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Een lief plekje grond

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste
ontwikkelingen van Een lief plekje grond. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het congres
Expeditie Begonia in Amersfoort, dat op 11 oktober plaatsvond. Met 22 mensen, waaronder 15 vrijwilligers uit Andijk, bezochten we deze bijeenkomst om meer te weten te komen over thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking.

Nieuwsbrief 6
Op zoek naar meer variatie in wonen en zorg
Tijdens expeditie Begonia maakten we kennis met
woonvormen die ouderen in staat stellen comfortabel
te wonen met zorg nabij.
De workshops, rondetafelgesprekken en lezingen
zorgden voor inzicht en inspiratie. Die kennis nemen
we mee in de plannen voor het nieuwe dorpshart in
Andijk.

Blijf op de hoogte over de laatste
ontwikkelingen rondom ‘Een lief plekje grond’
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Achter de schermen wordt hard gewerkt…
Het lijkt alsof het proces stilstaat, maar we kunnen u geruststellen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling. Omdat we de inwoners bij de start hebben betrokken, worden zij en wij nu geconfronteerd dat er veel besluiten
moeten worden genomen, alvorens we tot een definitief zichtbaar resultaat komen.
Waar staan we ondertussen?
De samenwerkingsovereenkomst tussen Omring en Het Grootslag
is bijna rond. Dat betekent dat we de volgende stap kunnen nemen, namelijk het daadwerkelijk starten met de bouwontwikkelingen.


De eerste stap is de keuze van de architect voor het
eerste gebouw.



De sloopprocedure van de appartementen - noodzakelijk om de nieuwe woonvorm Beschermd wonen te realiseren - ligt op schema.



Het concept bestemmingsplan is gereed en die gaan
we presenteren aan de gemeente Medemblik. Dit plan
hebben we voornamelijk nodig om het proces rondom
de ‘verkoop’ van het huidige verzorgingshuis goed te
laten verlopen, conform onze gezamenlijke plannen

Deze hartverwarmende slogan kwamen we tegen
bij Expeditie Begonia.

voor Een lief plekje grond.


Het managementteam van Het Grootslag gaat op korte
termijn in overleg met het bestuur van het dorpshuis

Op pagina 3 vindt u een korte impressie van deze
bijeenkomst over wonen, zorg en welzijn.

Centrum om te bekijken waar we elkaar kunnen versterken gedurende het gehele proces.

Een aantal quotes van de deelnemers leest u op
pagina 4.
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Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen, welzijn en
zorg in de wijk
Op 11 oktober bezochten we met 22 mensen, onder wie 15 vrijwilligers uit Andijk, het landelijke congres Expeditie Begonia in
Amersfoort. De titel van het congres luidde ‘Op zoek naar meer
variatie in wonen en zorg.’ In deze derde editie van dit congres
zijn de grenzen van het thuis wonen voor ouderen en mensen
met een beperking onderzocht. Een korte impressie.

Gemeenschappelijke opgave
Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten
staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen woningen, maar gaat ook om woonvormen die
aansluiten op de behoefte van kwetsbare bewoners zelf én om
de woonomgeving. Dat is een belangrijke uitkomst van het con-

Knelpunten

gres Expeditie Begonia 2017. Het congres was met 700 deelnemers uit allerlei sectoren druk bezocht.

De overheid wil dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, langer
zelfstandig blijven wonen. En ouderen willen dat zélf ook. Toch

Ondersteunende omgeving

zijn er genoeg knelpunten, stelt het Kenniscentrum Aedes/Actiz.
Een knelpunt is het tekort aan geschikte woningen. De groep 80

In een van de inleidingen werd betoogd dat het contact met en

plussers verdrievoudigt de komende twintig jaar. Daarmee neemt

tussen mensen, juist in deze tijden van slimme technologie on-

het aantal kwetsbare ouderen evenredig toe; we worden immers

misbaar blijft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat contact met ande-

ouder, maar niet per se gezonder oud. Meer mensen zullen de

ren het meest bijdraagt aan geluk. Voor kwetsbare mensen is

behoefte hebben aan een geschikte woning op een locatie waar

een netwerk een onmisbaar vangnet, terwijl dat netwerk voor die

ze beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning én gezelschap!

groep juist vaak krimpt. De uitdaging voor overheden en instanties is om een ondersteunende omgeving te stimuleren waardoor

Van Lief- en leedstraten, via de buurtcoach tot buurtcir-

mensen beter in staat zijn zich staande te houden en actief te

kels

blijven. Goede woonhuistechniek kan daarbij helpen, maar vervangt persoonlijke contact niet!

Na het ochtendprogramma konden de 700 deelnemers op ontdekkingsreis langs de 36 voorbeeldprojecten die ’s middags werden gepresenteerd. Dat varieerde van straten die met elkaar bezig zijn om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Een buurtcoach die mensen helpt en een oogje in het zeil houdt tot en met
netwerken van buurtbewoners die elkaar letterlijk en figuurlijk tot
steun zijn.
Meer info vindt u op
https://www.kcwz.nl/doc/Verslag-Expeditie-Begonia-2017-webDEF-klein.pdf
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Geef u op voor een van onze werkgroepen!

Het Knarrenhof is een mooi voorbeeld * wonen aan een hof bevordert de betrokkenheid en aandacht voor elkaar
Het gaat om ontmoeten en verbinden *
menselijk contact is de grootste bijdrage
aan geluk
Laat ontmoetingsruimte, restaurant
en voorzieningen terugkomen in het
nieuwe plan * zelfredzaamheid stimuleren * netwerk als onmisbaar vangnet

Passieve situaties ombuigen naar actief *
samen meer mogelijk met ouderencoach

Wilt u zich opgeven voor een werkgroep? Dan kunt u zich melden
bij Irene van den Bos via ivandenbos@wst-hetgrootslag.nl
Werkgroep tuin

vrijwilligers

tuin- en dierenliefhebbers
Werkgroep Algemene ruimtes

zorg/welzijn

Houdt oog voor zorg, veiligheid, betrokkenheid
en woonomgeving * het gaat om mensen en



fitness



organiseren samenwerking van de partijen



dorpshuis



middenstand

hun wensen

De eerstvolgende bijeenkomst voor de werkgroepen vindt plaats

Sociaal netwerk belangrijk * maar hoe krijg je
dat als het er niet meer is?

over het bestemmingsplan en de aankoop van het verzorgings-

Lief- en leedstraatje * bewoners betrekken elkaar bij bijzondere gebeurtenissen
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Een aantal quotes van de deelnemers…

in het 1e kwartaal van 2018. Tegen die tijd is er meer bekend
huis.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u bellen met
Irene via 0228 587 509.

Wonen in een Hema-folder * alles overzichtelijk en op kleur *
Hoe fijn is dat?

wst-het grootslag.nl
Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF
T 0228 587 587
E info@wst-hetgrootslag.nl
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