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Het is alweer enkele maanden geleden dat u de nieuwsbrief voor de wijk 

Armhoefse Akkers van ons heeft ontvangen. Zoals eerder aangekondigd 

in de wijkkrant informeren we u in deze nieuwsbrief over actuele 

ontwikkelingen. 

 

Stand van zaken renovatie van de gebouwen  

1, 2 en 3 Jan Wierhof 
 

Een oplettende buur heeft er niet veel moeite voor hoeven doen om de 

bedrijvigheid rondom deze gebouwen waar te nemen. De afgelopen 

maanden is er door de aannemer en onderaannemers keihard gewerkt 

om de gebouwen klaar te krijgen voor gebruik. U heeft waarschijnlijk al 

gezien hoe licht en modern de gebouwen zijn geworden. 

Gebouw 2 en 3 zijn 31 mei opgeleverd. De komende weken wordt de 

laatste hand gelegd aan het afwerken van de laatste (oplever)punten, 

zoverre dit van toepassing is natuurlijk, en het inrichten met meubilair, 

gordijnen, planten en kunst. Op 28 juni gaan de cliënten en medewerkers 

gebruik maken van het gebouw. We hebben hen via een presentatie vast 

een impressie gegeven hoe alles er uit komt te zien. Het enthousiasme is 

groot. Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen krijgt u als 

buurtbewoner ook de mogelijkheid om het eindresultaat te bewonderen 

en onze medewerkers vragen te stellen. Verder in de nieuwsbrief hierover 

meer. 

 

  

 

 

Onderwerpen:  

▪ Stand van zaken renovatie van 

Gebouwen 1, 2 en 3 Jan 

Wierhof 

▪ Opvolging Johan Manders 

▪ Informatie over de buurt-

bijeenkomst op 19 juni 

▪ De vooraankondiging van de 

open dag in gebouw 2 en 3 

van Dubbele Diagnose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Deze nieuwsbrief is geschreven  

door GGz Breburg.   

Heeft u vragen? Of wilt u een 

melding of klacht doorgeven in 

verband met dit onderwerp, dat 

kan via het e-mailadres 

meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl 

of neem telefonisch contact op 

via tel. 088-0161616.  
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Wisseling van de wacht 
 

Begin dit jaar heeft Johan Manders, de vertegenwoordiger namens GGz 

Breburg, bekend gemaakt dat hij GGz Breburg gaat verlaten en daarom 

ook het beheeroverleg overdraagt. De vertegenwoordiging wordt 

overgenomen door Eelco Romijn. Hij is als relatiebeheerder werkzaam bij  

GGz Breburg en heeft veel contacten met externe organisaties, zoals 

gemeenten. Hij is enthousiast om het stokje over te nemen en GGz 

Breburg zorgt ervoor dat dit op een zorgvuldige manier gebeurt. 

 

 Eelco Romijn 

 

Buurtbijeenkomst 19 juni 
 

Zoals eerder aangekondigd in de wijkkrant gaan we vanuit het 

beheeroverleg een buurtbijeenkomst organiseren. GGz Breburg is hierbij 

de gastheer en de avond wordt begeleid door de buurtbewoners die 

participeren in het buurtoverleg. 

        
 

Tijdens de bijeenkomst is er de gelegenheid kennis te maken met de 

verschillende leden van het beheeroverleg, vragen te stellen aan de 

manager Dubbele Diagnose en ook aan de vertegenwoordiger van 

Novadic-Kentron. Ook kunnen we van gedachten wisselen over de 

gemaakte samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor de bijlage.   

 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_m6hNstxsfx20fz64yb-aWJ0WJOwAabf2bprGIt-0sFZEcRqGDTFUZBRVbL4HnJy_&trk=public_profile_tc-view
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Open dag gebouw 2 en 3 van Dubbele 

Diagnose 
 

Bij de realisatie van deze nieuwsbrief was de uitnodiging nog niet af. Wat 

we al wel kunnen melden is dat we op dinsdag 26 juni open dag houden 

voor medewerkers, de buurt en overige geïnteresseerden. Als 

buurtbewoner kunt u kiezen uit twee momenten: ‘s-middags van 13.30-

17.00 uur, of ’s-avonds van 19.00 tot 21.00 uur.  

 

De koffie en thee staan klaar! 


