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Na ons berichtje op facebook waarbij we aangaven medewerkers te zoeken 
zijn de reacties van enthousiaste mensen die bij ons willen komen werken 
verder toegenomen. Verpleegkundigen, huishoudelijke dienst en 
gastvrouwen hebben we inmiddels meer dan voldoende. Verzorgende IG en 
helpende zijn nog van harte uitgenodigd om te solliciteren. We nodigen  

                              iedereen uit voor een gesprek bij ons thuis.  
 
 

   De website is geactualiseerd. Hebben jullie dit al gezien? Kijk eens   
   onder het kopje werken naar de vacatures. Mochten jullie nog mensen 
   weten die graag samen met ons “leven aan de dagen” willen toevoegen laat 

ze gerust contact met ons opnemen. Ook komen we graag in contact met  
                             mensen die als vrijwilliger aan de slag willen bij bijvoorbeeld het  
                             onderhouden van de tuin, muziekactiviteiten etc. 
 
 

          Inmiddels hebben we bijna alle mensen gesproken die bij ons willen komen 
       wonen. We kijken terug op mooie gesprekken met fijne mensen. Hebt u  

   minimaal een WLZ ZZP 4 indicatie en wilt u bij ons komen wonen neem dan 
   contact met ons op per mail klimmen@hetanderewonen.nl of bel met  

                              Kitty 06-22334232 of met Theo 06-52318010. 
 
 

        De bouwvak is voorbij en er wordt weer hard gewerkt. Nadat de steigers 
       waren verwijderd kon je pas goed zien hoe mooi dit gebouw is, het heeft 

     schitterend metselwerk met zeer mooie details. In de kelder is inmiddels de 
    vloer gestort en op de etages is de vloerverwarming aangebracht. De  
    vloerverwarming zal straks niet alleen verwarmen maar ook koelen. 

 

Beste mensen, 
 

Voor jullie ligt de tweede nieuwsbrief van Het Andere Wonen Klimmen. 
Graag nemen we jullie mee in de ontwikkelingen van de afgelopen weken 
en blikken we vooruit. Volgen jullie ons al op Facebook? 

klik hier voor de link. 
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  We zijn druk bezig met de planning. Op 4 februari krijgen we de 
sleutel en gaan we aan de slag met de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimtes en ons appartement want wij gaan 
ook in dit prachtige gebouw wonen. De zorg gaan we starten met 
ingang van 1 maart. Dit betekent dat alle medewerkers per 1 
maart 2022 in dienst komen. In het laatste kwartaal van dit jaar 
gaan we de contracten afsluiten met de medewerkers 
(arbeidsovereenkomst) en met de bewoners (huur en 
zorgovereenkomst). We gaan dus spannende en vooral  

                                                leuke tijden tegemoet!  
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Kitty & Theo Heuts 
Het Andere Wonen Klimmen 

Klimmenderstraat 44 
6343 AC Klimmen 

 
Tel: 06-52318010 / 06-22334232 

E-mail: klimmen@hetanderewonen.nl 
www.hetanderewonenklimmen.nl 

 
 


