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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de renovatie 
van Locatie De Wieken. Inmiddels zijn we ook in fase 
2 beland en loopt het project gestaag verder. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand 
van zaken. Veel leesplezier! 

 
 

Fase 1 | klaar! 

Half november is de renovatie gestart met de 
realisatie van een nieuwe keuken bij het restaurant 
en een spoelkeuken.  
 
Alles is voorspoedig en volgens planning verlopen. 
Complimenten voor iedereen die hier zijn steen(tje) 
aan bijgedragen heeft. Met Kerst kon de maaltijd 
vanuit de nieuwe keuken worden geserveerd!  

 
 

 
 
Prettig is dat de gastvrouw nu bij het restaurant kan 
blijven. Zij is hierdoor meer zichtbaar en bereikbaar 
voor cliënten. Ook is het uitserveren van de 
maaltijden direct vanaf de keuken mogelijk. Super 
praktisch! 
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Fase 2 | nu: 

Van januari 2019 – april 2019 is fase 2 gepland.  
In deze fase: 
 
A) Realiseren we op de begane grond, op de plek 

waar de grote keuken was, een kantoortuin. Eén 
werkruimte voor kantoorpersoneel. 
 

B) Wordt de 1e Wiek (3 etages) gerenoveerd.  
Het betreft de straten: 

- Korenmolen (begane grond) 
-   Paltrokmolen (1e etage) 
-  Wipmolen (2de etage) 

 
In de Korenmolenstraat waren eerst kantoren en een 
dagbestedingsruimte. In de nieuwe situatie komen 
een aantal kantoorruimten terug die onderdeel 
worden van de kantoortuin. Ook komt de ruimte voor 
dagbesteding weer terug. Nieuw is dat er straks een 
grote fysiotherapieruimte wordt gerealiseerd! 
 
De Paltrokmolenstraat stond al enige tijd leeg. Hier 
wordt momenteel hard gewerkt aan 7 vernieuwde 
appartementen en een gezamenlijke huiskamer voor 
mensen met dementie.  
 
Voor de Wipmolenstraat op de 2e etage zijn de 
bewoners enige tijd geleden intern verhuisd naar een 
tijdelijk, ander appartement in De Wieken. Ook hier 
zijn de mensen van de bouw hard aan het werk om 7 
nieuwe appartementen te realiseren.  
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Geluidoverlast 

De eerste weken van een nieuwe fase wordt er veel 
gesloopt. Dit geeft enige geluidoverlast. Wij doen er 
alles aan om de overlast tot een minimum te 
beperken. Er zijn rusttijden afgesproken van 13:00 – 
14:30 uur. Ook onze activiteiten passen we erop aan. 
Wellicht vindt u het ook leuk om uw 
vader/moeder/oom/tante/opa/oma een dagje mee 
uit te nemen?  
 
 

Fase 3 | vooruitblik 

Van april – juni 2019 is fase 3 gepland. In deze fase 
wordt de 2de Wiek aangepakt. Wederom voor 3 
bouwlagen. Het betreft dan de: 
 

- Molenaarsstraat (begane grond)  
- Poldermolenstraat (1e etage) 
- Weidemolenstraat (2de etage) 

 
In de Molenaarsstraat, waar nu kantoren zijn, worden 
kamerappartementen gerealiseerd voor huren met 
zorg. Ook wel scheiden van wonen en zorg genoemd. 
Je huurt dan het appartement, waarbij je de zorg die 
nodig is, apart inkoopt. Een combinatie van beschut 
wonen en toch zelfstandig, met alle faciliteiten die 
Locatie De Wieken biedt binnen handbereik. Een 
veilig gevoel.  
 
De cliënten van de Poldermolenstraat en 
Weidemolenstraat verhuizen als eerste naar hun 
nieuwe appartementen die in fase 2 zijn 
klaargemaakt. Een voorzichtige prognose is dat dit 
begin april zal zijn. Met dit systeem schuiven alle 
cliënten als het ware 1 Wiek op.  
 
Voor Somatiek gaan we uit van het spiegelen van 
appartementen. Het uitzicht wat een cliënt nu heeft, 
blijft hierbij nagenoeg hetzelfde, maar dan gezien 

vanaf de andere Wiek. Voor cliënten van de afdeling 
PG ligt dit iets anders. Vanwege mogelijke onrust en 
gewenning kijken we specifiek wat voor de cliënt de 
beste oplossing is. 
 
 

Uitzoeken vloeren en gordijnen 

Maandag 21 januari kiezen de cliënten van de 
Poldermolenstraat en Weidemolenstraat hun vloer 
en gordijnen voor hun nieuwe appartement . Op deze 
bijeenkomst kunnen cliënten en hun mantelzorgers 
tevens een afspraak maken met Anna Wesdorp en 
Mirte Schott voor een persoonlijk gesprek om alle 
details rond de verhuizing te bespreken.  
 
 

Inrichting 

Onlangs gingen een aantal collega’s op pad om voor 
de gezamenlijke woonkamers de stoffen en meubels 
te bepalen. Ook voor de inrichting van de kantoortuin 
hebben een aantal collega’s meubilair getest en zijn 
er keuzes gemaakt. Leuk en leerzaam!  
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Projectorganisatie 

U begrijpt, de renovatie van De Wieken is een 
omvangrijk project. Met verschillende partijen, 
gevormd in een stuurgroep, bouwteam, commissies 
en werkgroepen is ons doel dit project zo goed 
mogelijk te organiseren. Met ieders expertise en inzet 
gaan we voor een uniek, kleinschalig woonconcept. 
Voor een plek waar je je thuis voelt.  
 

 
 
 

Meer informatie 

Via onze facebookpagina houden wij u 
graag op de hoogte over onze activiteiten.  
Volgt u ons al? 

→  https://www.facebook.com/Eilandzorg/ 
 
 
Ook vindt u op onze website 
https://www.eilandzorg.com/over-
eilandzorg/renovatie-de-wieken meer informatie 
over de renovatie en een overzicht van veelgestelde 
vragen.  
 

https://www.facebook.com/Eilandzorg/
https://www.eilandzorg.com/over-eilandzorg/renovatie-de-wieken
https://www.eilandzorg.com/over-eilandzorg/renovatie-de-wieken
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Uw contactpersonen:  

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  

  
 
 
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. 
 
 
De dames staan u graag te woord! 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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