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Zichtbaar! 

Sinds deze week hangt er aan de gevel van Locatie 
de Wieken een informatiebord over de renovatie. Op 
deze manier kunnen we bezoekers aan het centrum 
van Zierikzee informeren, èn werken we tegelijk aan 
onze herkenbaarheid in de stad. Een speciaal 
bedankje  voor de cliënt en medewerkster die 
hiervoor model wilde staan!    
 

 
 
 
 
 

Uitnodiging kijkmoment op 21 maart 

De contouren worden steeds meer zichtbaar. 
Bent u ook zo nieuwsgierig hoe de appartementen er 
straks uit komen te zien?  
 
Op donderdag 21 maart organiseren we van 16:00 – 
17:00 uur een kijkmoment in de Wipmolenstraat (2de 
etage). Iedereen is van harte welkom! Natuurlijk is de 
ruimte toegankelijk voor mensen met een 
rollator/rolstoel. 
 
De verbouwing in deze straat is dan nog niet klaar, 
maar u kunt zich tijdens het kijkmoment wel een 
algemeen beeld vormen van de vernieuwde 
appartementen. Kozijnen en deuren zijn reeds 
geplaatst, de badkamer is dan betegeld en de muren 
behangen.  
 
Komt u ook langs? Vooraf aanmelden is niet nodig.  

 
 
Fase 2 | nu: 

We zitten in fase 2 van de renovatie. 
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 (PG) 
-  Wipmolen, 2de etage (Somatiek) 

 
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 
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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 6 
nieuwe appartementen te realiseren. 1 van deze 
appartement is geschikt voor een echtpaar. 
 
 

Verhuisdata fase 2 

De verhuisdata voor cliënten en medewerkers uit 
fase 2 zijn bekend. Dit zijn: 
 

• 18 april voor cliënten van de 
Weidemolenstraat en een echtpaar van de 
Torenmolenstraat (somatiek).   

• 11 april voor cliënten Poldermolenstraat  naar 
Paltrokmolenstraat (PG) 

• 25 april vermoedelijke verhuisdatum 
medewerkers bedrijfsbureau naar 
kantoortuin 

 
 

Voorlichtingsbijeenkomst fase 2 

Woensdag 13 maart organiseerden we een 
voorlichtingsbijeenkomst over de renovatie en 
interne verhuisdag voor cliënten die verhuizen naar 
de Wipmolenstraat en Paltrokmolenstraat. De 
cliënten die dus in fase 2 verhuizen.  
 
Deze voorlichtingsbijeenkomst herhalen we elke fase, 
zodat alle cliënten en mantelzorgers goed voorbereid 

de verhuizing ingaan. We benaderen u automatisch 
zodra de voorlichting voor u van toepassing is. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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 
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