
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 

Onderwerp: Update  

23 mei 2022 

 

Beste cliënt, eerste contactpersoon en familieleden,  

 

Graag praten wij u bij over de stand van zaken rondom de terugkeer naar De Vier Dorpen. In deze 

nieuwsbrief leest u onder andere de nieuwe ingangsdatum van de huur, een toelichting over de 

inloopbijeenkomst van 23 en 24 mei en daarnaast is als bijlage de ‘checklist schoonmaak’ 

toegevoegd.  

 

Informatie 

Op de nieuwe website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) is een pagina gemaakt 

speciaal voor de informatievoorziening rondom de verhuizing van EuroParcs terug naar De Vier 

Dorpen. Daarnaast is er extra informatie te vinden over Volledig Pakket Thuis en staan er enkele veel 

gestelde vragen. De pagina kunt u bezoeken via de onderstaande link: 

 

https://zorggroepapeldoorn.nl/verbouwing-de-vier-dorpen/ 

 

Elke keer als er een nieuwe nieuwsbrief of update hebben, kunt u de informatie ook via deze pagina 

terugvinden.  

 

Kosten 

Het bestuur van ZGA e.o. heeft een brief naar het bestuur van Habion gestuurd met daarin het 

dringende verzoek om de huur later in te laten gaan. Hier heeft Habion gehoor aangegeven. We zijn 

dan ook blij dat de ingangsdatum is verschoven van 15 augustus naar 1 september. De datum van de 

sleuteloverdracht, 1 augustus, blijft gewoon staan. 

 

De lage eigen bijdrage is aangevraagd bij de CAK. Op dit moment ligt de aanvraag bij hen. ZGA e.o. 

kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Het is afwachten wanneer zij de aanvraag hebben 

verwerkt. Wel houden wij dit natuurlijk nauw in de gaten. Het verschil in kosten wordt met 

terugwerkende kracht in orde gemaakt.  

 

Informatiebijeenkomst en persoonlijk gesprek 

Afgelopen week heeft u van Baudien Boekhoudt, Habion, een mail gehad over de inloopbijeenkomst 

van dinsdag 24 en woensdag 25 mei. Deze twee dagen zijn na de informatiebijeenkomst in april al 

met u gedeeld.  

 

Hierbij voegen we graag toe dat er in deze tijd ook plek is voor een persoonlijk gesprek over uw 

financiële situatie. Er is een aparte ruimte waarin we de tijd nemen om samen met u in gesprek gaan. 

Hierbij is Habion en MVGM aanwezig. Wilt u dat er ook iemand van ZGA e.o. aanwezig is? Laat dit 

dan even weten bij uw EVV. Dan regelen we dat.  

 

 

https://zorggroepapeldoorn.nl/verbouwing-de-vier-dorpen/


 

 

 

 

 

 

Wilt u graag een persoonlijk gesprek? Dan kunt u een mail sturen naar b.boekhoudt@habion.nl. Geef 

in uw aanmelding de volgende details door:  

 

- Of u op 24 mei of 25 mei wilt langskomen; 

- Of u voorkeur heeft voor een tijdstip. (Dinsdag tussen 13:00 en 17:00 en woensdags tussen 

14:00 en 20:00) 

 

Komen deze twee dagen niet uit maar heeft u wel behoefte aan een persoonlijk gesprek? Dan kunt u 

Baudien mailen om samen een ander geschikt moment te plannen.  

 

Checklist schoonmaak 

Bij deze nieuwsbrief zit ook de ‘checklist schoonmaak’. Het is belangrijk dat u deze 

schoonmaakartikelen sowieso in huis heeft wanneer u straks in uw nieuwe appartement woont. De 

lijst die u vandaag ontvangt is de basis. Mogelijk komen er nog extra attributen bij, dit zullen wij tijdig 

met u communiceren.  

 

Veel gestelde vragen 

We begrijpen dat deze verhuizing en de nieuwe situatie veel vragen met zich meebrengt. Heeft u 

vragen? Bekijk dan de onderstaande webpagina’s.  

 

 Over wonen: https://vierdorpen-beekbergen.nl 

 Over zorg: https://zorggroepapeldoorn.nl/verbouwing-de-vier-dorpen/ 

 

Komt u er niet helemaal uit? Laat het ons gerust weten door te mailen naar 

verbouwingDVD@zgapeldoorn.nl 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Namens Team Vernieuwing De Vier Dorpen  

Shirley Hagen (Zorggroep Apeldoorn e.o.) en René Ploeger (Habion)  
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