
 

        Verhuizing De Vier Dorpen naar Droomparken     

Met deze brief wil ik iedereen graag informeren over de ontwikkelingen in de verhuizing naar 

Droomparken. Ik had dit graag willen doen in een bijeenkomst voor bewoners en contactpersonen, 

maar vanwege het aanscherpen van de corona maatregelen binnen de organisatie is dit helaas niet 

mogelijk.  

 

Ik neem jullie daarom op papier mee in de plannen/ontwikkelingen rondom de verhuizing. De EVV’ers 

van de Vier Dorpen zijn ook op de hoogte van de plannen. Mochten er vragen zijn, stel ze dan aan de 

EVV’er of aan mij. Tijdens mijn vakantie van 13 augustus tot 6 september kunnen jullie bij dringende 

vragen, die niet kunnen wachten, terecht bij Christine Jettkandt (teammanager Zorg en Welzijn van het 

Zonnehuis). 

 

Op dit moment zijn er 21 chalets en 2 groepswoningen bekend waar wij kunnen verblijven op 

Droomparken. Dit houdt in dat er nog 3 chalets bij moeten komen. Zodra alle chalets bekend zijn, wordt 

dit op de plattegrond van het park ingetekend en informeren we iedereen.  

 

De EVV’ers zijn al in gesprek (geweest) met bewoners en zullen dit de komende weken ook blijven doen 

om te bespreken hoe zij de komende verhuizing naar Droomparken ervaren en met wie zij eventueel 

samen in een chalet zouden willen “wonen”.  

Als er vragen zijn, waar wij als medewerkers met elkaar nog niet aan hebben gedacht, dan nemen wij 

deze mee in onze overleggen en zoeken we voor deze vraag een passende oplossing. De definitieve 

planning -welke bewoner het beste waar kan wonen- wordt na mijn vakantie gemaakt, omdat er in een 

paar weken veel kan gebeuren. 

 

Ik wil jullie graag laten weten hoe de verhuizing naar en het verblijf in Droomparken eruit gaat zien. 

 

Voorbereiding verhuizing & de verhuizing zelf 

Op maandag 27 september zijn de chalets en groepswoningen op Droomparken beschikbaar voor ons. 

We beginnen met het uithuizen van alle meubels uit de woningen, zodat er ruimte is voor de eigen 

spullen van onze bewoners. Op die manier hopen wij de overgang zo klein mogelijk te maken. Het is 



toch prettig om je eigen meubels om je heen te hebben. Ook worden er aanpassingen gedaan in de 

chalets, zoals een extra tv aansluiting, zorgen voor een veilige verhoging naar de voordeur als dit nodig 

is, het realiseren van alarmering, et cetera. Alle medewerkers van de ondersteunende diensten zijn die 

week beschikbaar om te helpen met deze aanpassingen. 

Het zou fijn zijn als jullie, als contactpersonen, in deze week willen helpen met het inpakken van de 

persoonlijke spullen van de bewoners. Hiervoor zijn dozen beschikbaar. Er kunnen veel meubels mee, 

omdat alle meubels van Droomparken uit de chalets gaan. Wat niet mee hoeft is serviesgoed, dit staat 

in de chalets en groepswoningen en willen we daar gaan gebruiken. Persoonlijke spullen (naast het 

serviesgoed) kunnen opgeslagen worden als dit op Droomparken niet nodig is.  

Als Zorggroep kunnen wij zorgen voor de opslag van deze spullen, maar als u zelf thuis ruimte heeft voor 

een doos (of aantal verhuisdozen), dan zou dit ook fijn zijn. Op het moment dat de opslag door ons 

geregeld wordt betekent dit dat u, bij het terugverhuizen naar de Vier Dorpen, deze dozen weer terug 

krijgt. Vanuit de opslag kan dit niet tussentijds opgehaald worden.  

 

Vrijdag 1 oktober worden door het verhuisbedrijf al meubels naar Droomparken gebracht. Deze spullen 

worden in het chalet / groepswoning waar de bewoner naar toe gaat geplaatst. Het verhuisbedrijf kan 

niet in 1 dag alle meubels/bedden/dozen én de bewoners verhuizen. Dit houdt in dat het weekend erna 

de appartementen wat leger zijn. We zullen dan extra gezelligheid en activiteiten bieden op de Deel.  

 

Maandag 4 oktober is dan de verhuisdag. Die dag zal het verhuisbedrijf alle overgebleven spullen 

(tv/bedden/kleding) naar Droomparken brengen.  

Voor de bewoners gaan we van de verhuisdag een gezellige dag maken. Alle bewoners gaan een dagje 

“uit” zodat zij de onrust rondom de verhuizing niet meekrijgen. Dit wordt verzorgd door Stichting 

Vrienden van de Vier Dorpen. Het zou fijn zijn als contactpersonen van onze bewoners op maandag 4 

oktober kunnen helpen op Droomparken met het inrichten van de chalets en aan het eind van de 

middag de bewoners begeleiden naar hun eigen chalet. Op die manier hebben de bewoners in deze 

spannende tijd een bekend iemand die de eerste opvang kan verzorgen. 

 

De eerste dagen zal extra personeel aanwezig zijn, zodat iedereen kan wennen. We proberen met elkaar 

overal aan te denken, maar we zullen vast ook dingen tegenkomen die niet lopen zoals we gedacht 

hadden en waarvoor we een andere oplossing moeten bedenken. Belangrijk is daarom dat er veel met 

elkaar geschakeld wordt en de lijnen kort zijn.  

Voor de verhuizing wordt een verhuisplan geschreven. Als het plan klaar is dan delen we dit met u. Ik 

verwacht dat dit na mijn vakantie zal zijn.  

 

Alarmering en bewegwijzering op het park 

 

De alarmering voor onze bewoners bestaat uit een halsbel die lijkt op de bel die zij nu gebruiken. Het 

voordeel van deze bel is dat er een spreek-luister verbinding gemaakt kan worden met de bel zelf én dat 

er een GPS zender in de bel zit. De wegen op het park kunnen, zeker in het begin, op elkaar lijken. Als 



een bewoner dan buiten hulp nodig heeft, dan kan de zorg ook contact krijgen met de bewoner en 

helpen.  

 

Op het park gaan we zorgen voor bewegwijzering, zodat de bewoners die graag een rondje lopen, om in 

goede conditie te blijven, dit kunnen doen. Ze kunnen dan hun chalet makkelijker weer terugvinden. 

Uiteraard zorgt de zorg ook dat bewoners naar hun chalet gebracht en gehaald worden als zij dit willen. 

Hiervoor maken we gebruik van elektra karren (golfkarren).  

 

Ik hoop u met deze informatie weer wat meer op de hoogte te hebben gebracht. Mochten er vragen 

zijn, stel ze gerust. Ik wil eenieder graag de mogelijkheid bieden voor een individueel gesprek (met de 

EVV en mijzelf) over de verhuizing vanaf 6 september.  

 

Wilt u graag een individueel gesprek stuur dan, voor 1 september a.s. een mail naar 

henny.spijkerman@zgapeldoorn.nl , met vermelding van: 

 

1. naam cliënt;  

2. naam 1e contactpersoon; 

3. uw telefoonnummer. 

 

Henny zal dan op woensdag 1 september contact met u opnemen om een afspraak te maken. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

Shirley Hagen  

Teammanager De Vier Dorpen 
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