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Met het verschijnen van deze nieuwsbrief is fase 4 
officiëel geëindigd. Het is elke fase weer een hele 
organisatie om alles op tijd en volledig rond te 
krijgen. We zijn er trots op dat dit toe nu toe steeds 
is gelukt. Daarvoor zijn de mensen van de bouw 
bepalend. 

 

Op deze plaats willen we ook onze dank uitspreken 
naar de medewerkers, omdat zij tijdens de renovatie 
extra stappen zetten. Daarbij danken we ook de 
cliënten en hun mantelzorgers voor het vertrouwen 
en geduld. We beseffen ons dat het niet altijd 
makkelijk is, maar we hopen dat u met ons een 
mooie, nieuwe woonomgeving voor ogen kunt 
blijven houden. Een plek waar u zich thuis voelt.  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op fase 4 van 
de renovatie en kijken we vooruit naar de komende 
maanden. De laatste loodjes. Veel leesplezier! 

 
 
Fase 4: juli – oktober 2019  

Afgelopen week is fase 4 van de renovatie afgesloten. 
Tijdens deze fase zijn de appartementen gerenoveerd 
van de: 
 

- Grondzeilerstraat (begane grond) 
- Stellingmolenstraat (1e etage / PG) 
- Torenmolenstraat (2de etage / Somatiek) 

 
De cliënten van de: 

- Beltmolenstraat (1e etage / PG) 
- Standerdmolenstraat (2de etage / Somatiek) 

 
zijn naar de bovengenoemde gerenoveerde 
appartementen verhuisd op 26 september en 3 
oktober.  

 

 
 

De oude Stellingmolen- en Beltmolenstraat. 
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De nieuwe Stellingmolenstraat. Kleinschalig wonen voor 
cliënten met dementie.  
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Verhuisdag op de Torenmolenstraat. Een drukke 
bedoeling! 
 

 
 

Huren met Zorg 

Op de begane grond zijn tijdens deze fase ook  
eenkamerappartementen gerealiseerd voor de 
verhuur, om 'beschut' te kunnen wonen. Ook wel 
scheiden van wonen en zorg genoemd. Je huurt dan 
het appartement, waarbij je de zorg die nodig is, 
apart inkoopt. Mensen met een lichte zorgbehoefte 
ontvangen hun zorg gewoon in het appartement. Een 
combinatie van beschut wonen en zelfstandig, met 
alle faciliteiten die Locatie De Wieken biedt binnen 
handbereik. Een veilig gevoel. De 
eenkamerappartementen zijn gemiddeld 23 m2 en 
geschikt voor een persoon.  
 
Donderdag 12 september vond er een druk bezochte 
informatiebijeenkomst plaats over Huren met Zorg in 
Locatie De Wieken. Per 1 november komen namelijk 
de eerste eenkamer-, huurappartementen 
beschikbaar voor senioren met een lichte zorgvraag. 
Er zijn nog appartementen beschikbaar. 
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Fase 5, laatste fase  

We zitten in de laatste maanden van de renovatie.  
Van 4 oktober tot half december worden de laatste 
Wieken gerenoveerd. Het gaat om de: 
 

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

 
In de straten op de 1e en 2de etage wonen momenteel 
geen cliënten. Deze appartementen bieden straks 
een thuis aan nieuwe cliënten die bij ons op de 
wachtlijst staan en cliënten die tijdelijk bij ons kunnen 
verblijven na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. 
 
In de Tjaskerstraat, de straat waar eerst de Front-
Office was, realiseren we appartementen volgens het 
concept Huren met Zorg. Daarmee biedt De Wieken 
begin 2020 in totaal 14 appartementen voor de 
verhuur.  
 
Ook zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de 
centrale hal en op de zusterposten. 
  

 
 
Waar we eerder achter gesloten deuren hebben 
kunnen verbouwen, gaat dezelaatste fase voor 
overlast zorgen. We proberen dat uiteraard zo veel 
mogelijk in goede banen te leiden.  

 
Belangrijk voor u om te weten, is dat: 

• De Front-office verhuist tijdelijk naar de hal  
op de begane grond, totdat de Krijtmolen 
eind oktober/begin november gereed is als 
nieuwe receptie.  

• Er is een stofschot geplaatst tussen de 
Korenmolenstraat en het restaurant, en een 
stofschot met een deur tussen de 
Molenaarstraat en het restaurant. 

• De kapsters hebben vanaf 23 oktober t/m 15 
november in de Korenaar hun kapsalon. 

• De Handmolen is van 23 oktober t/m 15 
november niet te gebruiken. 

• De zusterpost op tweede verdieping wordt 
van 7 oktober t/m 30 oktober gerenoveerd. 
Medewerkers kunnen gebruik maken van de 
zusterpost op de eerste verdieping. Deze 
wordt daarna gesloopt. 

• Om voor de Kerst zo goed als klaar te zijn 
met de renovatie, zal er ook op aantal 
zaterdagen gewerkt worden. Afspraak is dat 
dit geen geluidsoverlast mag geven. 

• De wasmachine en droger in de linnenkamer 
kunnen van 7 oktober t/m 20 december niet 
gebruikt worden. 

• De personeelsruimte wordt 3 oktober leeg 
gehaald en zal dan ook een opknapbeurt 
krijgen. Tot en met 20 december kunnen de 
medewerkers gebruik maken van het 
restaurant om te pauzeren. 

• De personeelstoegangsdeur aan de 
parkeerplaatszijde van De wieken is gesloten 
van 4 oktober t/m 20 december. In deze 
periode kan de andere toegangsdeur aan de 
parkeerplaatszijde van de Wieken,  die 
toegang geeft  tot de Korenmolenstraat, 
gebruikt worden met de huidige sleutel.  

• Afval zal ook via de andere toegangsdeur 
verwijderd moeten worden. Er is helaas geen 
andere optie. 
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Werkzaamheden aan centrale hal:  

• In centrale hal wordt op alle trappen een  
steiger geplaatst. Dit betekent dat cliënten 
met de lift moeten.  

• Medewerkers kunnen de trap gebruiken als er 
geen renovatiewerkzaamheden zijn. Als er 
werkzaamheden zijn,  moeten medewerkers  
de lift gebruiken. NBU zorgt voor afsluiten van 
de trappen op momenten dat er 
renovatiewerkzaamheden zijn. 

• NBU zet de delen van de centrale hal waar 
werkzaamheden zijn, af. Er zullen 
verschillende routes per dag zijn om de lift te 
bereiken. 

• In de komende periode zal ook de vloer van de 
centrale hal geëgaliseerd worden. Dit heeft als 
consequentie dat er tijdelijk niet over gelopen 
kan worden en dat de noodtrappenhuizen 
gebruikt moeten  worden. We geven aan, 
wanneer dit het geval is.  

 

We beseffen ons dat de 
werkzaamheden in deze fase voor 
overlast zorgen. We doen er alles aan 
om dat de komende weken tot een 
minimum te beperken. We hopen op uw begrip.   
 

 
Elektriciteit  

Op maandag 26 augustus was er een stroomloze dag 
in De Wieken en een daaraan gekoppeld uitstapje 
naar Blijdorp voor de cliënten gepland. Door de hoge 
temperaturen is dit geannuleerd. 

 
In oktober/november wordt er  gewerkt  aan de Hoge 
Molenstraat. Er worden nieuwe leidingen gelegd en 
het wegdek en de stoep worden aangepakt. Wij 
blijven bereikbaar. 
 
Voor het aansluiten van nieuwe leidingen en 
afkoppelen van de oude, zal er één dag of dagdeel 
geen water, gas en elektriciteit zijn. We gaan 
proberen de interne, stroomloze dag hieraan te 
koppelen. De exacte datum is nog niet bekend. We 
informeren u zodra we meer informatie hebben. 
 
 

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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