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.
De oplettende lezer heeft in editie 2 opgemerkt dat de maand juli 2021 staat, dit moet
natuurlijk augustus 2021 zijn.
Intussen hebben er al vele huisbezoeken plaats gevonden, en afspraken gemaakt.
En starten we aan de 2e huisbezoeken, waar Ini ook aanwezig zal zijn.
Heel langzaam aan gaat t beter met de knie, maar ik heb wrsh niet genoeg geduld!
De toekomstig bewoners die een appartement hebben gereserveerd komen met de
vraag voor een rondleiding in Van Bommelhof.
Echter kan de veiligheid op de bouwplaats nog niet gegarandeerd worden. In
overleg met onze Bouwcoördinator Mark en de Aannemer zal er worden bepaald
wanneer er de mogelijkheid is om in uw “eigen” appartement een kijkje te komen
nemen. Wij nemen hierover zo spoedig als mogelijk contact op met de toekomstig
bewoners en hun naasten, danwel contactpersonen.
Het personeelsbestand staat momenteel op 20 Dames en 1 heer ( Rob ) Wij zijn nog
steeds op zoek naar Verpleegkundigen, en zouden graag wat mannelijke
Zorgkanjers in dienst willen nemen! ( is niet persoonlijk Miriam E. ! )
In principe treden ze op 01-01-2022 in dienst.
Ook zijn wij op zoek naar Vrijwilligers voor Tuin, Koken, Fietsen, Krantje lezen,
Muziek maken> Piano in de Huiskamer, Uitstapje, Terrasje, …….????
Ben je of ken je een Vrijwilliger die bij H.A.W. Van Bommelhof zich wil verbinden?
Wij maken graag kennis. Men krijgt een vergoeding en is verzekerd.
De bouwvakvakantie is al weer enkele weken in het verleden, nu de steigers een voor
een van het pand verwijderd worden komt er toch wel een super mooi gebouw uit z’n
cocon!
Ook de bouwkraan is uit het “straatbeeld” verdwenen, en is het tijd voor de
“binnenkant” , waar ook nog ontzettend veel werk verricht moet worden.
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Wij willen in iedere nieuwsbrief enkele
Zorgondernemers zaken met jullie delen:
•

Nu de bouwkraan weg is hebben we een beetje zicht op hoeveel ruimte we
hebben voor de tuin en inrichting hiervan.
In overleg met WBV hebben we diverse ideeën gedeeld die nog goedgekeurd
dienen te worden, maar een klein tipje van de sluier is een overkapping aan
het huis een vijver en een jeu de boules baan. ( Sponsors gevraagd! )
WBV De Leystromen zullen in het kader van herbeplanting 4 bomen schenken
die in de binnentuin geplant zullen worden.

•

Met betrekking tot de muurschilderingen, is er een idee aangedragen, er is n.l.
een stripboek van de Van Bommel Schoenfabriek, wellicht zouden daaruit
meerdere karakteristieke kunnen worden gebruikt.
Dit in overleg met Tanja de kunstenares.

•

Wij willen met jullie delen dat wij niet in “gespreid bedje” komen, zoals eerder
werd opgemerkt. Wij Ini & Rob, zijn financieel verantwoordelijk voor alle
Domotica, Keuken, Vloeren, Lichtplan, Raambekleding en Interieur in de beide
gemeenschappelijke ruimtes, Logeerappartement, aankleding van de gangen
en de entree, het buitenterras en tuin en inrichting hiervan. Meerwerk in de
trant van verhoogde WC in de badkamer van de appartementen, extra
verlichting in o.a tuinhuis en fietsenstalling, etc etc.

•

Het bedrijf die de Domotica levert, IGCN uit Houten heeft ons uitgenodigd in
oktober om in hun proefruimte te komen “ leren“ zodat wij in de basis op de
hoogte zijn van alle technische zaken die betrekking hebben op de Domotica.
Tijdens de introductieweek van het personeel zal hiervoor minimaal een dag
worden uitgetrokken onder supervisie van Erik en Ben van IGCN.
(openen van deuren op persoonlijke titel, alle alarmering, aansturing
brandmelding, telefoon en TV , Computer etc.)

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