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Beste bewoners van De Hofkamp en familieleden van
bewoners,

Het is bijna zover: de nieuwe Hofkamp is
bijna gereed. Op maandag 8 juni is
De Hofkamp overgedragen aan ZorgAccent.
De laatste bestratingswerkzaamheden
worden afgerond en de binnentuin is klaar
voor de beplanting.
Binnen is men nu vooral nog bezig met de
inrichting en de aankleding.
Verhuizing
De cliëntadviseurs hebben met alle bewoners en contactpersonen gesproken over de woonwensen in de Hofkamp.
Ik ben blij om te kunnen melden dat bijna alle wensen
zijn gehonoreerd en dat de definitieve toewijzing van de
appartementen heeft plaatsgevonden.
Tijdens de gesprekken is ook de indicatie kort aan bod
gekomen. De afspraak is nu wanneer meer inzet van
behandelaren gewenst is, er in overleg (multidisciplinair)
wordt gekeken of de indicatie omgezet kan worden naar
inclusief behandeling. Uiteraard wordt de bewoner of
diens familie hierbij betrokken.
De verhuizing is gepland op 30 juni, 1 juli en 2 juli.
Het team helpt de bewoners met het inpakken van zijn of
haar bezittingen. Misschien is het goed om belangrijke,
persoonlijke bezittingen alvast mee te geven als familie op
bezoek komt. Als het weer gunstig is, lopen de bewoners
(met een teamlid) naar hun nieuwe appartement, mocht
het weer tegenzitten dan zijn er verhuisbusjes geregeld.
Er is besloten dat familie (1 persoon) mag helpen
uitpakken van de bezittingen in het nieuwe appartement.
Voorwaarde is wel dat deze persoon via de kortste route
naar het appartement gaat en op het appartement blijft,
totdat e.e.a. gereed is. Daarnaast draagt deze persoon
een mondkapje en handschoenen. En neemt deze
persoon de richtlijnen van het RIVM (handhygiëne,
afstand e.d.) verder in acht. Het familielid kan zich vanaf
13.00 uur melden bij De Hofkamp.
Achtergebleven bezittingen, zoals het oude bed, kunnen
tussen 3 juli en 9 juli opgehaald worden. Hiervoor kan er
een afspraak gemaakt worden met de Technische Dienst.

De contactpersoon hiervoor is Bennie Berg en hij is
bereikbaar op telefoonnummer 06 51 57 52 70.
Kijkdag / rondleiding
Graag hadden we een feestelijk open huis georganiseerd,
maar de omstandigheden rondom het coronavirus maken
dit helaas onmogelijk. Toch willen we de bewoners en
familie in de gelegenheid stellen om de nieuwbouw te
komen bekijken, om de sfeer te proeven van de appartementen, de huiskamers en de binnentuin, voordat de
bewoners gaan verhuizen.
De kijkdag vindt plaats op vrijdag 26 juni 2020.
We werken met een vooraf vastgesteld schema en u heeft
30 minuten om het eigen appartement / gang te bekijken.
Daarom vragen wij u, indien u geïnteresseerd bent, de
volgende gegevens telefonisch aan ons door te geven
(voor 22 juni):
• Naam en telefoonnummer
• Komt u met 1 of 2 personen?
(maximaal 2, voorkeur bewoner met 1 familielid)
• Bewoner krijgt een appartement op:
Afdeling De Hagen
Afdeling Het Hofje
Afdeling De Spoel
Uw opgave kan telefonisch bij het secretariaat Woonzorg
op nummer (0548) 688 000.
Tijdens het telefoongesprek wordt gekeken welke
tijdsblokken nog open staan en hoe laat uw rondleiding
plaats kan vinden.

We gaan ervan uit dat u niet bij de kijkdag komt wanneer
u zich niet fit voelt of wanneer u klachten heeft. Daarbij
is het goed om te melden dat mocht er sprake zijn van
het coronavirus in De Hagenborgh het kijkmoment niet
doorgaat.
Vragen
Bewoners en familieleden kunnen bij vragen uiteraard
altijd terecht bij de zorgmedewerkers.
Ook kunnen vragen gesteld worden via het secretariaat
Woonzorg. Het telefoonnummer is al eerder genoemd in
deze nieuwsbrief. Het mailadres van het secretariaat is:
secretariaatwoonzorg@zorgaccent.nl
Tot slot, hoop ik dat de verhuizing goed zal verlopen. Ik
wens de bewoners alvast veel woonplezier in De (nieuwe)
Hofkamp.
Met hartelijke groet,

Ina Kerkdijk,
Directeur Woonzorg
ZorgAccent

