OPROEP:
DEEL UW COUDEWATERHERINNERINGEN
VOOR BOEKJE
Op 1 december 1870 opende het Psychiatrisch ziekenhuis
Coudewater haar deuren. In de loop van het jaar 2018 zullen de
laatste cliënten het landgoed verlaten. Daartussen ligt bijna 150 jaar
geschiedenis van psychiatrische zorg.
Op 15 september 2018 willen we het vertrek van deze locatie markeren met een Open
Dag voor cliënten, medewerkers, oud-medewerkers en alle andere belangstellenden.
Hier wordt een boekje gepresenteerd met herinneringen aan Coudewater. Voor dit
boekje zijn we op zoek naar verhalen van (oud) medewerkers, (ex)cliënten en bewoners. Hebt u zelf een mooi verhaal of kent u iemand met een bijzondere herinnering?
U kunt uw bijdrage van maximaal 750 woorden voor 1 januari a.s. sturen naar Henk
van de Goor hja.vande.goor@ggzoostbrabant.nl . Uit de inzendingen maakt de
redactie een selectie.

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
GGZ Oost Brabant.
Oplage: 500 ex.
Tekst en beeld: bureau communicatie.
Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met bureau
communicatie. T (0492) 84 60 00 of
communicatie@ggzoostbrabant.nl .
Volg ons
facebook.com/ggzoostbrabant
@ggzoostbrabant
GGZ Oost Brabant
Locatie Coudewater
Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen|
tel. (0492) 84 60 00
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BOUWONTWIKKELINGEN VEGHEL
TE VOLGEN
OP DE VONDER
Op afdeling de Vonder op Coudewater
kunnen bewoners, hun naasten en
medewerkers op een beeldscherm
bekijken hoe de verbouwing van het
gebouw aan de Burgemeester de
Kuijperlaan vordert.

Eind november zijn de bewoners
van woon- en werkvoorziening
(WWA) De Beemden verhuisd
naar gebouw Emma op zorglandgoed Coudewater. Zij blijven
op deze locatie voor een periode
van 3 tot 5 jaar.

BEWONERS DE BEEMDEN VERHUISD
NAAR GEBOUW EMMA
OP COUDEWATER
Pim Sel, bewoner, noemt zijn nieuwe woonplek een grote vooruitgang. “Het gebouw
is erg mooi en huiselijk, ik heb een fijne ruime kamer met een eigen badkamer. Ook de
verhuizing is heel soepel verlopen. We kregen één op één begeleiding met verhuizen,
ik zat binnen een uur met mijn spullen in mijn kamer. Mijn ouders hebben mij de
afgelopen dagen geholpen met
uitpakken en inrichten.” Pim is blij dat
hij voorlopig op Coudewater kan
blijven wonen: “Mijn hele leven speelt
zich in Rosmalen en omstreken af, ik
sport hier en ik voetbal bij RKKSV.”

Poli
De poli Autisme die nu nog gevestigd
is in Oss, verhuist in januari naar
Emma. Hiermee kan de zorgcontinuïLees verder op de volgende pagina

Vervolg van pagina 1

teit (vanwege de beschikbaarheid van
een multidisciplinair behandelteam)
verder worden verbeterd en wordt het
eenvoudiger om de op- en afschaling
van behandeling en begeleiding
adequaat te organiseren, dicht bij de
mensen die deze zorg nodig hebben.
De herhuisvesting was nodig, omdat de
huidige voorziening niet meer voldoet
aan de eisen die de organisatie stelt aan
de leef- en behandelomgeving voor deze
specifieke cliëntendoelgroep met een
specialistische zorgvraag op het gebied
van autismespectrumstoornissen (ASS).

ZORGVERPLAATSING:
GROOT DEEL CLIËNTEN
HEEFT NIEUWE WOONPLEK

Annie van Iperen woont 32

In 2015 heeft GGZ Oost Brabant het besluit genomen de zorg van

zeven jaar op afdeling de

Coudewater elders in de regio onder te brengen.

Vonder. “Het liefste was ik

Vanaf dat moment is er samen met bewoners en hun naasten gekeken naar hun
woonwensen en hoe we daar invulling aan kunnen geven. De bewoners van afdeling
de Vonder verhuizen medio volgend jaar naar de Burgemeester de Kuijperlaan in
Veghel. Hier realiseert GGZ Oost Brabant de komende maanden een woonzorgcomplex voor ouderen (zie artikel Startschot verbouwing). In de huizen van Langdurig
Zorg (LZW) aan de Peter de Gorterstraat wonen nog 10 cliënten.

thuis blijven wonen, maar dat

jaar op Coudewater, eerst in
de huizen aan de Peter de
Gorterstraat en de afgelopen

ging niet. Ik ben blij dat ze
me hier destijds hebben
opgevangen. Het viel niet
altijd mee, maar ik heb er het

Eind oktober heeft toekomstig
bewoonster Annie van Ieperen in
het bijzijn van betrokken partijen
het bouwbord aan de Burge-

STARTSCHOT VERBOUWING
WOONZORGCOMPLEX GGZ
VOOR OUDEREN IN VEGHEL

naal gezondheidscentrum wordt

Edwin Dommerholt, directeur regio Oss,
Uden, Veghel is blij dat het startschot
voor de verbouwing nu officieel is
gegeven en kijkt uit naar de opening van
de ouderenafdeling, die gepland is voor
mei 2018.

de komende maanden ver-

Healing environment

meester de Kuijperlaan in Veghel
onthuld. Het voormalige regio-

bouwd tot woonzorgcomplex
voor ouderen met psychiatrische
aandoeningen.

Het gebouw heeft na de verbouwing 54
appartementen met een eigen keukenblok, badkamer en toilet. Verder komen
er in het pand onder andere centrale
ontmoetingsruimtes en een kookstudio.
Ook worden de ruimtes opener met
meer lichtinval om zo een healing
environment creëren. De buitenkant van
het gebouw wordt op enkele kleine
aanpassingen na in tact gehouden.

Start bouw

‘IK WIL WEL EEN KEER
WAT ANDERS’
Annie van Iperen verhuist – net als de meesten van haar medebewoners op de
Vonder – medio 2018 naar het woonzorgcomplex aan de Burgemeester de
Kuijperlaan in Veghel.
Toen ze 2 jaar geleden het bericht kreeg dat de Vonder zou gaan verhuizen, vond ze
dat niet erg. “Ik kijk er naar uit, ik ben wel toe aan iets anders. Toen we wisten dat we
naar Veghel zouden gaan ben ik met er met mijn zus gaan kijken. Het is een mooie
plek, met uitzicht op de vijver. De appartementen worden heel mooi. Alles is nieuw en
fris en ik woon straks dicht bij de winkels. Daar kan ik straks met mijn zus lekker heen.
Zij woont in Uden en is een grote steun voor me, we hebben een goede band.”
Wat blijft zijn de mooie herinneringen aan Coudewater, die Annie zeker koestert:
“Zondags nadat we naar de kerk waren geweest, gingen we altijd wandelen over het
landgoed. De natuur is hier prachtig. Ik heb hier een fijne tijd gehad, maar nu wordt
het hier steeds stiller. Ik zal blij zijn als ik straks in mijn nieuwe appartement zit.”

beste van gemaakt.”

Bewoonster de Vonder kijkt
uit naar verhuizing,

Inmiddels is de sloop van de bestaande
inrichting gereed. Nu wordt gestart met
het aanpassen van de inrichting.

BEHANDELSECRETARIAAT

KERSTDINER VOOR CLIËNTEN

Meer informatie

VERHUISD NAAR VONDER

EN VRIJWILLIGERS GESLAAGD

Per 1 december vindt u het behandel
secretariaat van Coudewater op de
Vonder.

Op 12 december was het jaarlijkse kerstdiner voor
cliënten en vrijwilligers op Coudewater. Dankzij de
hulp van vele medewerkers van GGZ Oost Brabant
was het ook dit jaar weer een fantastisch
evenement.

Volg de verbouwing en ontwikkelingen
op onze website
http://www.ggzoostbrabant.nl/verblijf/
burgemeester-kuijperlaan-veghel

