DE REENSCHE COMPAGNIE
nieuwsbrief
Geachte bewoner(s),
Hierbij ontvangt u de zomereditie van de nieuwsbrief van Stichting de Reensche Compagnie. Wij willen u weer op de hoogte brengen van de lopende zaken in en om de Reensche Compagnie.

WANDEN
NAAST DE LIFTEN
De wanden naast de lift zien er nog steeds haveloos uit. Deze wanden zouden door een kunstenaar worden voorzien van muurschilderingen. Althans, dat was het idee. Helaas hebben
we nog steeds niet de juiste persoon gevonden
die ons daarmee kan helpen. Daarom hebben
wij het idee wat moeten bijstellen.
Vanuit de bewonerscommissie is het idee geopperd om een werkgroep van bewoners samen
te stellen. Deze werkgroep kreeg de opdracht
om een mooi idee aan te dragen waarmee de
muren versierd kunnen worden. Ondertussen
is de werkgroep met een leuk idee gekomen
en met dat idee hebben wij een bedrijf aan het
werk gezet om te zien of het uitvoerbaar is. Er is
alvast opdracht verstrekt aan de stukadoor om
de wanden klaar te maken voor een afbeelding.
Het is nog even wachten, maar misschien geheel onverwachts komt u eens thuis en zijn de
wanden voorzien van een prachtige decoratie.


BLOEIENDE ROZEN
De perken voor de parkeerplaats voor de 10hoog flat zijn weer opnieuw voorzien van rozen.
Wij wilden “de in het oog springende” zijde van
ons complex weer de uitstraling geven waar we
zo vaak complimenten over in ontvangst mochten nemen. Ruim 3000 rozen van het soort
“Rosa Winschoten” zijn geplant. De Rosa Winschoten is een sterk geurende roos met grote
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dubbele bloemen. Een eenmalige lange bloei,
een korte nabloei en zacht glanzend groen
blad. De afgelopen maand stonden de perken
al volop in bloei. Een schitterend gezicht vanaf
de zijde van het winkelcentrum met weer veel
complimenten van passanten en bewoners.
Een mooie positieve uitstraling. Dank ook aan
de vrijwilligers voor het onderhouden van deze
schitterende rozen. Straks kunnen we nog genieten van de nabloei en voor de volgende zomer wellicht nog meer bloei als afgelopen seizoen.
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ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie heeft zijn intrede gedaan
in Nederland, zo ook in Hoogezand. De eerste
van het team Reensche Compagnie is al op vakantie geweest. Anderen gaan nog. Met ingang
van nu zijn alle activiteiten gestopt in het zalencentrum. Het personeel in de horeca is met
vakantie en vanaf die datum zijn de zalen en
toiletruimtes afgesloten.
Het eetcafé is niet geopend op 9, 16 en 23
augustus. We hadden graag het eetcafé opengehouden deze zomer. Helaas loopt de animo
sterk terug. Vanuit de vaste groep bezoekers
zijn er enkele gaan wonen in verzorgingshuizen. Daarvoor zijn er geen nieuwe eters terug
gekomen. Erg jammer vinden wij dat. Want zo
mooi en druk als het was in de afgelopen wintermaanden, zo rustig is het nu. Ik hoop oprecht dat de komende winter er wederom volop
gebruik wordt gemaakt van ons concept “eten
met……..”
KOFFIEOCHTEND
De koffieochtenden op de oneven weken in het
internet-koffiecafé gaan wél door in de zomer
weken. Dus op 31 juli, 14 en 28 augustus kunt
u gezellig met velen genieten van een kopje koffie met eventueel iets lekkers en uiteraard weer
veel gezelligheid.


OPENINGSTIJDEN
RECEPTIE & KANTOOR
Onze medewerkers van de receptie en het kantoor zullen in verschillende sessies, tussen 20
juli en 4 september met vakantie gaan. Het is
dus wisselend wie u de komende vakantieweken aan de telefoon krijgt of wie u aantreft op
kantoor.
Op sommige dagen zullen we minimale personele bezetting hebben. Het kan dus gebeuren
dat u niemand aantreft als u na 10.00 uur naar

de receptie of het kantoor komt. Het kan zo zijn
dat we in het gebouw lopen voor uiteenlopende
zaken. U kunt ons dan wel telefonisch bereiken
op 0598-322664.
Het opnemen van een reparatieverzoek lukt alleen tussen 09.00 uur en 10.00 uur. U kunt
op die tijd alle reparatieverzoeken doorgeven.
Uw melding zal worden genoteerd. Daarbij zal
er aan u een aantal standaardvragen worden
gesteld, zodat wij de ernst van de storing kunnen inschatten en de juiste actie kunnen ondernemen.
Bij het doorgeven van uw storing zult u niet direct horen wanneer u geholpen wordt voor het
verhelpen van de storing. Het verhelpen van uw
storing zal ingepland worden door ons. In sommige gevallen zal er op een later tijdstip telefonisch contact met u opgenomen worden om
een afspraak te maken. Dat kan, naar gelang
de urgentie ook enkele dagen later zijn. Dringende storingen zullen wij trachten dezelfde
dag af te handelen.


PERSONEEL OP CURSUS
Maandag 3 september zijn wij bereikbaar als in
een weekend
Op 3 september zijn alle personeelsleden van
de Reensche Compagnie op hun verplichte,
jaarlijkse herhalingscursus bedrijfshulpverlening. Dit is een training om te zorgen dat elk
personeelslid weet wat er van hem- of haar
wordt verlangd bij een calamiteit.
Ook wordt iedereen die dag weer getraind op
reanimatie en het gebruik van een AED.
Een belangrijke dag die niemand van het personeel mag missen. Dinsdag 4 september staan
wij allemaal weer voor u klaar.
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OPBAARRUIMTE BLIJKT
ZEER GEWAARDEERDE
SERVICE
Weet u het ook? We bezitten een keurig nette
koele opbaarruimte waar steeds vaker gebruik
van wordt gemaakt. Deze ruimte wordt beheerd
door Monuta Uitvaartzorg en is in te zetten door
elke willekeurige uitvaartverzorger.
U kunt met een gerust hart uw uitvaartondernemer confronteren met de wens om opgebaard
te worden in de Reensche Compagnie. Wanneer er onverwachts gebruik gemaakt moet
worden van de opbaarruimte en uw uitvaartonderneming kent niet de procedure, dan kan er
gebeld worden met het speciale telefoonnummer 0598-227003.
U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week
bellen met de dienstdoende medewerker zodat
ook in de avonduren of in de weekenden de opbaring in de Reensche Compagnie vlekkeloos
kan verlopen.
Als u vragen heeft over onze mogelijkheden van
opbaren, condoleance of uitvaart komt u dan
eens langs op de receptie of bel ons gerust
voor een afspraak. Wij komen dan graag bij u
langs om één en ander persoonlijk en uitgebreid uit te leggen.
Ook hebben we de afgelopen tijd ervaring opgedaan om voor de nabestaanden de plechtigheid
voorafgaande aan de uitvaart vanuit de Reensche Compagnie te verzorgen. Het grote voordeel hiervan is, dat de catering verzorgd wordt
door voor u bekende medewerkers.
Met deze service hopen wij bij te kunnen dragen aan een eervolle uitvaart voor de overledene, de familie en overige nabestaanden.

ROOKMELDERS
De afgelopen weken heeft onze huismeester in
elke woning de rookmelder vervangen voor een
nieuw exemplaar. De oude waren ondertussen
10 jaar oud en aan het einde van hun levensduur.

De nieuwe zijn allemaal voorzien van een batterij die minimaal 10 jaar meegaat. Zolang u
af en toe even de melder schoon zuigt of even
afstoft, dan kan deze de tien jaar zeker gaan
halen.


TOT SLOT
Ik hoop, met u, dat de zomerse mooie dagen
aanhouden en u geregeld van het mooie weer
kunt genieten. Ik wens u en uw familie een hele
mooie zomer toe.
Wim Kroeze,
Manager Algemene Zaken
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maandag:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 21:00 uur
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 13:00 uur
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