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Binnentuin en fijne wachtkamer voor Spoedplein
Op 4 september jl. werd het Spoedplein
van het HagaZiekenhuis feestelijk
geopend. De wachtruimte was één
van de projecten van HagaVrienden.
Sponsoren Aramco Overseas Company
en Van der Velde Archiefopslag en een
aantal ’vrienden’ hebben bijgedragen
aan de voorzieningen in het Spoedplein,
met name aan de tweede wachtkamer.
Vrienden en sponsoren zijn destijds
uitgenodigd voor een bezoek aan het
Spoedplein. In de tweede wachtkamer
van het Spoedplein wachten patiënten
en hun begeleiders op de uitslag van
onderzoeken. Mensen zitten hier vaak
in een situatie van onzekerheid en spanning. De wachtkamer is zo comfortabel
mogelijk ingericht en heeft een rustige
uitstraling. De muurafbeelding van

In oktober is door HagaVrienden
gefolderd en gecollecteerd in winkelcentrum Loosduinen en winkelcentrum Savornin Lohmanplein. Het
winkelend publiek heeft op deze
manier kennis kunnen maken met
de projecten van HagaVrienden.
We hebben de folder over HagaVrienden uitgereikt aan geïnteresseerden.
Dat leverde vaak leuke gesprekken op.
Dat HagaVrienden werft voor aanvullende voorzieningen juicht men veelal
toe. Dat is fijn om te weten!
We hadden dit keer de collectebussen
meegenomen. Ongemerkt stopt
menig voorbijganger daar een munt
of zelfs een briefje in. Met een mooi
resultaat aan het eind van de vier
dagen. Deze manier van bekendheid
geven aan HagaVrienden is ons goed
bevallen en zal in de toekomst zeker
nog eens worden herhaald.

het Scheveningse strand, gesponsord
door Van der Velde, draagt bij aan een
prettige sfeer.
De wachtkamer geeft ook toegang
tot een kleine binnentuin. Via deze tuin
kunnen mensen naar buiten en even
zitten in de frisse lucht. De inrichting
van deze binnentuin is gesponsord
door Aramco. De binnentuin is nu
(zie foto) een fijne plek waar de
SEH-bezoeker tot rust kan komen.
Lees meer op
http://www.hagavrienden.nl/nieuws
Voor meer informatie over het spoedplein,
http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/
specialismen/spoedplein.aspx

Foto: (Vlnr) Irene Broer, Helene Marcus
(coördinator) en Gerard Folmer werven
voor HagaVrienden op het Loosduinse
Hoofdplein
Foto: Hans Oostrum Fotografie

Sloop op nieuwe plek hartcentrum
Het hartcentrum krijgt zijn nieuwe
plek waar voorheen de radiologie
gevestigd was. De sloop op deze
locatie is in volle gang en goed zichtbaar (zie foto). Om geluidsoverlast
voor de onderliggende polikliniek te
voorkomen, worden sommige werkzaamheden na 18.00 uur uitgevoerd.
De planning is dat de sloop nog dit

jaar wordt beëindigd. Aansluitend
wordt gestart met de bouw van het
Hartcentrum. Als alles goed gaat is
het nieuwe hartcentrum in de zomer
van 2013 een feit.
Foto:
uitzicht op de sloop vanaf de oprit
naar de hoofdingang Leyweg
Volg ons ook op

