Nieuwsbrief De Nederhof – 9 maart 2018
Nog een paar weken geduld en dan is het zover! Eind maart is de aannemer klaar met
de renovatie. Op dinsdag 3 april krijgt iedereen de sleutel van zijn of haar appartement
of studio! Deze week hebben we een kennismaking met een potentiële bewoner voor
de laatst beschikbare studio. Lees meer nieuws in deze brief.

Sleuteloverdracht
De aannemer zal eind maart De Nederhof opleveren aan Hendrick
de Keyser. Op dinsdag 3 april verwachten wij dat de sleutels van
de bewoners overhandigd gaan worden. Op dit moment weten wij
nog niet hoe de sleuteloverdracht zal plaatsvinden. We houden
jullie hierover op de hoogte.

Rooster en slaapdienst
Wij zijn druk bezig met het maken van de roosters. Niet alle bewoners zullen tegelijktijdig
hun intrek nemen. Vanaf 20 april kunnen de bewoners gaan wonen. Het gehele team
van begeleiders zullen we vanaf dan gaan inzetten inclusief een tweede slaapdienst. De
tweede slaapdienst is maar tijdelijk zodat iedereen eerst rustig zijn of haar plekje kan
vinden, dit wordt bekostigd door de uren die we vanaf 1 april t/m 20 april met elkaar
hebben gespaard.
Tijdens de vergadering met elkaar in januari, kwam naar voren dat de ingangsdatum op
1 april is gezet omdat het zorgteam in de startblokken staat en ze op verschillende manier
worden ingezet. Denk hierbij aan het openen en sluiten van het pand, individuele
gesprekken, begeleidingsplannen maken per bewoner, etc.

Smoelenboekje en krant
Deze week gaan wij het smoelenboekje van de bewoners en van de begeleiders
bijwerken. Hierbij maken wij ook een overzichtje van welke begeleider welke bewoners
persoonlijk gaat begeleiden. Een ouder is bezig om te kijken of zij een krant kunnen
ontwikkelen die in de toekomst bewoners, ouders en anderen informeert over nieuwtjes
vanuit De Nederhof. Heb jij ook interesse om hieraan mee te werken? Meld je aan via
de.nederhof@levin-zorg.nl.
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Van kas naar kasteel
Afgelopen zaterdag 3 maart is een team van ouders, bewoners en vrijwilligers aan de
slag gegaan om alle gedoneerde meubels en spullen te verhuizen van de kas van de
familie Groenenwegen naar De Nederhof. Wat een geweldige samenwerking!! Super
bedankt allemaal.

ANBI status
Eind januari hebben wij deze bij de belastingdienst aangevraagd en is vorige week
goedgekeurd! ANBI staat voor: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling
kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Met
een
ANBI
kunnen
we
ook
nog
beter
sponsoraanvragen
doen.

Website
De Nederhof heeft ook een eigen website: http://www.denederhof.nl/ Ger de Graaf
zorgt regelmatig dat de foto’s en notulen van de vergaderingen op de website van De
Nederhof staan.

Beter Bed stapelbedden
Op vrijdag 30 maart om 14.00 uur bezorgt Beter Bed vier logeerbedden bij De Nederhof.
Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te zijn, laat dit even weten.

NL Doet
In het kader van de nationale vrijwilliger dag NL Doet, komt een
groep vrijwilligers op zaterdag 10 maart a.s. klussen bij De Nederhof.
Ongeveer tien vrijwilligers van Rotary Club Westland samen met een
groep andere vrijwilligers gaan ze de gezamenlijke hal en ruimte in de eerste vleugel
schuren en verven. Daar zijn wij superblij mee! De Gamma geeft een korting op het
materiaal en de Albert Heijn uit Honselersdijk zal de lunch verzorgen. De WOS zal
langskomen om een kort beeldverslag te maken.

Pagina 2 van 3

‘Nieuwe’ rolverdeling coördinatoren
Shirley is gevraagd om voor een langere periode bij wooninitiatief Buitengewoon in
Oud-Beijerland te blijven als coördinator. Shirley heeft hier met enthousiasme ‘ja’ tegen
gezegd. Zij zal per april beschikbaar zijn voor Buitengewoon én als coördinator naast
Ellen bij De Nederhof.
Heb je bepaalde vragen over het wonen bij De Nederhof of wil je weten hoe andere
ouders bepaalde zaken geregeld hebben? Vraag het in de groepsapp waar alle ouders in
zitten of per mail!
Groeten, Shirley en Ellen
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