VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
“Vrienden van de PVT”: wie, wat, waarom?

Jaargang 1, nr.2, 17/12/15

Op 1 oktober is met een eerste “Vrienden van de PVT” een
nieuw ontmoetingsmoment voor (ex-)bewoners, (hun) familie, medewerkers en vrijwilligers van start gegaan. 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
Afscheid van een “monument”

Op vrijdag 27 november hebben we afscheid genomen van
Marc Verbeke.
Marc was jarenlang hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis en
eindigde zijn loopbaan in de Lorkenstraat.
Zowel met bewoners als collega’s hebben we uitgebreid Marc’s
carrière gevierd met diner in onze cafetaria en een plechtig
afscheidsmoment met speeches in de Meander.

Nieuwsbrief - Spotlight
Data “Vrienden van de PVT”
24/03/16
16/06/16 (Opgelet! Nieuwe
datum.)
Telkens van 17:00 tot 19:00

Aan Marc’s engagement komt nog geen einde want het vrijwilligerscontract ligt klaar. Enkel de handtekening nog…
We hopen hem snel terug te kunnen begroeten op een volgende editie van “Vrienden van de PVT”.

Verbouwingen: stand van zaken
Het nieuwe verpleegbureau voor het Open Gedeelte (aan
de straatkant) is in opbouw. De oude keuken is inmiddels
ontmanteld.
De externe aannemer is in januari te verwachten. Hij zal
een nieuwe deuropening maken naar ons Lorkenstraatje
om maximale bereikbaarheid van de begeleiding te optimaliseren.
Om tegemoet te komen aan de strengere regelgeving
rond roken is inmiddels een nieuwe rookvoorziening
extern aan de woningen gebouwd in onze tuin. Die
wordt nog verder afgewerkt alvorens ze in gebruik te nemen.
Ook ter hoogte van de fietsenstalling wordt een voorziening gebouwd weldra.

Bijschrift bij afbeelding.

Ook onze buitenpatio’s worden opgefrist. Aan de centrale ingang is een linnenberging (voor de
linnenkarren) in opbouw, evenals verharding voor fietsen. Het pad naar onze binnentuin is intussen verhard. Ook nieuwe zitbanken en tuinmeubilair zijn inmiddels aangeleverd.

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

