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De gemeente Someren, woCom, ORO en Kempenhaeghe w
 erken
gezamenlijk aan de herontwikkeling van de voormalige
Paulusschoollocatie en de Pauluskerklocatie in Someren-Noord.
In deze nieuwsbrief delen we het laatste nieuws met u.

BIJNA KLAAR!
De steigers zijn weg, de bouwhekken
schuiven steeds meer aan de kant,
stoepen worden gelegd en zelfs de
brievenbussen zitten al in of naast de
toegangsdeuren. Iedereen kan zien
dat de bouw van de twee woonzorg
voorzieningen en de nultredenwo
ningen de laatste fase ingaat. Aan de
buitenkant lijken de gebouwen bijna
klaar, maar vooral aan de binnen
kant wordt nog heel hard gewerkt om
alles op tijd klaar te krijgen. Zodat we
de gebouwen in april kunnen ople
veren. Dan krijgen zorgorganisaties
Kempenhaeghe en ORO én de
bewoners van de seniorenwoningen
de sleutels. Voordat de bewoners
van de kleinschalige woonzorgvoor
zieningen daadwerkelijk hun intrek
nemen, hebben de zorgorganisaties

ORO

nog enkele weken of maanden nodig
om alle ruimten woonklaar te maken
en te voorzien van de nodige elek
tronische en fysieke hulpm iddelen.
Dat wordt waarschijnlijk juni.
Uw n ieuwe buren staan echter te
popelen om kennis met u te maken.
In deze nieuwsbrief stellen een aan
tal bewoners zich alvast aan u voor.

Kempenhaeghe

FEESTELIJKE
OPENING
Vanwege de corona
maatregelen weten we nu
nog niet hoe en wanneer de
nieuwe gebouwen officieel
geopend worden. Maar we
hopen natuurlijk dat we dit
rond de zomer, samen met u
en de nieuwe bewoners, op een
veilige en feestelijke manier
kunnen vieren.

Seniorenwoningen

JOHAN RICHT ZIJN PIJLEN
OP EEN FIJNE BUURT
Johan is een van de bewoners van de huidige woningen Amer en Dommel van Kempenhaeghe
in Someren, die reikhalzend uitkijkt naar zijn nieuwe appartement, met balkon en met nieuwe
buren.
“Hallo! Mijn naam is Johan Pittoors en ik wil graag iets
vertellen over ons nieuwe gebouw.
We gaan wonen aan de Dr. Eijnattenlaan, waar ik, net als
nu een appartementje krijg. Alleen dan met een balkon
en in een nieuwe buurt. Met nieuwe spulletjes in mijn ap
partement. Ik kijk er heel erg naar uit. We wonen straks
ook dichterbij de supermarkt, dan hoef ik niet zo ver met
mijn spullen te sjouwen. Het is van daar uit gemakkelij
ker om het dorp in te lopen, zo kan ik ook makkelijker
een praatje gaan maken op vaste plekken waar ik graag
kom. D’n Herberg is zo’n plek, maar ook bij Guus.. daar is
het ook ‘plezant’.

Vanuit onze nieuwe woning hoop ik weer nieuwe mensen te
leren kennen uit de buurt en ik hoop dat het goed klikt met
de nieuwe buren! Ik zal blij zijn als we daar zitten, we hebben
er heel lang naar uit gekeken en straks is het zo ver!
DART-VRIJWILLIGER WORDEN?
Oh ja, nog een klein oproepje voor eenieder die dit leest:
ben je of ken je iemand die graag dart en iets voor de
medemens wil betekenen? Ik zoek een dart- vrijwilliger
die mij begeleidt naar toernooien, maar ook eens een
pijltje wil gooien. Ik wil dan best trakteren op een Belgisch
pintje!”
Groetjes, Johan

FRANS-JOZEF HOUDT VAN
PRAATJES
“Hallo! Ik ben Frans-Jozef Hochstenbach, ik ben 51 jaar
en woon al 21 jaar op de Munnekenstraat. Tot 1999 heb
ik in Lierop gewoond bij mijn ouders. In juni ga ik ver
huizen naar het nieuwe PaulusProject. Ik ga daar in een
appartement wonen, ik ben er in februari voor het eerst
gaan kijken en vind het heel geslaagd! We gaan daar
met 24 mensen wonen en hebben dan meer b
 egeleiding
voor wie dat nodig heeft. Ik vind dat fijn. Ik wil graag
begeleiding voor een praatje en voor het helpen met
de was. Ik heb daar een eigen wasmachine en d
 roger.
Ook werk ik in Helmond bij Senzer, bij Maxi-Cosi. De
ene week werk ik vier dagen en de andere week vijf

dagen. En in mijn vrije tijd speel ik in de Rimboband;
we oefenen in Deurne op Het Rijtven. Daarnaast speel
ik mondharmonica en fiets ik veel als het mooi weer is.
Ik schrijf veel over ORO en ik zou ook graag een keer
een interview willen op camera door bijvoorbeeld SIRIS.
Op die manier wil ik mensen laten zien hoe we wonen en
die dan misschien vrijwilliger willen worden bij ons of
willen komen werken.
Ik hoop dat we snel kunnen verhuizen!”
Groetjes, Frans-Jozef

EINDELIJK NAAR BINNEN!
De spanning was van de g ezichten
van de bewoners af te lezen: ze
mochten eindelijk naar binnen! Eind
februari zijn de bewoners van ORO
voor het eerst in hun toekomstige
woningen geweest. Een rondleiding
door het hele gebouw kon helaas niet
doorgaan vanwege de coronaregels.
Gelukkig was er binnen die regels
ook veel wél mogelijk. Tijdens ver
schillende kijkmiddagen konden er
vragen over de nieuwbouw gesteld
worden aan de projectleider van ORO,
aan Aarts Bouw en aan woCom. Een
bezoek aan het eigen appartement of
de studio mocht natuurlijk niet ont
breken. Iedereen kon zo al een gevoel
krijgen bij zijn of haar toekomstige
woning. En dat beviel goed, met een
grote lach op de gezichten gingen
de duimpjes omhoog! De rolmaat
kwam goed van pas om alles in de
eigen woning op te meten. Zo kan nu
al bedacht worden waar straks alle
meubels komen te staan!
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HEEFT U NOG
VRAGEN OVER HET
PAULUSPROJECT?
Stel ze dan gerust. U kunt
hiervoor een mail sturen naar
gemeente@someren.nl
met als onderwerp:
PaulusProject

Frans-Jozef

Piet

Jolanda

