Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Nieuwsbrief nr. 17 – november 2017
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris.
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl
Deze keer een wat kortere nieuwsbrief. Zo vlak voor de opening is er immers ook veel anders te
doen.
Inrichting huis.
Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief is er ontzettend veel gebeurd. Onderstaand wat
zaken:
- De kleuren.
Het huis is inmiddels, op een kleine afwerking, na volledig geschilderd door leden van de
Rotaryclub Stadskanaal. Het zijn pastelachtige tinten (lichtgeel, lichtblauw, lichtrood en lichtgrijs)
geworden die het geheel een frisse uitstraling geven. Over de kleuren van de lichtrode deuren is
nogal het nodige te doen geweest. Uiteindelijk is besloten het oorspronkelijke plan te blijven
volgen. Een verrassing voor iedereen. De een vindt het prachtig de ander net iets te bont.
Natuurlijk kunnen we het allemaal pas beoordelen als het huis ook is ingericht met het meubilair en
wat planten. Kortom, voer voor discussie, maar zo blijkt maar weer dat over smaak niet te twisten
valt. We horen te zijner tijd graag uw reactie!
- Verlichtingsplan.
Het oude gebouw had allerlei soorten verlichtingen. Een erg verschillend soort licht, dus. Er is
daarom besloten om installatiebedrijf Aalbers een verlichtingsplan te laten maken. Dat plan is
inmiddels gereed en wordt binnenkort uitgevoerd. Voor alle kamers en de huiskamer/serre geldt
dat deze verlichting, naast een goed “werklicht”, ook dimbaar wordt. In de serre komen langs de
randen led-spotjes in het plafond. De grote lampen in de hal blijven bestaan, maar worden
voorzien van nieuwe lampen zodat de kleuren echter overkomen.
- De keuken.
Keukenstudio Schrör uit Stadskanaal is, op het moment van dit schrijven, net klaar met de
keukenopstelling. Er is een nieuwe vaatwasser geplaatst, alle beschadigde deuren zijn vervangen
en het geheel is opnieuw afgesteld. Daarnaast is er een grote vries/koelcombinatie ingebouwd en
komt er nog de gewenste combimagnetron. Een inductieplaat om te koken was er al. De
wasmachine en droger komen hopelijk nog deze week. Alle aansluitingen zijn al wel gereed en het
geheel oogt nu al strak en mooi.
- De vloerbedekking.
Over de vloerbedekking is het bestuur nogal aan het dubben geweest. Er lag een nogal, naar de
kleur en kwaliteit, verschillend soort linoleum. Eerst alleen de kamers maar vernieuwen, daarna
toch maar de huiskamer, en uiteindelijk alle ruimten toch maar belegd met een nieuw soort pvclaminaat. Tenslotte toch de beste keuze, ook al kost het wel wat, want het oogt nu rustig en is
bovendien goed schoon te houden.
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- Kunst in ons huis.
Onze kleurenadviseur Bé Lamberts is ook kunstenaar/schilder en heeft voor het grote vlak in de
hal een drietal panelen geschilderd in de bijpassende kleuren van het huis. Ze moeten nog worden
bevestigd, maar we zijn erg benieuwd. In de hal en entree komen ook vijf schilderijen te hangen
die passen bij de inrichting van het huis. In alle kamers zijn rails aan het plafond bevestigd die het
mogelijk maken dat gasten van thuis wat aan de muur kunnen hangen. Dit om het wat gezelliger
en huiselijker te kunnen maken. Én óók om te voorkomen dat iedereen zelf met de boormachine of
erger, met spijkers, aan de gang gaat. Elke nieuwe gast kan de eigen kamer naar zijn/haar smaak
inrichten. We zijn tenslotte een Bijna-Thuis-Huis.
- Meubilair.
Er is al heel veel meubilair besteld of gekocht. Voor de levering van met name medische of
specialistische zaken geldt een nogal lange levertijd. In de loop van december zal alles wel
definitief worden. Tot die tijd worden er zaken via het Refajaziekenhuis geleend, zodat het hospice
in ieder geval operationeel kan zijn als zich de eerste gasten melden.
Tweede coördinator.
Zowel in de Kanaalstreek en de Ter Apeler Courant was te lezen dat de sollicitatieprocedure voor
een tweede coördinator gestart is. We hebben nogal wat reacties ontvangen en aanstaande
vrijdag vinden de eerste gesprekken plaats.
Huisnummer
Op ons verzoek heeft de gemeente Stadskanaal ons een eigen huisnummer gegeven. Het is dus
niet langer Semmelweislaan 4 (het huisnummer van onze buren, Lentis), doch Semmelweislaan 4a
geworden.
Tuin
Tuin+ Hoveniers renoveert op dit moment de tuin. Oude planten en struiken worden verwijderd en
vervangen door nieuwe. Het onderhoud wordt de komende jaren kosteloos gedaan door deze
hovenier uit Nieuw-Buinen, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn.
Nieuwe website en digitaal roosterprogramma
Eind november krijgen wij een eerste proefversie te zien van onze nieuwe website. Het streven is
de eerste helft van december deze website in de lucht te hebben. Daaraan gekoppeld is het
digitaal roosterprogramma voor de vrijwilligers, die daarmee zelf kunnen aangeven wanneer zij als
gastvrouw of gastheer een dienst willen draaien.
En nu straks dan?
Het is goed voorstelbaar dat gastvrouwen en gastheren zich afvragen hoe het nu straks in de
praktijk allemaal gaat. Voor een groot deel zijn allerlei zaken vastgelegd in het handboek voor ons
huis. Dit handboek staat straks op onze website en ligt ook in het kantoor van de coördinatoren.
Iemand die als vrijwilliger voor de eerste keer in ons huis komt, wordt begeleid door een
coördinator om hem/haar prima wegwijs te maken. Je kunt, en moet, echter niet alles met regeltjes
proberen “dicht te regelen”. Veel van de sfeer, gastvrijheid en zorg in ons huis zal gaandeweg
worden bepaald door hoe mensen dingen doen. Als iemand thuis in een dergelijke situatie komt, is
er ook geen wet die zegt hoe alles moet en het bestuur vindt niet dat je daarvoor, vooraf en streng,
alles moet gaan voorschrijven. Het huis is supermodern en compleet ingericht en voldoet aan alle
hedendaagse eisen. We gaan er samen iets moois van maken!
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