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Nieuwsbrief nr. 13 –  juni 2017 

 

Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 

Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl 

 

Zaterdag 1 juli: open dag Semmelweislaan 

 

Het bestuur kan zich voorstellen dat de vrijwilligers en andere belangstellenden alvast 

een kijkje willen nemen op de locatie aan de Semmelweislaan in wat na de verbouwing 

het Bijna-Thuis-Huis / hospice Veen en Wolden gaat worden.  

 

Daarom wordt een ieder uitgenodigd om zaterdag 1 juli 2017 langs te komen op de 

Semmelweislaan 4 (achter het Refaja-ziekenhuis). ’s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur zijn 

de vrijwilligers van harte welkom. De verbouwtekening ligt ter inzage. Er zijn 

bestuursleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Eind augustus, na de bouwvak, 

begint aannemer Hesco Bouw BV uit Stadskanaal met de verbouwing. Het streven is om 

in oktober 2017 de deuren te openen.  

 

’s Middags van 13.30 tot 16.00 uur staan de deuren open voor degenen die zich willen 

opgeven als vrijwilliger en uiteraard voor de overige belangstellenden. Bestuursleden zijn 

aanwezig om toe te lichten wat het betekent om vrijwilliger te zijn in een Bijna-Thuis-Huis.  

 

Deze week verschijnt ook een persbericht voor de open dag op zaterdag 1 juli 2017. 

Een kopje koffie staat voor iedereen klaar. 

 

Coördinator Lidwien Martens 

Onlangs heeft het bestuur mevrouw Lidwien Martens benoemd tot coördinator. Lidwien 

is een professional in de gezondheidszorg. Ze heeft de opleiding HBO-Verpleegkunde in 

1997 voltooid en zij heeft veel ervaring in de zorgverlening in het algemeen en de 

palliatieve-terminale-zorg in het bijzonder. Haar eerste taak is het treffen van 

voorbereidingen opdat het Bijna-Thuis-Huis na het openen van haar deuren in de 

gelegenheid is de eerste gasten te ontvangen. Wij wensen Lidwien veel succes met haar 

werkzaamheden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van het Hospice Veen en Wolden. 
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