Nieuwsbrief Inspiratiedag
De Vijverhof: 1000+ wensen

(echt waar)

Dinsdag 14 juni 2022
Wat fijn dat er zo actief wordt meegedacht door u als bewoners van de Vijverhof. We hebben in twee bijeenkomsten honderden wensen opgehaald. De betrokkenheid bij u is bijzonder te noemen. We kunnen diverse thema’s onderscheiden. Er zijn wensen op het niveau van het gebouw en wensen op het sociale vlak. Echt een geweldige oogst. Dat hadden wij als Habion nooit zelf kunnen bedenken. Daarom alleen al is uw inbreng bijzonder
waardevol.
Wat hebben we zoal opgehaald?
Bij elkaar zo’n 1000 wensen, meer zelfs. Er was al
heel wat binnengekomen via de email. U krijgt alle
wensen nog te lezen. In deze nieuwsbrief vindt u een
kleine greep uit alles wat u bij elkaar heeft geschreven.
Op sociaal gebied
Ruimte voor bewegen, preventief beter worden, tegengaan van eenzaamheid, mensen willen samenzijn,
buurt integreren door samen koken, sociale behoefte,
meer recreatie, meer contact met elkaar, bewustwording en openstelling naar andere bewoners, honden en hun uitwerpselen zijn de eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Wat doen we met de hangouderen in de entree? En een
leuke gymnastiek voor ouderen (die is er wel, maar mensen moeten daar wel gebruik van maken).
Wensen voor het gebouw
Een creatieve hobbyruimte, een algemene keuken, een lichter gebouw en gezelliger, de 7e
etage moet weer een feest worden. En tja het is koud tussen half elf en elf uur. Mensen willen
een eigen restaurant voor Vijverhof, inductie koken, ze vragen zich af waar je met je bezoek
kunt zitten?
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Nieuw tapijt in de gangen, de ventilatie graag schoonmaken, het dak volleggen met zonnepanelen, een fitnesszaaltje, de balkonopstap is te hoog, in de zomers wordt het te heet, het gebouw
mag wel een vrolijker uitstraling krijgen, niet dat ouderwetse gedoe. Er is ook een wens voor
een extra lift voor bijvoorbeeld verhuizen en brancards. De vijver schoonmaken, parkeren moet
beter worden geregeld, graag een AED-kastje in de hal en de fontein terug zoals vroeger.
Wensen voor de zorg
Onzichtbare zichtbaarheid van de zorg en toch ook
de zorg meer centraal. Graag één organisatie die
meer uitgebreide zorg kan leveren. En meer thuiszorg.
Het werkatelier: En nu aan het werk
Na deze inspiratiedag gaan we met elkaar aan de
slag in het werkatelier. Het werkatelier duurt 8
weken waar we alle wensen inventariseren en een
totaalbeeld hebben voor De Vijverhof.
U bent elke dinsdag welkom in het werkatelier in de
Vijverhof.
De data voor de werkateliers zijn:
Week 1
Dinsdag 21 juni
Week 2
Dinsdag 28 juni
Week 3
Dinsdag 5 juli
Week 4
Dinsdag 12 juli
Week 5
Dinsdag 19 juli
Week 6
Dinsdag 26 juli
Week 7
Dinsdag 2 augustus
Week 8
Dinsdag 9 augustus

11.00 uur – 19.00 uur*
11.00 uur – 19.00 uur*
11.00 uur – 19.00 uur
11.00 uur – 19.00 uur
11.00 uur – 19.00 uur
11.00 uur – 19.00 uur
11.00 uur – 19.00 uur
11.00 uur – 19.00 uur (als het nodig is)

* Op deze dagen is er een architect aanwezig die met u gaat tekenen. Het kan zijn dat die voor
meer dagen aanwezig is.
Terugkomdag: 9 augustus
Reserveer alvast de volgende datum:
Dinsdag 9 augustus van 19.30 – 21.30 uur Terugkomavond in de Vijverhof.
Op de Terugkomavond kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met
elkaar hebben gemaakt. Zien we de wensen van de inspiratiedag terug en hebben we het met
elkaar goed begrepen?
Meer info?
Vragen? Neem contact met team Vijverhof van Habion via 010 422 80 60 of
woonservice@habion.nl. Of kom vooral langs op de dinsdagen in het werkatelier.

