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Dit is de eerste nieuwsbrief over de renovatie van 
Locatie De Wieken. Middels deze nieuwsbrieven 
houden wij op de hoogte omtrent de 
ontwikkelingen.  

 
 
 

Start 

Maandag 12 november 2018 begint de renovatie 
officieel. De verbouwing gaat dan ongeveer een jaar 
duren. 
 
De Wieken biedt in het centrum van Zierikzee straks 
een vernieuwde woon-/werkomgeving, gecombi-
neerd met een uniek woonzorgconcept. Kleinschalig 
en persoonlijk; zoals u van ons gewend bent. 
 
 

Startbijeenkomst 

Dinsdag 6 november vond de officiële 
startbijeenkomst plaats. Hierin werd het plan 
nogmaals toegelicht, plattegronden getoond en de 
planning gedeeld. 
 
We hebben alle informatie op onze website geplaatst 
zodat u deze op uw gemak kunt teruglezen: 
https://www.eilandzorg.com/over-
eilandzorg/renovatie-de-wieken. 

Ook vindt u daar een overzicht met veelgestelde 
vragen. Die zullen wij blijven updaten. 
 
Naast onze website, plaatsen we ook informatie op 
de prikborden in de hal van De Wieken, op de 
kabelkrant, en sturen we deze nieuwsbrief naar 
cliënten somatiek, en mantelzorgers van cliënten PG 
en Somatiek. Tevens ligt er in het restaurant een map 
waarin we alle informatie bundelen. Deze kunt u op 
uw gemak in het restaurant inzien. 
 
 

Uw contactpersonen tijdens de renovatie 

Anna Wesdorp 

Aanwezig in locatie De Wieken op 
maandag, dinsdag en donderdag 
van 08:30 – 16:30 uur.  
 
’s Ochtends bereikbaar via tel.: 
0111- 45 34 10, direct tel.:  
06- 83 57 25 88 en e-mail:  
awesdorp@eilandzorg.com  

 (Vakantie: 14/11/2018 – 21/11/2018) 
 
Mirte Schott (stagiaire) 

Aanwezig in locatie De Wieken op 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 09:00 – 15:00 uur. 
 
’s Ochtends bereikbaar via tel.: 
0111- 45 34 10, e-mail: 
od@eilandzorg.com 
 
 

 

De dames zijn telefonisch bereikbaar op 
bovenstaande dagen en tijden. Persoonlijke 
gesprekken graag op afspraak. 
 

Daarnaast bent u van harte welkom tijdens het 
wekelijkse inloopspreekuur op donderdag van  
10:00 – 11:00 uur in het restaurant van De Wieken. 

https://www.eilandzorg.com/over-eilandzorg/renovatie-de-wieken
https://www.eilandzorg.com/over-eilandzorg/renovatie-de-wieken
mailto:awesdorp@eilandzorg.com
mailto:od@eilandzorg.com
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Fase 1 

Fase 1 van de renovatie start dus maandag 12 
november. Dit houdt in dat de keuken en de 
spoelkeuken bij het restaurant worden aangepakt. 
Dit duurt tot eind 2018. 
 

Fase 2 

Van januari 2019 – april 2019 is fase 2. Hierbij wordt 
de eerste Wiek en de kantoortuin aangepakt. Het 
betreft de straten: Korenmolen (begane grond), 
Paltrokmolen (1e etage), Wipmolen (2de etage). 
Gesprekken met de betreffende cliënten en 
familieleden zijn gaande. 
 
Voor de begane grond geldt dat de personeelsleden 
die in die gang zitten (Arie Pinxteren, Silvie Mac-Lean 
Nancy Schrauwen, Angelique Weeckers, Annie v/d 
Haven en Lennart Verhaak) naar een andere werkplek 
verhuizen.  
 
 
 
 
 

 
De activiteiten die in de Korenaer plaatsvinden, 
verschuiven we naar de Handmolen en het 
restaurant. Die ruimten zullen dus intensiever 
gebruikt worden. Hou hiermee rekening in de 
planning. Wil je ruimte reserveren? Vraag dan bij de 
Front-Office na wat de mogelijkheden zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 
Mail ze naar awesdorp@eilandzorg.com 
 

mailto:pr@eilandzorg.com
mailto:awesdorp@eilandzorg.com

