Beste bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
De bouw vordert gestaag en op de achtergrond zijn vele mensen bezig met de
voorbereidingen op de verhuizing naar de gebouwen op het Landje van Pelgrim. Hoogste
tijd om u in deze nieuwsbrief te informeren over de stand van zaken. Op het beeldscherm in
de hal van de Gollards komen trouwens ook regelmatig nieuwe beelden van de bouw
voorbij. Tevens in deze nieuwsbrief…: de bekendmaking van de namen van de gebouwen!
Gelein Jansen was de inzender van de prachtige naamsuggestie en daarmee winnaar van de
prijsvraag.
Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel
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Visie van Omring: ’Van verblijf naar wonen’
Op het Landje van Pelgrim wordt, als één van de eerste plekken binnen Omring, straks
gewerkt vanuit de visie ‘Van verblijf naar wonen’. De architect heeft het gebouw ook vanuit
deze visie ontworpen. Wat houdt dit in?
De essentie van ‘Van verblijf naar wonen’ is dat kwetsbare mensen niet meer
vanzelfsprekend verhuizen naar een ‘instelling’, maar wonen binnen een kleinschalige
setting waar de eigen manier van leven voortgezet kan worden op een manier die past bij
de persoonlijke voorkeur.
Door middel van een integraal pakket van dienstverlening, ontmoeten en zorg zal alles erop
gericht zijn zoveel mogelijk de eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en de manier van
leven die men gewend was, te behouden. De ondersteuning en zorg van de professionele
medewerkers (24 uur aanwezig, 7 dagen per week) van Omring zijn dus niet meer gericht op
het ‘overnemen’, maar in de eerste plaats op het behouden van wat er nog is en samen met
cliënt en eigen netwerk onderzoeken waar ondersteuning gewenst en nodig is.
Dit betekent dat een bewoner leeft vanuit zijn huis (appartement) en de mogelijkheid heeft
om aan te sluiten bij groepsgeoriënteerde activiteiten in de buurtkamer (per 8
appartementen is er 1 buurtkamer). Zo kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om mee te
eten op de buurtkamer of een praatje te maken met ‘de buren’ van de andere
appartementen. Ook zullen op de buurtkamer activiteiten worden georganiseerd waar een
bewoner aan mee kan doen als hij/zij daar zin in heeft. Naast het mee-eten op de
buurtkamer is het ook mogelijk om op het eigen appartement te eten. Wanneer de bewoner
daarvoor kiest dan ondersteunt een medewerker daar waar nodig bij.
Samen leveren we zo ‘de beste zorg dichtbij’ waarbij de eigen regie van de bewoner
centraal staat.
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Tuinontwerp
In de bouwcommissie wordt hard gewerkt aan het ontwerpen van de tuin op het Landje van
Pelgrim. Er is een ontwerp gemaakt door OPG Landscape bv. Er komen diverse terrassen in
de tuin waar bewoners even kunnen zitten en genieten van de mooie beplanting. Ook is er
gedacht aan veiligheid. Niet in de vorm van hekken, maar brede, ondoordringbare, hagen.
Op het terrein zelf kan niet geparkeerd worden, wel kunnen mensen afgezet worden en
verder rijden. De parkeerplaatsen worden buiten de tuin, aan de toegangsweg op het
terrein, gerealiseerd.

Zoals u kunt zien op de tekening zal de tuin ingericht worden met bomen en borders waarin
verschillende bloemen en planten zullen groeien en bloeien. Hierbij is rekening gehouden
met alle seizoenen. Hieronder een kleine impressie:
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Een nieuw interieur voor het ‘beschermd wonen’ gebouw
Samen met een afvaardiging vanuit de Cliëntenraad denkt een groepje collega’s na over een
nieuw, praktisch en mooi interieur dat geschikt is voor de doelgroep van het gebouw. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed over omgevingszorg voor mensen met
dementie (Anneke van der Plaats). Samen met een interieurarchitect die gespecialiseerd is
in het ontwerpen van interieur en meubels voor zorglocaties, is inmiddels een voorlopig
ontwerp gekozen. Elke woongroep krijgt hierin zijn eigen identiteit d.m.v. kleur- en
materiaalgebruik. Hieronder een aantal impressieplaatjes:

Zitgedeelte buurtkamer

Kleuren en materialen
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Foto’s vorderingen bouw

Dit is het
gebouw
‘Schuttehof’.

Hier ziet u een volledig
appartement.
De binnenmuren zijn nog
niet geplaatst.

Hier ziet u de
hoofdingang.
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Op de hoogte blijven?

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle bouw- en verbouwplannen van Omring op Texel?
Bekijk dan de website www.helemaalthuisoptexel.nl. Hier leest u de laatste ontwikkelingen
en kunt u ook mogelijke vragen of opmerkingen kwijt.

José Hagen is contactpersoon bij het
verkrijgen van inlichtingen over het wonen op
het landje van Pelgrim.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0222363200 of via jose.hagen@omring.nl

Noot van de redactie
De in deze nieuwsbrief getoonde plaatjes zijn ‘artist impressions’ en geven een sfeerbeeld.
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