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Beste lezer,  

 

Inhoud van deze nieuwsbrief: 

 Status van de bouw ,gemeenschappelijke woonkamer  

 Oplevering Chapeau LingeErf 

 Kandidaten-bijeenkomst 19 mei in Tiel 

Brief nummer 5 
mei 2016 

Vorderingen LingeErf: 

De bouw van ons complex Chapeau LingeErf blijft  
voorspoedig en op schema verlopen.  

We zijn ook al een heel aardig eind met het ontwerp van de 

gemeenschappelijke ruimte waar op een creatieve manier 
naar wordt gekeken door Buro Rever uit Utrecht. 

  
Hieronder wat details die worden gebruikt bij de inrichting. 

Vorderingen 

Vloer woonkamer Vloer woonkeuken 
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Leonie Fortuin heeft haar begeleidingsteam van Buro MAKS bijna 

rond en last but not least hebben we ook de lijst van kandidaat 

bewoners bijna rond.  

Elly Walma,Bert Megens en Hein van der Sanden hebben met 

alle kandidaten en hun familie de eerste thuisgesprekken 

gevoerd en het verdere proces is ook bijna afgerond.  

De laatste weken blijven de aanmeldingen nog steeds binnen 

komen zodat we nu al een wachtlijst moeten aanleggen. 

 

Daaruit blijkt overduidelijk dat er een grote behoefte bestaat 

aan beschermd-wonen plekken voor onze doelgroep en we  

hebben er alle vertrouwen in dat ook de andere Chapeau  

Woonkringprojecten mede in deze behoefte gaan voorzien. 

 

Mocht u zich toch nog willen aanmelden dan kan dat met behulp van 

het aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze site: 

aanmelden wachtlijst 

Vervolg Vorderingen…………... 

Foto bouw 

Oplevering Chapeau LingeErf 

‘Zonder tegenbericht’ van de aannemer of KleurrijkWonen zal  
per 1 juli officieel de bewoning en begeleiding starten. 

Vanaf maandag 20 juni kunnen de bewoners al in hun  

appartement om de inrichting te gaan verzorgen.  
Op vrijdag 17 juni wordt de gemeenschappelijke ruimte 

opgeleverd zodat we tijdens de inrichtings-weken een onderdak 
met koffie kunnen bieden. 

  

Oplevering 

https://www.chapeau-woonkringen.nl/index.php/aanmelding-wachtlijst-lingeerf
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Bijeenkomst 

 

Kandidaten-bijeenkomst 19 mei in Tiel 

Alle kandidaat-bewoners en hun familieleden zijn ondertussen 

ook uitgenodigd door het Chapeau LingeErf bestuur en het  

begeleidingsteam voor een kennismaking- en informatiemiddag 

met aansluitend een bezoek aan het complex wat dan hopelijk 

uit de steigers zal zijn.  

Naast de onderlinge kennismaking zullen er die middag ook 

veel praktische zaken langs komen en proberen we alle nog  

openstaande vragen te beantwoorden.  

 

Namens het hele Chapeau-LingeErf team 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hein van der Sanden voorzitter 

 

Bij de officiële opening worden alle verdere belangstellenden  

nog uitgenodigd, meer hierover in de volgende nieuwsbrief…….. 

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen of uzelf  juist 

aanmelden voor de digitale versie?   

Stuur dan een email naar  LingeErf@chapeau-woonkringen.nl 

Nieuwsbrief 
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