Digitale nieuwsbrief december 2014, nr. 18

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief Samen Bouwen
Wanneer Oudjaar rap dichterbij komt
en de dagen korter worden, kijken we
traditiegetrouw terug op het voorbije
jaar. Een jaar dat omvloog en waarin
heel veel werk is verzet. Het nieuwe
ziekenhuis bevindt zich nu
bouwkundig in een afrondende fase.
De organisatie bereidt zich op alle
fronten voor op de komende
veranderingen en de verhuizing. We
kijken met vertrouwen, maar ook vol
spanning en energie uit naar het
komende jaar. Het nieuwe jaar waarin wordt opgeleverd, verhuisd en officieel geopend.
We tellen samen de dagen af. Dit aftellen is ook op onze website te volgen via een
aftelklokje. Op 24 december hebben we nog precies 250 dagen te gaan tot de verhuizing.
Zoals gezegd moet er nog veel gebeuren. Ook de bouwcombinatie Hurks Kuijpers werkt
onder hoogspanning. Er wordt zelfs in de kerstvakantie beperkt doorgewerkt om alles op
alles te zetten en op tijd te kunnen opleveren.
Na oplevering gaat de organisatie meteen aan de slag om alle inrichtingszaken op orde te
brengen zoals meubilair, raambekleding en bewegwijzering. Maar denk ook aan het
plaatsen, aansluiten en testen van alle medische voorzieningen. Onze facilitair manager
en projectleider Vaste Medisch Inrichting vertellen hier alles over. Op facilitair gebied is
meer te melden. Wij zijn verheugd dat wij voor de facilitaire horeca (restaurants) een
contract hebben gesloten met familiebedrijf Vermaat. Via de link in het artikel kunt u alvast
van een voorproefje genieten.

Tenslotte sturen wij u een bijzondere kerstgroet.
Ik wens u eerst nog veel lees- en kijkplezier met deze laatste nieuwsbrief van 2014.
Goede feestdagen en alvast een gezond nieuw jaar. Wij zien u graag terug in 2015!
Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Nog 250 dagen te gaan…
Net voor de kerstdagen, op woensdag 24 december, tikt het aftelklokje een nieuwe
‘mijlpaal’ aan. Nog 250 nachtjes slapen en dan kunnen de eerste patiënten en bezoekers
zich melden in het nieuwe Reinier de Graaf.
Tot die tijd wordt er keihard gewerkt om het gebouw klaar voor ingebruikname te maken.
De bouwcombinatie Hurks-Kuijpers geeft aan het nieuwe ziekenhuis eind februari 2015
op te kunnen leveren. Om u een indruk te geven van de voortgang, ziet u op bijgaande
foto’s één van de vele, reeds afgeronde eenbedskamers met aangrenzende badruimte.
Nagenoeg klaar voor gebruik. Alleen zaken als de raambekleding, een tafeltje en stoelen
en het bed zelf staan nog op de ‘to do-list’. Lees verder.

Bezoekersrestaurant ‘Parel van Nederlandse ziekenhuizen’
De Vermaat Groep wordt de exploitant van de horeca in de nieuwbouw van Reinier de
Graaf. Manager Hotel Services Jetze-Jan Dijkstra kijkt met vertrouwen uit naar de
samenwerking. “Vermaat heeft veel affiniteit met de zorg en commerciële horeca en
bedenkt concepten die naadloos aansluiten bij de gastvrije (horeca) ambities van ons
ziekenhuis. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en kijken uit naar
hun mooie en passende horecaconcept.”

Het familiebedrijf Vermaat begon in 1978
met een delicatessenwinkel in Utrecht en is
uitgegroeid tot een bedrijf met restaurants
en winkels in diverse ziekenhuizen, musea,
bedrijven en commerciële horeca. Op deze
locaties ligt sterk de nadruk op beleving.

Jetze-Jan Dijkstra: “Vermaat denkt niet in
standaardoplossingen maar in concepten
specifiek toegesneden op het ziekenhuis
en de doelgroep. Dat sprak ons erg
aan.” Bijgaand filmpje van Vermaat geeft
een mooie indruk van de horeca in de
nieuwbouw.

Lichtjesavondactie voor nieuwbouwproject oncologiepatiënten
Op dinsdag 9 december genoten de
inwoners van Delft en omstreken weer
van de jaarlijkse Lichtjesavond in het
Delftse centrum. Er waren veel blije
kindergezichten bij de marktkraam van
de Stichting Vrienden van Reinier de
Graaf. Want voor twee euro konden zij
op de foto met de Kerstman en
Kerstvrouw.
Terwijl andere geïnteresseerden
warme chocolademelk met koek
kochten voor een euro, stonden kinderen, groepjes jongeren en zelfs hele gezinnen klaar
om op de foto te gaan. De opbrengsten van deze succesvolle Lichtjesavondactie zijn voor
de patiënten die worden bestraald in het nieuwe ziekenhuis. De afdeling Radiotherapie wil
in de nieuwbouw plafondpanelen met natuurafbeeldingen aanbrengen. Hierdoor krijgen
patiënten tijdens de bestraling wat afleiding, waardoor ze zich mogelijk beter kunnen
ontspannen. De Stichting zoekt nog naar organisaties of clubs die dit project ook willen
ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met fondsenwerver Rowena Timmermans
via r.timmermans@rdgg.nl.

Fijne kerstdagen en een gezond 2015

Nieuw(s) op de website

Op dit moment is actueel op de
website www.reinierdegraaf.nl:
Privacy patiënt beschermd
Patiënten steeds tevredener
Vuurwerkbrillen bij oogpolikliniek
Deel uw herinneringen

Werken bij Reinier de Graaf

Wil jij een baan in ons ziekenhuis? Kijk dan
op de website voor alle vacatures.
Meld je aan voor de jobalert en
ontvang direct een email als er een
nieuwe vacature wordt gepubliceerd.

Onze facebookpagina al bezocht?

U ontvangt deze nieuwsbrief van Reinier de Graaf omdat u via de website, op een patiëntenavond of op een andere manier hebt
aangegeven op de hoogte te willen blijven van het (nieuwbouw)nieuws van ons ziekenhuis. Geen interesse meer? U kunt zich met de link
onderaan deze nieuwsbrief afmelden.

Volg Reinier op:
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