NIEUWSBRIEF
Beste geïnteresseerden in Wonen en Werken bij
Het Andere Wonen Van Bommelhof Moergestel.

Wij willen jullie iedere maand op de hoogte brengen en houden van de
ontwikkelingen van het kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en
geheugenproblematieken.
We hebben in de eerste nieuwsbrief waarschijnlijk de indruk gewekt dat Van
Bommelhof bijna volgeboekt is, maar dat is niet de juiste informatie.
Met diegene die eerder aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in Wonen bij HAW
Van Bommelhof hebben ondertussen contact gehad.
Er is ook de mogelijkheid, als u twijfelt of er nog niet aan toe bent, om bij ons in
Van Bommelhof te komen wonen, dat u / men zich op de z.g wachtlijst laat plaatsen.
Echter loopt u / men wel het risico dat een appartement niet op kort termijn
beschikbaar zal zijn.
Sinds enkele weken zijn wij druk met de planning m.b.t de huisbezoeken van
geïnteresseerden in Wonen bij HAW Van Bommelhof, en intussen hebben er al
meerdere huisbezoeken plaats gevonden.
Toekomstig bewoners cq hun contactpersonen die nog niet gereageerd hebben op
onze uitnodiging om een afspraak te maken willen wij bij deze vriendelijk verzoeken
dit op kort termijn te doen. Ook als u geen belangstelling meer hebt om te Wonen bij
HAW Van Bommelhof stellen wij het op prijs dit aan ons door te geven.
Wij zijn nog steeds op zoek naar Verpleegkundigen, Verzorgende I.G. en Helpende +.
In principe treden ze op 01-01-2022 in dienst.
Het hoogste punt van de bouw op vrijdag 30 juli is ondanks de 3 minuten hoosbui
tijdens de speech en het hijsen van de vlag door Rob verder goed verlopen.
De “hoogste dank” voor alle Medewerkers Bouw, daarna was het nog lang onrustig
bij RooT Eet- & Borrelhuys.
9 Augustus is het bouwvakvakantie gestart, wij wensen een ieder die zich inzet voor
ons t-huis een fijne vakantie en zien deze hard werkende bikkels graag terug om het
project in al z’n charme te voltooien.
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Wij willen in iedere nieuwsbrief enkele
Zorgondernemers zaken met jullie delen:
•

De vloeren zijn besteld :
laminaat in de huiskamer,
siergrind in de woonkeuken en
tapijttegels in de Multi ruimte ( 1ste verdieping ) en logeerappartement

•

De keukenstoelen zijn besteld.

•

De keuken is ingemeten en er lopen afspraken mbt plaatsen.

•

We hebben meubilair voor de woon-zitkamer besteld.

•

De stamtafel voor de huiskamer heeft Ini geschuurd en opnieuw gelakt.

•

Ini is druk met mooie authentieke interieur objecten en Delfts blauw te
verzamelen, dit om een gedenk / seizoenen tafel cq wand in de hal te
realiseren die door Marion, onze Activiteiten Begeleidster up-to-date zal
worden gehouden.

•

Er is contact gelegd met een kunstenares die op iedere etage tegenover de lift
als herkennings teken een muurschildering zal creëren, wij denken aan
monument(jes) die direct met Moergestel / van Bommel in verband staan, heb
jij nog ideeën? laat het ons weten !

•

Het bedrijf die de Domotica levert, IGCN uit Houten zijn veelvuldig aanwezig
op de bouw om alle contactpunten, Wifi etc samen met de aannemer op de
juiste plek te realiseren.

Wij zijn ook op
te volgen,
waar de vorderingen van de bouw en interieur in beeld worden gebracht.
Onze Informatie brochure kan worden bekeken op :
www.hetanderewonenbommelhof.nl/brochure.
Een zonnige groet,

Ini Govers & Rob Sanders
Zorgondernemers
Het Andere Wonen Van Bommelhof Moergestel
vanbommelhof@hetanderewonen.nl
www.hetanderewonenbommelhof.nl

(013 - 2020 038
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