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De eerste “Vrienden van de PVT”
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Met “Vrienden van de PVT” creëren we een nieuw ontmoetingsmoment voor (ex-)bewoners, (hun) familie, medewerkers en vrijwilligers. Dit ontmoetingsmoment wordt 4 maal
per jaar georganiseerd in de Cafetaria van de Lorkenstraat.
Telkens er een “Vrienden van de PVT” wordt georganiseerd
verschijnt er ook een Nieuwsbrief. Daarin worden berichten
opgenomen die voor elkeen betrokken bij PVT Lorkenstraat
interessant kunnen zijn.
Contact met de Lorkenstraat
De Lorkenstraat heeft een open deur voor iedereen die welkom is voor onze bewoners.
Begeleiding is te bereiken via het centrale nummer 09 216 33
11. Iedere bewoner is toegewezen aan een cluster en zijn begeleid(st)er(s). Handig is te weten aan welke cluster iemand is
toegewezen: het Open gedeelte, Zorg of Structuur.
De maatschappelijk werkster, Jasmijn Vandoorne, is op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Nieuwsbrief - Spotlight
Data “Vrienden van de PVT”
17/12/15
24/03/16
23/06/16
Telkens van 17:00 tot 19:00

De afdeling heeft ook een algemeen mailadres:
pc.dr.guislain.lorkenstraat@fracarita.org
Informatie over evenementen worden ook gepost op onze
Facebookpagina.
Kleine verbouwingen
Om de afstand tussen begeleiding en bewoners van het
Open Gedeelte (aan de straatkant) te verkleinen worden
op dit moment werken uitgevoerd in gebouw A2. Bedoeling
is nog dit jaar een verpleegpost en apotheek te creëren op
de benedenverdieping. De gemeenschappelijke ruimten
voor de bewoners van A2 worden (her) ingericht in de
(vroegere) studio van de benedenverdieping.
Bijschrift bij afbeelding.

De werken zullen mogelijks voor hinder zorgen maar we
hopen, met de beoogde verbetering van onze begeleiding,
op uw begrip.

Voorts worden, om tegemoet te komen aan de strengere regelgeving rond roken in zorgvoorzieningen, binnen afzienbare tijd rookvoorzieningen gecreëerd buiten de gemeenschappelijke woonruimtes.
Onze buitenpatio’s zullen eveneens worden opgefrist. Aan de centrale ingang wordt een linnenberging (voor de linnenkarren) voorzien, evenals verharding voor fietsen. Het pad dat leidt naar
onze binnentuin zal doorlopend worden verhard. Thans is dat een oneffen pad dat hinderlijk is
voor bewoners met beperktere mobiliteit.

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar
wouter.demarest@fracarita.org.

