 250 verschillende plaatsen.
De realistische fietser-

…zo kunnen we nog wel
even doorgaan.

En…
-Bewegen geeft voldoening
-Bewegen brengt mensen
met elkaar in contact
-Bewegen geeft plezier
-Bewegen vertraagt de achteruitgang van het functioneren
-Bewegen zorgt voor een
betere conditie
-Bewegen leidt tot een verbetering van het geheugen

DE WAAKMAND
Voor mijn opleiding als
verpleegkundige kreeg ik
een examenopdracht om
een verbetervoorstel te
maken. Ik heb gekozen
om dit voorstel te schrijven ten aanzien van de
palliatieve zorg in de
Zorgvilla. Palliatieve zorg
is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit
van leven.
Ik vond dat we hierin de
kwaliteit konden verbeteren en heb een zorg/
waakmand bedacht, met
daarin artikelen die kunnen dienen ter ondersteuning van de zorgvrager en diens naasten
tijdens het waken, wanneer iemand de laatste
fase van zijn of haar le-

ven is ingegaan.
De bedoeling van de waakmand is, om verlichting te
bieden, te verzachten en
een spreekwoordelijke mantel om iemand heen te willen slaan. Het gevoel geven
dat we meeleven in een

verdrietige periode. Extra
aandacht en liefde voor het
waken.
Inmiddels is de mand klaar
en hebben we vanuit de
organisatie te horen gekregen dat er op iedere locatie

van de Zorgzaak met deze
mand gewerkt gaat worden.
Ik ben hier ontzettend blij
mee en dankbaar voor om
met deze mand te mogen
werken.
Miriam Hoogeveen
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Wilt u contact met de redactie of een
bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met:
Mariëlle Visser
PR Medewerker De ZorgVilla
Telefoon: 0523 - 22 50 05
e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl
U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij
een van de zorgverleners!

LAMMETJES KIJKEN!
Sinds kort heeft de Zorgzaak
een bus beschikbaar gesteld
die gebruikt kan worden voor
het vervoeren van bewoners
van de zorglocaties zoals de
ZorgVilla.
De bewoners van de ZorgVilla
hadden de primeur om de bus

voor de allereerste keer te
gebruiken. In gezamenlijk
overleg besloten we om
een bezoekje te brengen
aan de Schaapskooi Bargerveen om daar de lammetjes te bekijken, het is
immers lente!

Wat hadden we geluk met
het weer, de cliënten en
begeleiders hebben genoten. De foto’s zeggen wat
dat betreft genoeg! Iedereen was het er over eens:
het was voor herhaling
vatbaar!
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