
Verder met aandacht

Verhuizing komt dichterbij

Bewoners Patronaatshof  
verhuizen mee 
 
In Lichtenvoorde heeft Careaz  
verschillende locaties. Regelmatig 
beoordelen wij of deze nu en in de 
toekomst voldoen. Daarmee houden 
we rekening met de vergrijzing en de  
toenemende en veranderende woon- 
en zorgbehoefte die daaruit volgt.  
Ook nemen we de huidige staat van 
de gebouwen in de beoordeling mee. 

Mede op basis hiervan is besloten 
dat we de locatie Patronaatshof gaan 
verlaten. De bewoners verhuizen mee 
naar de nieuwbouw, waar betere 
voorzieningen zijn en waar voldoende 
ruimte is om hen te verwelkomen. 
De bewoners zijn hier inmiddels over 
geïnformeerd. 
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Nog even en dan zit het werk 
van de aannemer erop en krijgen 
we de sleutels overhandigd. Er 
is een geweldige klus geklaard! 
Wat fijn dat we u nu eindelijk 
de mogelijkheid kunnen geven 
dit met eigen ogen te komen 
bekijken. 

Voordat u in het najaar kunt 
verhuizen moet er nog veel werk 
worden verzet om het nieuwe 
Antoniushove en Rapenburgerhof 
woonklaar te maken. We zetten 
ons in om een warme en ge-
borgen leefomgeving voor u te 
maken. Zodat u zich ook hier 
thuis voelt en kunt leven op een 
manier die bij u past. Mét de zorg 
waar u behoefte aan heeft.  

De bewoners van Patronaatshof 
verhuizen dit najaar ook mee 
naar de nieuwbouw. De locatie 
Patronaatshof zal daarmee voor 
Careaz verdwijnen. Bij Hof van 
Flierbeek zijn er geen 
veranderingen.  

Ik hoop dat we in deze nieuws-
brief weer een aantal van uw 
vragen kunnen beantwoorden. 
Aanvullende vragen? Laat het  
ons dan weten! 

Met hartelijke groet,

Kaj Boot
Regiomanager  
Oost Gelre  
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Er wordt natuurlijk al lange tijd gepraat over het prachtige nieuwe gebouw in 
het centrum van Lichtenvoorde. En u ontving nieuwsbrieven en zag foto’s en 
filmpjes op de tv in het Grand Café van Antoniushove en in Patronaatshof.  
Maar we kunnen ons goed voorstellen dat u inmiddels wel graag wilt weten in 
welk appartement u nu eigenlijk komt te wonen. En dat u het ook alvast zou 
willen zien. Nou, dat kan! 

Uw appartement bekijken
Op korte termijn kunt u uw nieuwe 
appartement en woonomgeving 
bekijken, samen met één familielid 
of mantelzorger. U heeft inmiddels 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Nieuw adres voor u
Met de verhuizing naar de nieuwbouw 
laten we de afdelingsnamen vervallen; 
de namen Kunnerij, Wolterij, 
Hemmele, Rolder, Den Veurden en 
De Stegge verdwijnen. Bewoners 
van Rapenburgerhof komen te 
wonen aan de Rapenburgsestraat en 
bewoners van Antoniushove aan de 

Varsseveldseweg. Elk appartement 
heeft een eigen huisnummer. Voor  
11 juni informeren wij u wat uw nieuwe 
adres zal worden.

Televisie, telefoon  
en internet
 
U heeft zelf de keuze welke 
aanbieder en welk pakket u kiest. 
U ontvangt hierover over enkele 
weken apart informatie van ons. 
Daarin staat ook informatie over 
een totaalabonnement met een 
gunstige prijs waar u als bewoner 
van Antoniushove of Rapenburgerhof 
gebruik van kunt maken. 

Uw nieuwe appartement

Plattegrond appartement
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Smaak is heel persoonlijk. Best lastig dus om een inrichting te kiezen waar 
iedereen blij van wordt. Maar wij denken dat we daarin goed zijn geslaagd.  
En dat komt omdat wij bij het maken van keuzes hulp hebben gekregen van 
verschillende medewerkers en bewoners. Hartelijk dank daarvoor! 

Zowel in Antoniushove als in 
Patronaatshof vindt u verschillende 
‘moodboards’ in de gangen; dat 
zijn borden waarop u de stalen van 
meubelstoffen, vloeren en behang 
én afbeeldingen van gekozen stoelen 
en tafels kunt zien. Dit geeft u een 
idee van de kleuren en de uitstraling 
van de verschillende buurtkamers en 
buurtpleinen. 

Wij zijn blij met de warme, huiselijke 
uitstraling van de gemaakte keuzes en 
zijn heel benieuwd hoe het er straks in 
werkelijkheid uit komt te zien. U ook?  
Wij hopen van harte dat de sfeer die 
het op gaat roepen ervoor zorgt dat 
u zich óók in de gemeenschappelijke 
ruimtes helemaal thuis gaat voelen!
 
Hoe mooi het ook is, het moet 
wel lekker zitten natuurlijk 
Daarom hebben wij verschillende 
bewoners, onder begeleiding van de 
bewegingsagoog, laten ‘proefzitten’. 
We hebben er alle vertrouwen in dat 
zij ons bij het maken van de keuzes 
een goed advies hebben gegeven.  

 

Buurtpleinen
Natuurlijk is er een Grand 
Café, maar er is meer! Op de eerste 
en tweede etage van Antoniushove 
zijn overdekte, gezellige buurtpleinen 
waar bewoners elkaar kunnen  
ontmoeten en waar activiteiten 
plaatsvinden. Ook vieringen kunnen  
hier plaatsvinden. Op de eerste etage 
kunt u terecht voor de kapper. Er zijn 
twee kappersstoelen, net als nu. 
 

 

 

Stilteruimte
Wie behoefte heeft zich even terug te 
trekken, zich te bezinnen of om even 
stil te staan bij een bijzondere gebeur-
tenis kan, naast in de privacy van het 
eigen appartement, ook terecht in het 
stiltehoekje op de eerste verdieping. 
Het is een openbaar toegankelijke, 
maar beschutte ruimte. Deze is niet 
specifiek aan een bepaalde religie 
gebonden. Er staan wel voorwerpen in 
de ruimte die met religie in verband 
staan.

Wist u dat…
op de tweede verdieping ook 
een beweegruimte komt? Hierin 
komen beweegtoestellen te 
staan die onder begeleiding 
van een fysiotherapeut en/of 
bewegingsagoog kunnen worden 
gebruikt, zoals een roeitrainer en 
een loopbrug.

Wist u dat…
er geluidsdempende panelen op 
de plafonds van de buurtkamers 
zijn aangebracht? Zo kunt u elkaar 
beter verstaan als er veel gepraat 
wordt. 
 

Wist u dat…
er behalve in het Grand Café en 
op de buurtpleinen op nog veel 
meer plekken leuke, kleine zitjes 
worden gemaakt? 

Rapenburgerhof 
Buurtkamer 0.57

Antoniushove 
Dagactiviteiten

Antoniushove 
Buurtkamer 1.23

Antoniushove 
Buurtplein

Inrichting gemeenschappelijke ruimtes
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De grootte van uw woning
De appartementen in de nieuwbouw 
hebben een oppervlakte van circa 
45 m2. Alle appartementen zijn 
nagenoeg gelijk. Vindt u het leuk om 
alvast na te denken hoe u uw meubels 
kunt neerzetten? Maak dan voor de 
afmetingen gebruik van 
de plattegrond in deze 
nieuwsbrief. Deze vindt 
u ook op www.careaz.nl/
nieuwbouw. 

Al voor u geregeld
Gordijnen en vitrage zijn door Careaz 
al geregeld en hangen bij verhuizing al 
voor de ramen. Deze zijn brandveilig en 
hebben een neutrale kleur die overal 
bij past. Zandkleurig/beige voor de 
gordijnen en (gebroken)wit voor de 
vitrage. Verschillende medebewoners 
hebben meegeholpen de kleur te 
bepalen.

Ook hoeft u zelf niet te zorgen voor 
vloerbedekking. Er ligt namelijk al een 
pvc-vloer met een houtlook, zoals u 
kunt zien op de foto op deze pagina.  

In de badkamer is al een ruime 
badkamerkast geïnstalleerd waar 
u alleen nog maar uw persoonlijke 
spullen in hoeft te zetten. U hoeft dus 
zelf geen kast meer te plaatsen.  
Wel zo handig. Er is geen wasmachine, 
maar hiervoor is wel een aansluiting  
in de badkamer aanwezig. 

Verder richt u uw woning in zoals 
u wilt. Met uw eigen vertrouwde 
spulletjes, geheel naar uw eigen 
smaak. 

Frisse lucht
In de vorige nieuwsbrief schreven  
we al dat elk appartement is voorzien 
van centrale vloerverwarming én 
vloerkoeling, waarvan de temperatuur 
in het appartement door uzelf 
kan worden bijgesteld. En dat een 
ventilatiesysteem zorgt voor een 
continue toevoer van frisse lucht.  
 
Soms is het echter ook gewoon lekker 
om een raam open te kunnen zetten. 
En dat is ook mogelijk, want de ramen 
van de appartementen hebben een 
praktische, veilige kiepstand. 
 

In uw appartement

Wist u dat? 
• De vensterbanken bewust laag zijn gemaak
 zodat u als u in uw stoel zit (of vanuit het
 bed), goed naar buiten kunt kijken?  

• Dat u vanuit uw keukenraam zicht heeft op wie   
 er voor uw deur staat én op wat er op de gang, in
 ‘uw straatje’ gebeurt?  

• Dat in die gangen, net als in de buurtkamers, de
 lichtsterkte wordt aangepast aan het natuurlijke
 dag- en nachtritme?  

• En dat de architect ervoor heeft gezorgd dat er
 ook vanuit de gangen zoveel mogelijk zicht is op
 buiten en dat daar dus ook daglicht binnenkomt? 
  
• De badkamer een lichtsensor heeft zodat het
 licht automatisch aangaat als u binnenkomt? 
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Buiten
 
De gemeente heeft het begin van 
de Rapenburgsestraat opnieuw 
vormgegeven en bestraat. Dit is 
inmiddels zo goed als afgerond. 
Vervolgens wordt het terrein aan  
de achterkant aangelegd. 

Wie groene vingers heeft weet het; 
dit is niet voor alle bomen, struiken 
en planten het beste seizoen om 
aan te planten. Op sommige plekken 
wordt daarom gezorgd voor tijdelijk 
‘groen en kleur’ met dahliabollen en 
bloemenmengsels. 

Vanuit het Grand Café kunt 
u naar een van de twee 
terrassen aan de achterzijde. 
 

De Rapenburgerhof krijgt op de begane 
grond een eigen, afgeschermde tuin. 
Op de verdiepingen van Antoniushove 
en Rapenburgerhof heeft elke 
buurtkamer een ruim balkon.  
 
Parkeren kan aan de Rapenburgse-
straat of aan de achterzijde van 
het woonzorgcentrum. Daar staat 
ook een berging waar bewoners 
hun scootmobiel kunnen stallen. 
Bezoekers kunnen hun fietsen 
parkeren in de fietsenrekken aan 
de voorkant bij de ingangen. Voor 
medewerkers is er een overdekte 
en afsluitbare fietsenstalling aan de 
achterzijde. Deze is voorzien van een 
fraai ‘groen’ dak begroeid met sedum. 
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  Vragen?
 
Stel ze gerust aan één van 
onze zorgmedewerkers! 
Ook kunt u uw vragen 
richten aan nieuwbouw@
careaz.nl.

Medewerkers kunnen met 
vragen terecht bij Merle 
Kleine Schaars of Dieuwke 
Pillen. En voor vrijwilligers 
is Mireille Wopereis het 
aanspreekpunt.

 
  Vorig nieuws? 
 
Vorig nieuws en meer 
afbeeldingen van de 
nieuwbouw vindt u op  
www.careaz.nl/nieuwbouw 

Eind mei Afronding bestrating.

Medio juni  Oplevering gebouw door aannemer.

Medio juni  Bezichting door bewoners met één mantelzorger na
uitnodiging. En bezichting door vrijwilligers.

Juni - augustus Stoffering en inrichting.

Augustus (week 34/35) Bijeenkomst voor bewoners en contactpersonen voor
praktische info rondom verhuizing.

September (week 38/39) Verhuizing.

Actuele planning

Afronding van de bouw
De bouw bevindt zich in de afrondende 
fase en momenteel worden de laatste 
puntjes op de “i” gezet. Op 14  juni 
wordt het gebouw officieel door 
aannemer KlaassenGroep aan Careaz 
opgeleverd. Het bouwteam heeft 
erg goed werk verricht en 
iedereen is erg blij met het 
voorspoedige verloop van 
de bouw en de geleverde 
eindkwaliteit! 

Inrichten van het gebouw
Na de oplevering van het gebouw is 
het nog niet geschikt voor bewoning. 
In de zomermaanden moet er 
namelijk nog veel gebeuren. Zoals 
bijvoorbeeld het aanbrengen van de 
zorgoproep-installatie, het stofferen, 
en meubileren en inrichten van de 
gemeenschappelijke ruimtes. 

Praktische verhuisvragen
Zo’n grote grote verhuizing als 
deze vraagt om een uitvoerige 
voorbereiding. Daarom is er een 
groep gedreven medewerkers 
samengesteld die ervoor gaat zorgen 
dat de verhuizing een succes wordt. 
In de weken van 22 augustus t/m 3 
september, week 34 en 35, vinden  
informatiebijeenkomsten plaats voor 
bewoners en contactpersonen waarin 
al uw praktische vragen rondom de 
verhuizing worden beantwoord.  
U ontvangt hiervoor te zijner tijd een 
uitnodiging. 

Open dag voor inwoners 
Lichtenvoorde
 
Heeft u, naast degene die u zal 
begeleiden tijdens de bezichtiging, 
familieleden of naasten die ook al 
willen zien waar u komt te wonen?  
Dat kan in de loop van de zomer, 
tijdens een nog te plannen open dag 
voor inwoners van Lichtenvoorde. 

 

Planning




