
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanavond was de terugkomdag! Een volle zaal, zo’n 60 mensen!  
Een mooie avond! Het is goed om te zien hoe betrokken iedereen is, een fijne 

sfeer en we hebben met elkaar 8 weken heel veel gedaan. En we gaan nog heel 
veel doen. Kortom een mooie avond waar we met elkaar trots op kunnen zijn. 
De uitkomst van generale repetitie van vorige week klopte met de reacties 
van vanavond. De plannen die op basis van de wensen gemaakt zijn kloppen.  
Het antwoord van de groep was volmondig JA  
 
Een korte samenvatting: 
De wensen kunnen we verdelen in drie hoofddelen:  
Ontmoeten-woning-uitstraling  
Het plan is om op de begane grond Liv inn modules  
te maken, entree aanpassen, lift erbij. 
In de woningen gaan we isoleren, ventileren,  
meterkasten plaatsen en nieuwe voordeuren. De  
gangen worden zoals Liv inn Hilversum. Toevoegen  
van extra woningen wordt bekeken. 
 
De uitgebreide presentatie 
In de bijlage, op de TV in hal, op de website kunt u alles nog eens rustig nalezen. 
Als er een goedkeuring is van Habion en er voldoende bouwvakkers zijn starten 

we januari 2023. Het gehele plan zal ongeveer 2 jaar duren. Als alles volgens plan 
verloopt kunnen we bij oud en nieuw 2025 het glas heffen. 
 
We blijven op dinsdag komen We komen zoveel mogelijk op de dinsdag om met 
de groepjes aan de gang te gaan. Houdt het TV scherm in de gaten voor de 
actuele informatie. Diverse mensen hebben zich opgegeven, superleuk. de 
wensen met betrekking tot ontmoeten en doorleven vorm te geven.  

 

Terugkomdag 9 augustus 

Wens en Plan kloppen 



Nieuwsbrief Vijverhof Delft 

 

zomer 2022 

De groepen (missen we iets laat het weten!) 
Zorgroep:  
Trudy van Eijbergen, Jaap Teeuw, Mw Wilmer, Mw Olivier 
Bouwgroep: Kees v/d Enden, Hans Schouten, 
Sportgroep: James, Trudy 
Leefkeukengroep: C. Kattevilder 
Tuin, moestuin groep: Liesbeth van der Hoop, mw Rensen 
Lezingen en tentoonstelling groep: Carel 
Film en Muziekgroep: Leo 
Atelier: Ad 
 
Vanaf 22 augustus gaan Rene, Ank en Tanja jullie benaderen om aan de gang te 
gaan met de verschillende groepen. 
 
De komende zomerweken 
Aanstaande dinsdag is er niemand van Habion, omdat we dan met de 
Architecten en RaumKultur een afspraak hebben in Liv in Hilversum. Ook de 
architecten zijn nieuwsgierig geworden na alle enthousiaste verhalen. Vanaf 
dinsdag 22 augustus zijn Ank en Tanja er weer. Willeke heeft dan vakantie.  
 
Elke 8 weken de gangmakersavonden 
Elke 8 weken delen we met elkaar de stand van zaken. 4 oktober 19.30 de eerste 
gangmaker. Zet alvast in uw agenda elke 8 weken! 
 
Bovenaan staat een QR code, als u die scant komt u direct op de website van de 
Vijverhof waar u alle informatie nog een kunt teruglezen. 
 
Heeft u nog Vragen?  
Neem contact met op met Tanja Rila, Ank Sneekes, René Ploeger of Willeke 
Janssen van Habion via 010 422 80 60  

 
 
Nogmaals hartelijk dank voor alle inzet en enthousiasme de afgelopen 8 
weken en we gaan er samen voor zorgen dat we klaar zijn om in december 
een mooi uitgewerkt plan te hebben. 
 
Groet Rene, Aad, Trudy, Ank, Tanja, Martin, David,Joost, Willeke 


