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Fase 3! 

Strak op schema. Zo gaat het momenteel met de 
planning van de renovatie. En gelukkig maar! Want 
inmiddels wonen de eerste cliënten in hun 
vernieuwde appartementen en zijn we in fase 3 
beland. De totale renovatie is in 6 stappen 
opgesplitst en duurt tot eind 2019.  
 
 

Terugblik fase 1: december 2018 

December vorig jaar werd fase 1 afgerond. Hierbij 
werd de nieuwe keuken gecreëerd, direct aan het 
restaurant. In de praktijk merken we dat dit erg 
prettig werkt, zowel voor de cliënten als voor het 
personeel. 
 

 
 

 
 
 
 

Fase 2: januari – april 2019 

Fase 2 liep van januari t/m april 2019. Tijdens deze 
fase zijn de eerste cliënten naar hun gerenoveerde 
appartementen verhuisd en er is voor het 
kantoorpersoneel een werkplek gecreëerd op de 
plaats waar eerst de oude keuken was. Ook is er op 
de begane grond een nieuwe, grotere 
fysiotherapieruimte gecreëerd en heeft de 
dagbestedingsruimte ‘De Korenaer’ een opknapbeurt 
gekregen.  
 
Officieel is deze fase eind april afgerond. Wel zijn er 
nog een aantal zaken die extra aandacht vragen zoals 
de alarmering en telefonie, maar we werken eraan 
om ook deze laatste punten goed af te ronden. We 
zijn in ieder geval ontzettend dankbaar voor de extra 
hulp en inzet van collega’s, vrijwilligers, 
mantelzorgers en het verhuisbedrijf tijdens de 
verhuisdagen. Dit heeft ertoe geleidt dat de 
verhuizing voor de cliënten goed is verlopen en we 
positief aan de slag kunnen met de voorbereidingen 
voor de volgende fase. Natuurlijk zijn er ook 
verbeterpunten geconstateerd. Die nemen we mee 
naar fase 3.  
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Fase 3: mei – juli 2019  

Inmiddels is fase 3 dus gestart. Deze fase loopt van 
mei tot en met juli 2019. In deze fase wordt de 2de 
Wiek verbouwd. Wederom voor 3 bouwlagen. De 
volgende straten worden dan gerenoveerd: 
 

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

 
Voor de verhuizing schuiven de meeste cliënten een 
wiek op. Dit betekent dat : 
 
Op de tweede etage, de 5 cliënten van de 
Torenmolenstraat naar de Weidemolenstraat 
verhuizen. Tevens verhuizen de cliënten van de 
Grondzeilerstraat 12 en 16 (begane grond) ook naar 
deze straat. 
Verhuisdag: 4 juli 
 
Op de eerste etage, verhuizen de cliënten van de 
Stellingmolenstraat naar de Poldermolenstraat.  
Verhuisdag: 11 juli 
 
In de Molenaarsstraat, waar eerder de kantoren 
gevestigd waren, realiseren we 
eenkamerappartementen 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. Deze appartementen worden in eerste 
instantie ingezet om een aantal cliënten tijdens de 
renovatie tijdelijk onderkomen te bieden. Zo 
verhuizen op 18 juli de overige 4 cliënten van de 
Grondzeilerstraat (begane grond) tijdelijk naar de 
Molenaarsstraat. Het verhuisschema is een flinke 
puzzel waarbij we het aantal tijdelijke verhuizingen 
tot een minimum beperken. Echter soms ontkomen 
we er niet aan. Collega Mirte Schott heeft persoonlijk 
contact met de cliënten om hen goed te begeleiden.    
 

16 mei: keuze gordijnen/vloeren 

Op 16 mei kiezen de cliënten die in deze 3de fase 
verhuizen naar hun definitieve appartement hun 
nieuwe gordijnen en vloeren. Tussen 11:00 – 20:00 
uur is dit mogelijk in het restaurant. De betreffende 
cliënten en mantelzorgers hebben hiervoor reeds een 
uitnodiging ontvangen. (Dit is niet van toepassing 
voor de cliënten die tijdelijk verhuizen.)  
 

 
 
 

5 juni: geen elektriciteit 

Vanwege het onderhoud hebben de 
Grondzeilerstraat, Stellingmolenstraat en 
Torenmolenstraat op 5 juni tussen 10:00 en 18:00 uur 
geen elektriciteit. We treffen hiervoor de nodige 
voorbereidingen en bieden hiervoor passende 
oplossingen aan.  
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13 juni: voorlichting verhuizing fase 3 

Nog een datum voor in de agenda: op 13 juni vindt er 
een voorlichtingsavond plaats voor cliënten die in 
fase 3 verhuizen naar hun definitieve appartement. 
Ook hun mantelzorgers zijn natuurlijk van harte 
uitgenodigd. Tijd: 19:00 – 20:30 uur, De Wieken. De 
nieuwe kamerindeling en verhuisdag worden dan 
onder meer besproken. Bent u erbij? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen? 

Heeft u voor nu nog vragen? Stelt u ze gerust aan 
Mirte Schott. Zij is aanwezig in De Wieken op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 – 15:00 
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 zijn er ook diverse 
medewerkers betrokken die uw vragen over de 
renovatie kunnen beantwoorden. Dit zijn: 
 

- Team PG: Jacqueline van Mourik En Marja 
Bommeljé 

- Team Somatiek: Tessa van Poortvliet en 
Monique Witkam 

 
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 
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