
NIEUWSBRIEF

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en 
omwonenden van De Hofkamp, 

Hoe gaat het met u in deze bizarre tijd? We hopen dat u 
allen in goede gezondheid bent.
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons heeft 
gehoord. Door middel van deze nieuwsbrief willen we 
u informeren over de huidige stand van zaken van de 
nieuwbouw ‘De Hofkamp’.  

Voortgang nieuwbouw volgens planning
Het laatste bericht vanuit de stuurgroep is dat alles voor-
alsnog volgens planning verloopt. De coronacrisis heeft 
geen consequenties gehad voor de voortgang van de 
bouw. Wel voor de werkwijze van de bouwers. 
De projectleider en bouwbedrijven hebben samen 
maatregelen getroffen, zodat de bouwwerkzaamheden 
door konden blijven gaan. We kunnen dan ook melden 
dat we nog steeds de opleverdatum van 8 juni hanteren. 

Ook de diverse commissies zijn verder gegaan met de 
voorbereidingen zodat ook de werkzaamheden na de 
oplevering geen vertraging oplopen. De commissie 
verhuizing heeft vergaderd om de verhuizing, van de 
bewoners van De Hagenborgh terug naar De Hofkamp, 
voor te bereiden. Daarnaast heeft de commissie inrichting 
het juiste meubilair al uitgezocht en besteld. 

Verhuizing
Al met al is iedereen, voor- en achter de schermen, 
druk bezig om de verhuizing in juli te laten plaatsvinden. 
Natuurlijk moeten we hierbij wel rekening houden met 
wat het coronavirus ons nog brengt. 

Onze cliëntadviseurs zullen binnenkort de bewoners van 
De Hagenborgh bezoeken om alle wensen en vragen 
etc. te inventariseren. Tijdens deze gesprekken kan men 
een voorkeur uitspreken voor een appartement. Waarbij 
de begane grond in principe bestemd is voor somatiek. 
Of het gaat lukken om iedereen direct in het gewenste 
appartement te plaatsen, kunnen we pas bekijken als alle 
voorkeuren bekend zijn. Maar hierover informeren we 
alle betrokkenen ruim op tijd voor de verhuizing.

Het is de bedoeling dat bewoners van De Hagenborgh 
weer terug verhuizen naar De Hofkamp. We gaan dit, net 
als bij de verhuizing naar De Hagenborgh, doen in drie 
dagen. Elke dag één verdieping. 

Op de verhuisdag gaan de bewoners al naar de huiskamer 
van de nieuwe afdeling. Intussen wordt het meubilair en 
de overige spullen op de plek gezet. Alles wordt dus 
geregeld. Zodra de verhuisdata bekend zijn, brengen we u 
hiervan op de hoogte.

Een tijdje later wordt het tijd dat er buren komen en 
zullen er nieuwe bewoners in De Hofkamp komen wonen. 

Medewerkers
Voor de nieuwbouw waren we op zoek naar nieuwe 
collega’s. We kunnen vertellen dat we (nieuwe) zorgme-
dewerkers hebben gevonden die aan het werk gaan bin-
nen De Hofkamp. Veel van de gezichten zult u herkennen. 

Bijna alle medewerkers die nu op De Hagenborgh 
werken, verhuizen met u mee naar De Hofkamp. Ook 
zullen er nieuwe gezichten bij zijn. Op dit moment weten 
we nog niet hoe de medewerkers precies worden inge-
deeld in de nieuwe teams. Hier gaan we nog mee bezig. 

Vragen?
Bewoners en familieleden kunnen bij vragen uiteraard 
altijd terecht bij de zorgmedewerkers.

Omwonenden kunnen bij vragen contact opnemen met 
het secretariaat woonzorg.

Emailadres: secretariaatwoonzorg@zorgaccent.nl
Telefoonnummer: (0548) 688 000 en vraag naar Joyce 
Landman of Irene Jansen.

Met hartelijke groet,

Ina Kerkdijk
directeur Woonzorg
ZorgAccent
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