Geachte bewoner,(s)
Voor u ligt de zomereditie van de nieuwsbrief van de Stichting de Reensche Compagnie.
Wij willen u weer op de hoogte brengen van de lopende zaken in- en om de Reensche
Compagnie.
Zaal 8
Zaal 8 is tot voor kort verhuurd geweest als kantoorruimte. Voor ons was dit het moment om
deze zaal aan te passen en geschikt te maken voor de zakelijke verhuur. De zaal is nu
uitermate geschikt voor vergader- lunch- en dinerruimte. Een multifunctionele zaal die al
geregeld is ingezet.
Internetcafé wordt “Het Café” met eigen bibliotheek
Het internetcafé welke onder het 4-hoog flatgebouw zit, (naast de kapsalon) heeft een nieuwe
naam gekregen en wordt momenteel omgetoverd tot bruin café.
We zijn nog druk met de aankleding van de ruimte, maar het is de bedoeling dat wij Het Café
meer voor ú inzetten. Het liefst 7 dagen per week!! De internetbijeenkomsten blijven gewoon in
Het Café plaatsvinden. Ook kunt u er nu een boek lenen of een boek lezen onder het genot
van een kop koffie. Bovendien willen wij de mogelijkheid bieden om in Het Café een filmavond
bij te wonen, het leggen van een kaartje, live voetbal te kijken, Max Verstappen te zien racen
enz. enz. Ook is er een mogelijkheid om uw verjaardag er te vieren.
Een café is geen café zonder bar. De heer B. Van der Tuuk (vrijwilliger) is bezig een mooie bar
te maken en heeft reeds een ruime boekenkast gebouwd. De benodigde faciliteiten zullen er
nog worden geplaatst.
En als alles klaar is?
Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Daar wij graag zouden zien dat
Het Café 7 dagen per week toegankelijk is, hebben wij de inzet van deze enthousiaste
vrijwilligers nodig om het tot een succes te maken. Wij willen een café voór u en ván u. Mocht
u geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan bij de receptie.
Bewegwijzering
Wellicht is het u al opgevallen! Al onze zalen in het zalencentrum zijn nu voorzien van
bewegwijzeringsborden. Met name voor onze bezoekers van buitenaf geeft dit meer
duidelijkheid en bovendien een zakelijke uitstraling.

Gertha’s kruidentuin
Dinsdag 11 juni jl. is, in de tuin welke toegankelijk is voor uitsluitend bewoners, het bord
onthuld van Gertha’s kruidentuin. Gertha Postema werkt al jarenlang samen met andere
vrijwilligers aan het onderhoud van de tuinen. In de binnentuin heeft ze haar eigen kruidentuin,
die ze met veel liefde en aandacht onderhoudt. Haar collega vrijwilligers zijn met dit leuke idee
gekomen.
Schilderwerk
Zoals het bord aan de zuidgevel van de 10-hoog flat laat zien staat er groot onderhoud
schilderwerk gepland in 2018 & 2019. Met Kuurman Noord BV uit Hoogezand hebben we een
onderhoudscontract afgesloten voor een periode van 10 jaar met een optie voor nog eens 10
jaar.
Zomervakantie
De zomervakantie heeft zijn intrede gedaan in Nederland, zo ook in Hoogezand. De eerste van
het team Reensche Compagnie is al op vakantie, 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.
Koffieochtend
De koffieochtenden op de oneven weken in zaal 8 gaan net als vorig jaar
wél door in de zomer weken. Dus op 30 juli, 13 en 27 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 12
juli en 25 augustus 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 bij 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 mate van urgentie ook enkele dagen later zijn. Dringende
storingen zullen wij trachten dezelfde dag af te handelen.

Technische storingen melden tijdens sluiting van het kantoor
Hiervoor kunt u uw draagbaar alarm gebruiken. Zorgt u er wel voor dat u thuis bij de telefoon
blijft als u op uw alarm heeft gedrukt. Dus als u voor uw buren op uw alarm drukt, wordt u
gebeld!!!! Drukt u op de knop van de buren, dan wordt uiteraard daarnaartoe gebeld.
Een surveillant zal u namelijk bellen met de vraag wat er aan de hand is. Als u uitlegt dat het
om een ernstig technisch mankement gaat, zal de beambte de benodigde actie ondernemen
en de nodige personen of bedrijven inschakelen om het probleem bij u op te lossen.
Wat niet onbelangrijk is, is dat u alleen bij ernstige technische mankementen op uw
alarmknop drukt. Ernstige technische mankementen zijn mankementen die absoluut direct
opgelost moeten worden en niet tot de volgende dag of na het weekend kunnen wachten. Het
vervangen van een lamp op de galerij valt hier natuurlijk niet onder. Een gaslucht waarnemen
in de woning, in de kou zitten of een verstopte afvoer/riool is een geldige reden om te drukken.
Personeel op cursus
Maandag 26 augustus zijn wij bereikbaar als in een weekend
Op maandag 26 augustus 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 27 augustus staan wij allemaal weer voor u klaar.
Vanuit het bestuur
De bestuurssamenstelling van het bestuur van de Reensche Compagnie is gewijzigd.
Vanaf 1 februari jl. maakt mevrouw Korremans, Secretaris, niet langer onderdeel uit van het
bestuur. Zij heeft noodgedwongen vanwege drukke werkzaamheden haar bestuursfunctie neer
moeten leggen. Per 27 maart heeft mevrouw Bloeming-Kramer de functie van Secretaris in het
bestuur overgenomen.
Nu 24/7 opbaarruimte reserveren door nabestaanden of uitvaartverzorger
We bezitten zoals u weet een keurig nette 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.
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
die de drive hebben om uw wensen tot in de perfectie uit te voeren..
Als u vragen heeft over onze mogelijkheden van opbaren, condoleance of uitvaart kunt u ook
eens langs komen bij de receptie of ons bellen voor een afspraak. Wij komen dan graag bij u
langs om één en ander persoonlijk uit te leggen.
Met deze service hopen wij bij te kunnen dragen aan een eervolle uitvaart voor de overledene,
de familie en overige nabestaanden.

Wanneer er onverwachts gebruik gemaakt moet worden van de opbaarruimte en uw
uitvaartonderneming kent niet de procedure, dan kan er gebeld worden met het
standaard telefoonnummer van de Reensche Compagnie. Ook tijdens sluiting van het
kantoor in de avonduren, nachturen of weekenden. Ons nummer is 0598-322664. Via
optie 2 wordt u direct doorverbonden met de dienstdoende medewerker. U kunt vanaf
nu onze opbaarruimte 24/7 reserveren.
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.
Mede namens alle medewerkers,
Wim Kroeze
Manager Algemene Zaken

