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De laatste loodjes… in deze laatste bouwfase 
merken we dat de loodjes zwaar beginnen te wegen. 
Nu de renovatie in de kern plaatsvindt, hebben we 
allemaal direct te maken met de verbouwing. Zowel 
cliënten, medewerkers als bezoekers. Dat is soms 
lastig, maar overmijdelijk. We hopen dat we met 
elkaar positief kunnen blijven en het eindresultaat 
als doel voor ogen kunnen houden. Het zijn de 
laatste weken, het aftellen is begonnen! Voor de 
Kerst moet het grootste deel van de renovatie klaar 
zijn.  

 
Fase 5, laatste fase  

  
Van 4 oktober tot 20 december worden de laatste 
Wieken gerenoveerd. Het gaat om de: 

- Tjaskerstraat (begane grond) 
- Beltmolenstraat (1e etage) 
- Standerdmolenstraat (2de etage) 

 
Ook zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de 
centrale hal, op de zusterposten, de handmolen en 
kapsalon. 

Liften/trappen 

U heeft het vast al gemerkt; in centrale hal is op alle 
trappen een steiger geplaatst. Dit betekent dat er 
gebruik moet worden gemaakt van de liften.   
 
Medewerkers kunnen in de nacht de trap gebruiken. 
Voor de rest moet er gebruik worden gemaakt van de 
liften of de noodtrappenhuizen. 
Dit levert soms extra tijd en ook wachttijd op bij de 
liften. Helaas is er geen andere veilige oplossing 
mogelijk.  

 
 

 
Stofschotten 

Om overlast van stof zoveel mogelijk te beperken, zijn 
er stofschotten geplaatst en/of worden werkplaatsen 
afgedicht. Ook zullen de deuren van de afdelingen 
soms gesloten worden. Ervaart u toch overlast van 
stof, laat het ons weten.  
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Egaliseren van de vloeren 

Op woensdag 20 november wordt de vloer rond de 
liften, dus in de middenkern geëgaliseerd. Dit 
betekent dat u daar niet kunt lopen. Hiervoor gelden 
de volgende tijden: 
 
1e etage: van 14:00 uur tot 23:00 uur niet begaanbaar 
2e etage: van 18:00 uur tot 02:30 uur niet begaanbaar 
 
De lift is tijdens deze tijden NIET te gebruiken. 
Medewerkers, cliënten (indien mogelijk), en 
bezoekers kunnen gebruik maken van de 
noodtrappen. Deze bevinden zich aan het einde van 
elke ‘wiek’. We geven dit met bewegwijzering 
duidelijk aan. 
 
Op donderdag 28 november is de begane grond rond 
de middenkern van 18:00 uur tot 02:30 uur niet 
begaanbaar. Medewerkers kunnen ook nu gebruik 
maken van de noodtrappen. Voor bezoekers is het 
erg omslachtig om dan de Wieken te bereiken. Is er 
geen spoed, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw 
bezoek uit te stellen.  
 
U begrijpt het, de renovatie rond het trappenhuis is 
een ingewikkeld, ingrijpend maar onvermijdelijk stuk 
van de renovatie. We hopen op uw begrip.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroomloze dag 

Afgelopen zomer was er een stroomloze dag in De 
Wieken gepland. Een noodzakelijke actie om 
aangesloten te kunnen worden op het nieuwe 
elektriciteitsnetwerk. De cliënten zouden die dag een 
uitje naar Diergaarde Blijdorp maken. Echter 
vanwege de hitte hebben we dit toen moeten 
afzeggen.  
 
Op donderdag 21 november gaat alsnog de stroom 
uit in De Wieken. Om die reden zijn we druk bezig met 
het organiseren van een uitje voor de cliënten. We 
gaan varen met rondvaartboot Frisia! Naast 
zorgpersoneel, is het ook mogelijk om uw 
mantelzorger mee te nemen tijdens het uitje. U 
ontvangt van ons een apart brief hierover. 
 
 

Leefcirkels PG 

Met het instellen van leefcirkels op de PG afdelingen, 
kunnen we cliënten met dementie meer vrijheid 
bieden. Er is dan simpelweg meer ruimte voor hen om 
vrij te bewegen. We gaan echter pas over tot het 
instellen hiervan, als de situatie veilig is voor de 
cliënten. Natuurlijk zal dit ook in nauw overleg met de 
zorg en mantelzorgers plaatsvinden. 
 

 

Front-Office 

Wellicht weet u het nog van vroeger; we hadden toen 
een echte receptie. Deze komt terug! Er wordt 
momenteel druk aan verbouwd en voor week 48 
hopen we dat het klaar is. De Front-Office vindt u dan 
direct bij binnenkomst in De Wieken aan uw 
linkerhand. De Front-Office medewerkster is hierdoor 
beter zichtbaar en kan u direct helpen bij uw vragen. 
Een prettig en vertrouwd gevoel. 
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Kapsters 

Ook de kapsalon wordt verbouwd. De kapsters kunt u 
vanaf woensdag 6/11 tot eind november tijdelijk 
vinden in de Korenaer. Begane grond, 
Korenmolenstraat. Aan het einde van de gang rechts.  
 
 

Zusterpost 2de etage 

De zusterpost op de tweede verdieping is inmiddels 
ook gerenoveerd en wordt nu ingericht. De 
zusterpost op de eerste etage wordt gesloopt. De 
medewerkers van PG werken dan gewoon vanuit de 
verschillende huiskamers.  

 
 
 

Samenvattend 

De renovatie is momenteel ingrijpend. We doen er 
alles aan om ervoor te zorgen dat de situatie voor de 
cliënt zo veilig mogelijk is. In nauwe samenwerking 
met de aannemer en de zorgmedewerkers, blijven we 
u zo goed mogelijk informeren. Heeft u zelf 
opmerkingen of aanvullingen? Of heeft u 
verbeterpunten? Laat het ons gerust weten via 
info@eilandzorg.com of persoonlijk bij de Front-
Office. We staan open voor uw suggesties. 

Vragen? 

Heeft u vragen? Stelt u ze gerust aan Mirte Schott. Zij 
is aanwezig in De Wieken op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 09:00 – 17:00 uur. ’s Ochtends 
bereikbaar via tel.: 0111- 45 34 10 of e-mail: 
od@eilandzorg.com 
 
Tevens bent u van harte welkom tijdens het 
wekelijkse inloopspreekuur op donderdag van  
10:00 – 11:00 uur in het restaurant van De Wieken. 
 
Binnen de zorgteams kunt u ook uw vragen stellen 
aan: 

- Jacqueline van Mourik en Marja Bommeljé 
van team PG 

- Tessa van Poortvliet en Monique Witkam van 
Team Somatiek 
 

We staan graag voor u klaar. 
 
 
 

Colofon: 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Eilandzorg, voor 
cliënten somatiek van De Wieken, mantelzorgers PG en 
somatiek, medewerkers, MT, RvT, CR & OR.  
 
Opmerkingen/tips/ideeën?  
Mail ze naar pr@eilandzorg.com 
 
Vragen over de renovatie? 
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