Verslag CPG Irene op 25 mei 2018
Aanwezig:
Margreet van Dijk
Miranda Tabak
Ben Mol
Marianne Jansen
Fenna Bentum
Mw. Strik
Mw. Klement
Evelien Hoogvliet
Afwezig:
Jikke Nederhoed
Evelien opent de vergadering en verwelkomt 3 nieuwe leden.
Ben Mol
Spelmiddag op de vrijdagmiddag
Marianne Jansen
Huiskamer 3
Fenna Bentum
Bloemschikken
Voor Miranda Tabak is dit de laatste bijeenkomst en zij wordt met een boeket bloemen
hartelijk bedankt voor haar inzet.
Mw. Drost geeft aan dat dit ook voor haar de laatste bijeenkomst zal zijn. Aangezien dat
niet bekend was is er voor Mw. Drost geen bloemetje. ( Mw. heeft deze inmiddels gehad
als dank voor haar inzet)
De plannen voor het geld van Waardigheid en trots zijn goedgekeurd.
Het zal dit jaar besteedt worden aan zinvolle dagbesteding zoals :
 Extra uren per bewoner. Totaal 400 uur.
 Met bewoner naar de Schouwburg
 Zwemmen
 Een stad bezoeken
 Een babbelbox voor gesprekken met bewoners
 Een Quick up voor films, muziek, foto´s.
 Partytenten en een BBQ in de binnentuin.
 Verhalen schilderen bij bewoners door Saskia Sloot 2 dagdelen per week
 Jeanet Pit op afdeling 3 voor deskundigheidsbevordering.
 Scholing positieve gezondheid.
 Iemand is meer dan zijn ziekte alleen.
We hebben gesproken over Zorgkaart Nederland.
Dit is een website waar iedere Zorginstelling op te vinden is.
Er wordt een cijfer voor de zorg gegeven die te herleiden is uit interviews met bewoners.
Het Irenehuis krijgt een 7.9
Er is een projectgroep die zich bezig houdt met het alarmeringssysteem, telefonie en
domotica. Het huidige systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Hopelijk
kan er nog in 2018 over gegaan worden op een nieuw systeem.
Er zijn veel ontwikkelingen in keuken en restaurant.
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Er zijn mogelijkheden voor (aanleun) bewoners om een verjaardag, of een
buffetarrangement te boeken.
Vanaf 1 juni kunnen medewerkers o.a. een tosti, soep of warme maaltijd kopen.
Daarnaast zal vanaf 1 juli een Brasserie zijn voor koffie met gebak in het restaurant.
Het succes 1 x per maand voor een patatje blijft natuurlijk ook voor de aanleun.
Hier wordt goed gebruik van gemaakt.
Ter info:
Zaterdag 30 juni is er in het Irene een Multiculturele markt. Dit van 11.00 -16.00 uur.
Bewoners/familie en gasten zijn deze dag van harte welkom.
Woensdag 4 juli is er om 17.30 uur een Barbecue in de binnentuin van het Irene. Dit
voor bewoners en aanleun.
De Barbecue zal worden afgesloten met een optreden van de Altiband in de binnentuin.
Volgende vergadering is 20 juli om 10.00 in het kantoor van Margreet.
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