Nieuwsbrief De Nederhof – 5 december 2017
Ja, ja het is echt waar. De Nederhof is volgend jaar klaar!
De aannemer, ouders, bewoners en Levin: iedereen maakt zich sterk
en is hard aan het werk. Hier weer een kort overzicht
over welke vloer eruit ligt (en andere zaken).

Voortgang renovatie
De aannemer is heel goed op weg! De wanden en plafond van de oude
Technische Ruimte zijn inmiddels afgevoerd. Helaas is er nog een klein stukje
asbest gevonden onder de oude boiler van de Technische Ruimte (dit kwam
tevoorschijn bij het afvoeren). Dit wordt op het moment geïnventariseerd en
daarna gesaneerd. Een kleine domper, maar de aannemer kan op andere
plekken gelukkig doorgaan met het werk. Deze week worden de bestaande
badkamers op de verdieping ontmanteld. En zo komt er ook een verrassing
tevoorschijn: een mooi oud spant met telmerken. Het is lastig te zien maar
op bovenstaande foto, zie je deze bij de rode cirkels.
Filmverzoekje van de WOS
De WOS heeft gevraagd of zij volgend jaar een filmpje mogen maken tijdens
het inrichten van De Nederhof. Zij vinden het dan leuk om in een
periode verschillende activiteiten te filmen. Wij hebben de WOS laten weten
dat dit een leuk idee is maar natuurlijk afhangt van de bewoners. We willen
graag even inventariseren wie hiervoor belangstelling heeft.
Kunnen jullie ons dit voor het einde van dit jaar laten weten?:
de.nederhof@levin-zorg.nl.
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Nieuwe bewoners
We zijn nog bezig met de aanmeldingen van de nieuwe bewoners. Zodra we
weten welke bewoners er komen wonen en welke begeleiders er gaan werken,
maken we een ‘smoelenboekje’ van alle bewoners en de begeleiding.
Start individuele begeleiding
Nu het wonen bij De Nederhof toch echt werkelijkheid wordt, willen we aangeven
dat het mogelijk is om individuele begeleiding in te zetten. Misschien om alvast
wat spanning weg te nemen vooraf en hierover te praten met één van onze
begeleiders. Of te praten over het verschil tussen ‘thuis wonen’ en ‘op jezelf
wonen’ en de overgang wat te verkleinen. Informeer naar de mogelijkheden en
stuur ons een e-mail: de.nederhof@levin-zorg.nl.
Kom jij meten? Laat het ons weten!
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat het mogelijk is te komen meten voor
de bewoners van de eerste vleugel (de tweede vleugel volgt later in het
bouwtraject). Dit zal in de maand januari kunnen.
Kunnen jullie ons laten weten of je wilt komen meten en met hoeveel personen
je komt? Wij lezen dit graag op het e-mailadres: de.nederhof@levin-zorg.nl. Dan
kunnen wij een overzichtje maken, een dag (doordeweeks) en een tijdstip
plannen en dit aan de aannemer voorstellen.

Website De Nederhof
Super dat er een eigen website van De Nederhof bestaat. Inmiddels is iedereen
hiervan op de hoogte en zijn de inlogcodes gecommuniceerd.

Afgelopen zaterdag kwamen wij even langs om te kijken bij het bowlen.
We vinden het super dat de ouders dit hebben georganiseerd en waren blij
dat het zo gezellig was. De foto’s staan inmiddels ook al op de website van
De Nederhof.
Nog meer foto’s van de renovatie van deze week op de volgende bladzijde:
Groeten, Shirley en Ellen
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Technische ruimte:

Badkamer ontmanteld
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