
 

 

 

 

Beste bewoner en familie/naasten, 
 
Graag informeren wij u via deze brief over de naderende verhuizing van De Vier Dorpen naar 
Droomparken. Een grote operatie waar veel bij komt kijken. In deze brief kunt u lezen in welk 
huisje u gaat wonen en met welke andere bewoner u een appartement deelt. Daarnaast 
vertellen wij u kort wat de eerstvolgende stappen gaan zijn en geven wij antwoord op de 
meest gestelde vragen. 
 
Samen met ____________________ komt u te wonen in huisje ____. Op de plattegrond aan 
het begin van Droomparken kunt u precies zien waar dit is. Naast deze kleinere huisjes, zijn er 
ook twee groepswoningen waar u gebruik van kunt maken. Hier drinken we gezamenlijk koffie, 
eten we met elkaar en organiseren we activiteiten. Eigenlijk kunt u deze groepsruimtes zien als 
De Deel op De Vier Dorpen. U kunt op eigen initiatief naar deze ‘huiskamers’ komen, maar 
mocht dit niet meer lukken, dan hebben wij een golfkar waarmee wij u kunnen ophalen en 
terugbrengen. Dit vervoer gebruiken wij ook wanneer het slecht weer is.  
 
Zo gaat de verhuizing in zijn werk 
Op vrijdag 1 oktober start de verhuizing naar Droomparken. Dan zullen de eerste meubels 
worden overgezet naar de nieuwe tijdelijke locatie. Uw nodige spullen, zoals uw bed, stoel, 
televisie en twee setjes kleding, blijven op dat moment nog in De Vier Dorpen. Op maandag 4 
oktober worden deze nodige meubelen verhuisd naar Droomparken. U kunt in de nieuwe 
woonkamer en slaapkamer van het huisje deels inrichten met uw eigen meubels, denk 
bijvoorbeeld aan een stoel met een kastje en eigen persoonlijke foto’s. 
 
Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk mee krijgt van de verhuizing, organiseert stichting 
Vrienden van De Vier Dorpen een gezellige dag op 4 oktober. We gaan ’s morgens met 
iedereen, bewoners en medewerkers, naar de kantine van de voetbalvereniging in 
Beekbergen. Hier zullen leuke activiteiten plaatsvinden, eten we met elkaar en is er zelfs een 
optreden. Aan het einde van de middag, we verwachten rond 16:00, gaan we naar ons nieuwe 
onderkomen. Het zou prettig zijn als uw contactpersoon u hier zelf heen kan brengen. Zo heeft 
u een vertrouwd persoon naast u wanneer u intrek neemt in uw nieuwe woning. Als dit niet 
mogelijk is, zal er een activiteitenbegeleider aanwezig zijn voor de begeleiding.  
 
Hieronder kunt u het antwoord lezen op vragen die wij vaak hebben gekregen.  
 
Veel gegeven antwoorden 
Wat wordt er van mij verwacht tijdens deze verhuizing? 
Het verhuizen gebeurt door een verhuisbedrijf. Hier hoeft u dus zelf niets voor te regelen. Wel 
zouden wij willen vragen om samen met uw contactpersoon uw meubelen willen voorzien van 
stickers. Doe dit voor 1 oktober. Deze bestickerde meubels nemen we mee naar Droomparken. 
De meubels zonder stickers blijven achter.  
 
 
 



 

 

Wat kan ik allemaal meenemen naar Droomparken? 
In principe kunt u alles meenemen naar Droomparken. Kies een aantal meubels uit waar u 
graag gebruik van maakt. Ook moedigen wij aan om persoonlijke spulletjes mee te nemen 
zoals foto’s. Wat niet nodig is op Droomparken is servies. Dit staat in de huisjes op het park. Zo 
voorkomen we dat uw serviesgoed in de war raakt met het servies van uw medebewoner.  
 
Wat doe ik met mijn spullen die niet mee hoeven naar Droomparken? 
De spullen uit uw huidige appartement die niet mee hoeven of mee kunnen naar 
Droomparken, kunnen opgeslagen worden. Zorggroep Apeldoorn e.o. kan dit voor u 
verzorgen. Als u of uw contactpersoon het prettiger vindt om dit zelf te doen, dan kan dat ook. 
Hier zullen wij met uw contactpersoon afspraken over maken. 
 
Gaat er iets aan mijn zorg veranderen als ik op Droomparken woon? 
Nee. Alle zorg die u op De Vier Dorpen krijgt, krijgt u ook op Droomparken. Het kan wel zo zijn 
dat het hier en daar iets anders gaat dan u gewend bent. Zo krijgt u dezelfde soort bel die u nu 
ook gebruikt. Deze draagt u om uw nek en hiermee kunt u altijd iemand van de zorg bereiken. 
Wij kunnen ook via deze bel met u praten. Dit lijkt een beetje op het kastje dat u in uw huidige 
appartement aan de muur hebt hangen. Ook kunnen we via GPS zien waar u bent. Mocht u de 
weg even niet meer weten, dan komen we u ophalen en weer naar huis brengen.  
 
Wat is er niet mogelijk op Droomparken? 
Het enige dat niet mogelijk is op Droomparken, is het gebruik van een vaste telefoon. Vindt u 
het prettig om telefonisch bereikbaar te zijn? Dan kunt u samen met uw contactpersoon kijken 
naar een mobiele telefoon. Wij helpen u natuurlijk graag bij het gebruik van uw nieuwe 
telefoon.  
 
Mocht u na aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw EVV 
of aan de activiteitenbegeleiding op De Deel. We begrijpen dat het een spannende tijd is. Ook 
voor ons. Wij kijken in ieder geval uit naar een fijne tijd op Droomparken en natuurlijk naar 
een geheel vernieuwd De Vier Dorpen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shirley Hagen 
Teammanager Zorg en Welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


