
De Nieuwe Bundeling
Ziet er straks zo uit

Het is fi jn wonen op de 
Bundeling
Wonen in De Bundeling is wonen in 
het centrum van Ruurlo; vele bewo-
ners komen uit de directe omgeving, 
kinderen wonen in de buurt en ook 
andere inwoners van het dorp voelen 
zich verbonden met dit huis. De be-
woners worden vaak betrokken bij de 
festiviteiten in het dorp. En niet voor 
niets is het zitje buiten bij de hoofdin-
gang voor vele bewoners het favorie-
te plekje. Bij De Bundeling wordt men 
‘gezien’, letterlijk en fi guurlijk.

In den beginne
Al in 1978 richtten verschillende men-
sen samen de Interkerkelijke Stichting 
‘De Bundeling’ op. Zij hadden het idee 
om een verzorgingshuis met aanleun-

woningen in Ruurlo te realiseren. Het 
duurde nog een paar jaar voor er van 
de overheid de ‘verklaring van geen 
bezwaar’ kwam. In 1984 was het ein-
delijk zover; een huis met 51 plaatsen 
en 14 aanleunwoningen was een feit. 
In 1994 werd het ouderencomplex De 
Schoven toegevoegd.

Tijd voor vernieuwing
Het pand van De Bundeling is nu aan 
vervanging toe. Renoveren is geen 
optie, omdat de bestaande kamers te 
klein zijn voor de huidige en toekom-
stige bewoners. Dat én het feit dat 
mensen steeds langer thuis blijven 
wonen, heeft uiteindelijk geleid tot 
het plan om de Bundeling min of meer 
te verschuiven naar de Schoven.

ProWonen zorgt voor 
ouderen
ProWonen vindt dat iedereen zelf 
moet kiezen hoe en waar hij woont. 
Veel ouderen willen graag -eventueel 
met zorg- tot op hoge leeftijd zelf-
standig wonen. Er zijn twee manieren 
om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen: verhuizen naar een ge-
lijkvloerse woning of de woning aan-
passen.

Aanpassen van de woning
Wie een woning huurt van ProWo-
nen, hoeft simpele ingrepen zoals 
het aanbrengen van een douchestoel, 
wc-steun of het verlagen van de drem-
pels niet bij de wooncorporatie  aan te 
vragen. Men neemt zelf contact op 
met een aannemer of installateur om 
deze aanpassingen te doen. Bij de Ge-
meente Berkelland kan een verzoek 
tot aanpassing van de woning gedaan 
worden op basis van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO).

Verhuizen naar een andere
woning
Het kan zijn dat er meer moet worden 
aangepast dan in het huis mogelijk is. 
Misschien niet nu, maar wel over een 
paar jaar als er een probleem is en er 
acuut een andere woning geregeld 
moet worden. Het is daarom verstan-
dig dat men zich nu vast inschrijft bij 

Thuis in de Achterhoek. Wordt de tuin 
binnen een paar jaar toch te veel werk, 
het huis te groot, of maakt men tegen 
die tijd gebruik van een rolstoel, heeft 
iemand straks meer kans op een van 
de gelijkvloerse woningen van ProWo-
nen. Dat zijn appartementen en wo-
ningen waarbij de slaapkamer, keuken 
en badkamer zonder traplopen te be-
reiken zijn. Veel van deze woningen 
verhuurt ProWonen met voorrang of 
uitsluitend aan mensen van 55 jaar 
en ouder. Bijvoorbeeld de apparte-
menten aan de Wildenborchseweg 
(Hemminkhof), Verlengde Kroezelaan 
(GrossBrinken) en Zuivelweg. Ook de 
woningen die worden gebouwd in het 
Bundelingpark worden straks uitslui-
tend toegewezen aan mensen van 55 
jaar en ouder.

Waar moet u straks heen?
In 2020 wordt de Bundeling gesloopt. 
We horen wel eens: “Waar moet ik dan 
heen als ik niet meer zelfstandig kan 
wonen?” Iedereen die een bepaalde 
vorm van zorg nodig heeft, kan straks 
wonen in het Bundelingpark. Naast de 
gelijkvloerse woningen van ProWonen 
kunt u via Sensire straks de apparte-
menten van De Schoven huren; deze 
worden nu geschikt gemaakt voor 
mensen die 24 uur per dag zorg nodig 
hebben. Het is -zeg maar- de nieuwe 
Bundeling.

Wat betekent het voor de 
bewoners?
Deze plannen hebben veel invloed 
op de bewoners; zij moeten immers 
noodgedwongen verhuizen. Daar-
om besteden de medewerkers van 
ProWonen en Sensire veel persoon-
lijke aandacht aan bewoners en hun 
familie. Iedereen heeft ondertussen 
laten weten waar hij of zij het liefst 
woont. Op basis van de woonwensen 
zijn de verhuizingen in kaart gebracht.

De volgorde van verhuizen
De bewoners van De Schoven moeten 
tijdelijk hun woning uit. Zij kunnen kie-
zen om terug te keren naar hun eigen 
of naar een ander gerenoveerd appar-
tement. Vervolgens kunnen de over-
gebleven bewoners van Het Voorhuis 
een keuze maken uit een van de 15 
leegstaande gerenoveerde apparte-
menten. Zij kunnen ook met voorrang 
kiezen voor een andere woning buiten 
De Schoven, in of buiten Ruurlo. Door 
de verhuurpauze wordt Het Voorhuis 
steeds leger. Niemand moet een an-
der huis accepteren dat niet aan de 
woonwensen voldoet. We zoeken net 
zo lang dat iedereen een goed gevoel 
heeft bij een nieuwe woning. Tot slot 
verhuizen de bewoners van De Bun-
deling naar De Schoven. Vanaf dat 
moment worden alle vrijkomende ap-
partementen via Sensire verhuurd aan 
iemand met een indicatie.

Leven in De Schoven - 
ontmoeting blijft
In Het Bundelingpark wonen ouderen 
zelfstandig of met zorg in een prach-
tige omgeving. De ondersteuning van 
Sensire is gericht op leven zoals u dat 
gewend bent, samen met de mensen 
om u heen. Hier kan men in een be-
schutte omgeving wonen. Wijkzorg, 
intensieve zorg, tijdelijke zorg; alle 
zorgvormen kunnen op dit terrein 24 
uur per dag worden geleverd. Het 
Bundelingpark is kleinschalig en sfeer-
vol van opzet. 

Na sloop van de Bundeling, wordt er 
een gloednieuwe ontmoetingsruimte 
gerealiseerd. Hier kunt u terecht voor 
een kop koffi  e, de leestafel, de dage-
lijkse maaltijd of een spelletje. Ook 
is deze ruimte het ontmoetingspunt 
voor het organiseren van activiteiten 
en gezellig samen zijn. Er is wel een 
tijdelijke ontmoetingsruimte nodig, 
zodat het mogelijk blijft om elkaar te 
zien en spreken, ook tijdens de sloop- 
en bouwwerkzaamheden. In vijf nieu-
we woningen wordt  een tijdelijke ont-
moetingsruimte ingericht.

Met de realisatie van Het Bundeling-
park wordt er een fl exibel woonzorg-
park gecreëerd dat voldoet aan de 
woonwensen van de huidige en toe-
komstige bewoners. Hierdoor is er 
ook voor de toekomst een fi jne woon-
plek voor mensen met een (intensie-
ve) zorgvraag in Ruurlo.

Heeft u vragen?
Wooncorporatie ProWonen en zorg-
aanbieder Sensire gaan – gezien de 
leeftijd van de bewoners- uitermate 
voorzichtig met de bewoners om. Alle 
communicatie is persoonlijk en het 
liefst met een familielid erbij. Zo kun-
nen de bewoners een weloverwogen 
keuze maken waar zij willen wonen. 
Heeft u vragen over de nieuwbouw 

of de renovatie, dan neemt u contact 
op met Ans van Hinte van ProWonen 
op telefoonnummer (0545) 28 50 94. 
Ook als u vragen heeft over de verhui-
zing uit Het Voorhuis en De Schoven. 
Heeft u vragen over de verzorging 
of de verhuizing uit De Bundeling? 
Neem dan contact op met Rieneke 
Wormgoor op telefoonnummer (06) 
10 27 61 52.
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Monument
Wanneer gebeurt wat?
Op dit moment is er een globale planning voor het hele terrein. Of deze planning 
gehaald wordt ligt aan veel factoren. Het kan dus zijn dat bepaalde werkzaamhe-
den eerder of later worden uitgevoerd:

Mei 2018: Start Renovatie De Schoven. Drie appartementen worden 
 ingezet als modelwoning.
Eind 2018: Renovatie van De Schoven is klaar.
Begin 2019: Sloop Het Voorhuis en de dagopvang plus archeologisch   
 onderzoek.
Voorjaar 2019: Start bouw 5 grondgebonden woningen en tijdelijke   
 ontmoetingsruimte.
Voorjaar 2019: Start uitbreiding de Schoven met 8 appartementen.
Eind 2019:  Bewoners verhuizen naar de nieuwe woningen en appartementen.
Begin 2020: Start sloop de Bundeling.
Half 2020: Start bouw 15 grondgebonden woningen en ombouw tijdelijke  
 ontmoetingsruimte naar 5 grondgebonden woningen
Begin 2021: Aanleggen van de tuinen.

Sportvelden

Zorg aan huis
Waar men ook woont, het kan zijn 
dat iemand zorgondersteuning nodig 
heeft. Zorgaanbieder Sensire helpt 
mensen bij alledaagse bezigheden die 
zij niet meer goed zelf kunnen doen, 
zoals opstaan en naar bed gaan en 

steunkousen aantrekken. Ook bij me-
dische zaken, zoals medicijngebruik, 
wondverzorging, het verwisselen van 
een katheter of het geven van injec-
ties staan zij klaar. Ook ’s nachts, op af-
spraak of als het onverwacht nodig is.
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