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Beste bewoner , familie, bezoeker , hulpverlener ,

Het afronden van de ene fase en de voorbereiding starten van de volgende fase is best wel een drukke en misschien
verwarrende periode. We maken in de komende weken enkele bouwbrieven op om gefaseerd jullie te informeren over
de wijzigingen in de komende maand.
In gebruikname fase 2
Op 2/1/2020 verhuizen de eerste bewoners naar de nieuwe kamers in Ten Boogaerde. We starten met die bewoners die
in een nieuwe kamer op het derde verdiep zullen verblijven. Op 6/1 en 7/1 volgen dan respectievelijk de bewoners van
verdiep 2 en 1 .
Het spreekt voor zich dat onze medewerkers en vrijwilligers er alles aan doen om de verhuis op alle vlakken goed voor
te bereiden zodat deze vlot kan verlopen. Het past hier om iedereen die betrokken is bij deze
verhuis na fase 2 te bedanken voor hun extra inzet in deze periode.

Naast de kamers op de verdiepingen , kunnen we de hoofdingang opnieuw in gebruik nemen vanaf 6/1/2020 . Nabij de
hoofdingang is de lift opnieuw in gebruik.
Ingang 1 wordt begin 2020 afgesloten omwille van werfinrichting en is gedurende fase 3 niet toegankelijk. Naast de
hoofdingang blijft ingang 2 en de ingang via Boezingsestraat bereikbaar.

Hoofdingang : via Veurnseweg

ingang 2 : via Veurnseweg

Fase 3
Deze fase omvat zowel de centrale trap als de tweede helft van de
oude lange vleugel ( ten Boogaerde).
Dit betekent dat op alle verdiepingen de verbinding van alle
afdelingen met de centrale trap afgesloten is voor doorgang voor
niet-medewerkers.
Dit betekent dat alle bewoners en bezoekers die hun verdiep willen
verlaten en naar een andere vleugel of deel van het gebouw willen
gaan, altijd eerst naar de gelijkvloers zullen moeten , daar de
oversteek maken naar de andere vleugel en indien van toepassing de
lift of trap daar moeten nemen om in deze vleugel een hoger verdiep te bereiken .
Een voorbeeld :
Een bewoner uit de nieuwbouw derde verdiep wenst naar het Lommerhof ( gebouw langs de Boezingsestraat ) derde
verdiep te gaan , zal eerst in de nieuwe vleugel naar het gelijkvloers moeten . Daar zich begeven naar het Lommerhof
gelijkvloers en via de lift de derde verdieping bereiken .
Op de beneden verdieping blijft alles open en verbonden met elkaar . Enkel op de verdiepingen is de doorgang naar
een andere vleugel onmogelijk en moet men eerst naar gelijkvloers.
Zicht op centrale traphall op de gelijkvloers :

buitenzicht op centrale trappenhuis kant Veurnseweg :

Wat verandert nog van plaats ?

De verpleegburelen in de nieuwe vleugel en dus voor kring 3-4-5 zijn niet bereikbaar , tenzij onder begeleiding van een
medewerker.
Voor kring 3 ( = eerste verdiep nieuwe vleugel ) blijven de medewerkers daar hun bureel houden maar wordt
afgesproken dat zij opgebeld wordt als een familielid hen contacteren . Via het raam nabij de lift een seintje geven is
een zeer praktische oplossing.
Kring 4 ( = tweede verdiep) neemt zijn intrek in Het Zwaluwnest tweede verdiep . Te bereiken vanuit de nieuwe vleugel
naar gelijkvloers en op de gelijkvloers naar de lift nabij ingang 2 .
Kring 5 ( = derde verdiep ) neemt zijn intrek in De Vlasschaerd – tweede verdiep . Te bereiken vanuit de nieuwe vleugel
naar gelijkvloers en op de gelijkvloers naar lift nabij ingang 2.
De kinéruimte verhuist naar Lommerhof – gelijkvloers in het Salon einde gang. De erediensten en gebedsdiensten gaan
door in het tweede deel van de cafetaria daar de kapel onbereikbaar is gedurende fase 3.

De pastorale medewerkers Christine en Marianne nemen een tijdelijke intrek in een gebouw buiten het hoofdgebouw
maar zijn door hun betrokkenheid veel in het hoofdgebouw aanwezig. Contacten kunnen op deze manier op kamer of
beneden in de ontvangstruimten. U kan via de medewerkers vragen dat de pastorale medewerkers opgebeld worden en
u opzoeken. Zij verhuizen tegen 3/1.
De verantwoordelijke vrijwilligers ( Annick ) neemt eveneens haar intrek in het gebouwtje aan de fietsenstalling – inrit
Lommerhof.
Bijgebouw voor pastores , animatie en verantw. vrijwilligers :

toegang via Boezingsestraat :

De sociale dienst ( Iris en Mieke ) nemen hun intrek op de gelijkvloers , nabij onthaal en dit tegen 3/1/20.

De parking – Veurnseweg krijgt een nieuwe toegang omwille van de werfinrichting en we voorzien een afdwingbaar
verbod voor werfwagens op de parking.
De hoofdingang is via de Veurnseweg opnieuw toegankelijk vanaf 06.01.2020 en dit tussen 8u en 18u op weekdagen .
We beseffen dat deze fase een impact kan hebben op de vlotte bereikbaarheid van en “verkeer “ binnen de voorziening
en we danken u nu reeds voor het begrip. We voorzien dat deze fase omstreeks begin oktober afgelopen is .
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .
Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur

