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IN DE GEMEENTE BERG EN DAL Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door  
bedrijven en organisaties uit Berg en Dal e.o.

IDEEËN UIT DE WIJK
Misschien heb je haar al eens gezien: Petra 
Kregting, opbouwwerker van Forte. Zij loopt 
en fietst dagelijks door de wijken van gemeente 
Berg en Dal en vraagt bewoners over het leven 
en wonen in de wijk. “Soms vertellen mensen 
dat ze iets missen in de wijk of dat ze iets willen 
veranderen. Ik zorg dat ze in contact komen 
met andere buurtbewoners en organisaties 
die hen kunnen helpen. Zo kwam vorig jaar een 
inwoner naar mij toe met een idee. Hij wilde van 
de stenen af en meer groen in de wijk. Samen 
met hem hebben we de andere buurtbewoners 
enthousiast gemaakt. Verder heb ik hem onder-
steunt met het zoeken van financiering. Doordat 
ik contact heb met de gemeente en Oosterpoort 
is het voor mij makkelijk schakelen om te bespre-
ken wat wel of niet kan.”, aldus Petra.

Maak je jezelf zorgen om bijvoorbeeld je buur-
vrouw? Ook dan staan de opbouwwerkers klaar. 
Doordat ze zowel jouw buren als bijvoorbeeld 

een woonconsulent of zorgorganisatie kennen, 
weten ze bij wie ze moeten zijn voor verdere 
hulp. Benieuwd wat de opbouwwerkers voor jou 
kunnen doen? Bel dan naar 085 040 60 66.    

JONGEREN
Of het nu gaat om een referentie voor werk, 
meegaan met een oudergesprek op school of 
advies over een vervolgopleiding. De jonge-
renwerkers helpen graag hierbij. Zij zetten zich 
in voor jongeren van 12-23 jaar. Ze ontmoeten 
de jongeren onder andere op straat, school en 
andere ontmoetingsplekken. “Door contact met 
elkaar te hebben op momenten dat het goed 
gaat, bouw je een band op en weten ze mij ook 
te vinden voor bijvoorbeeld vragen over relaties, 
financiën of gewoon een luisterend oor”, vertelt 
Fleur Buijs, jongerenwerker bij Forte. Het jon-
gerenwerk maakt jongeren enthousiast om zelf 
activiteiten te organiseren. Wil je contact met 
Fleur? Bel dan naar 06 12 42 71 54 of 085 040 60 
66 voor de andere jongerenwerkers van Forte.

JONG OF OUDER MET IDEEËN EN VRAGEN
Forte Welzijn is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van gemeente Berg en Dal. 
Zo zijn ze te vinden in de wijken en bij dorpen. Of het nu gaat om het koppelen van een 
vrijwilliger, ondersteuning bij je gezin, het contact met jongeren en buurtbewoners 
of ideeën voor een leuke activiteit of initiatief. De inwoners uit gemeente Berg en Dal 
kunnen met vrijwel al hun vragen terecht bij Forte.  

FORTE WELZIJN
Kerkpad 7 
6562 GA – Groesbeek
(085) 040 60 66 
info@fortewelzijn.nl
www.fortewelzijn.nl 

Petra Kregting, opbouwwerker Forte. 

“De mooiste verandering vind ik dat 
bewoners straks overal naar buiten 

kunnen gaan”, vertelt ergotherapeut Tessa. “De 
nieuwe woningen hebben allemaal een eigen 
terras en toegang tot de tuin. Hoe heerlijk is 
het dat bewoners lekker in het zonnetje kunnen 
zitten? Dat is echt de winst van deze locatie 
op de berg in Beek. We maken gebruik van de 
nieuwste zorgtechnologie waardoor we op maat 
per bewoner een veilige en prettige leefsituatie 
creëren. Als een bewoner zelf met de rollator 
naar buiten wil dan kan dat. In de voorberei-
dende fase van de bouw heb ik in een werk-
groep mee kunnen denken. Bijvoorbeeld over 
hoe je een badkamer indeelt voor mensen met 
dementie. Mensen gaan achteruit. Zo kan iemand 
eerst nog zittend onder de douche en later 
alleen nog in een passieve kantelbare douche- 
stoel. Of ze gaan in bad. Daar hebben we 
rekening mee gehouden. De groepswoningen 
waar per woning 8 bewoners komen te wonen, 
voldoen aan de nieuwste normen en inzich-
ten hoe mensen met dementie prettig kunnen 
wonen. Wat dat betreft heb je hier straks het 
beste van het beste en zijn we klaar voor de 
toekomst.”

Verzorgende IG Sandra werkt op afdeling De 
Wolfsberg. Hier wonen mensen met een speci-
fieke zorgvraag die niet meer zelfstandig kunnen 
wonen. De Wolfsberg verhuist in de volgende 
fase. Sandra: “Bij Kalorama geven we bewoners 
zoveel mogelijk regie over hun leven. In de 
nieuwbouw, waar iedereen een eigen studio 
met badkamer heeft, kunnen we daar nóg beter 

vorm aan geven. Bewoners krijgen meer privacy 
en dat is ontzettend belangrijk. Zij wonen hier 
tenslotte. Iedere studio heeft een deurbel en wij 
lopen dus niet zomaar binnen. Wij ondersteu-
nen onze bewoners zodat zij het zo fijn mogelijk 
hebben. Het gaat er om wat zij graag willen en 
prettig vinden. Wij merken bijvoorbeeld dat 
veel bewoners het heerlijk vinden om in bad te 
gaan. Daarom komt in de nieuwbouw ook een 
bubbelbad. Omdat onze bewoners graag bezoek 
krijgen, is het belangrijk dat het restaurant niet 
al te ver van hun woning is. Daar is rekening mee 
gehouden. Dat vind ik super!”

Tessa en Sandra bij de nieuwbouw

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Dit najaar (2022)  worden bij Kalorama aan de Nieuwe Holleweg in Beek de eerste nieuwe 
groepswoningen voor mensen met dementie opgeleverd. In de fase daarna volgen de 
woningen van afdeling De Wolfsberg. Ergotherapeut Tessa Evers en verzorgende IG 
Sandra Beers werden betrokken bij de nieuwbouwplannen.

Kijk voor meer informatie over wonen 
bij Kalorama op www.kalorama.nl of bel 
024 684 77 77. Wij helpen u graag verder. 

“BEWONERS KRIJGEN 
MEER PRIVACY EN HUN 

EIGEN WONING.” 
SANDRA BEERS, VERZORGENDE IG  

EN EVV-ER

“WE KRIJGEN HIER HET 
BESTE VAN HET BESTE.” 

TESSA EVERS, ERGOTHERAPEUT




