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We zijn begonnen met de
verbouwing van Tolzicht.
U zult het ongetwijfeld gemerkt
hebben dat we nog niet volop
aan het slopen zijn. En dat de
geluidsoverlast nog beperkt is.
In deze nieuwsbrief leest u waar
we mee bezig zijn en kijken we
terug op de afgelopen periode.
Stand van zaken
We zijn begonnen met het maken
van de huiskamers. Helaas kwam
door onvoorziene omstandigheden
het werk hier even stil te liggen.
Gelukkig konden we aan de slag
met het maken van de nieuwe
appartementen op de eerste en
tweede verdieping. Naar verwachting
zijn deze appartementen eind januari
klaar. Inmiddels zijn we ook gestart
met het maken van een personeelsen vergaderruimte op de derde
verdieping. De medewerkers van
Riwis Zorg & Welzijn kunnen, zoals
het er nu naar uitziet, eind januari
gebruik maken van deze ruimte.
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Sloopwerkzaamheden tweede verdieping.

Eind januari starten we met de
werkzaamheden voor de nieuwe
entree van de zelfstandige woningen
van Veluwonen. Deze werkzaamheden
geven overlast. Denk aan geluid
en stof en er lopen vakmensen
door de gangen. Ook plaatsen we
een bellentableau en krijgen alle
apparte menten een intercom. Om
dit te installeren moeten we in de
woning zijn. Hiervoor maken we een
afspraak met de bewoner. Bij al onze
werkzaamheden houden wij ons aan
de dan geldende coronamaatregelen.
En hanteren we de regels van Riwis
Zorg & Welzijn. De uitvoering van het
werk is gescheiden van de ruimtes
waar het personeel en de bewoners
komen.

Verbouwing in beeld

Op dinsdag 26 oktober was er een
kleine informatieve tentoonstelling
in de centrale hal van Tolzicht.
De bedoeling was om er een
gezellig moment van te maken
met koffie en wat lekkers. Helaas
kon dit niet doorgaan door corona.
Met het lekkers zijn we daarom
bij de bewoners langs gegaan.
De tentoonstelling staat nog in
Tolzicht. De tekeningen en foto’s
laten zien wat we gaan doen en
hoe ruimtes eruit komen te zien. In
verband met werkzaamheden staat
deze tentoonstelling elke keer op
een andere plek.

bij de zelfstandige woningen geven
we de planning aan. De planborden
werken we wekelijks bij. Heeft u
vragen over de verbouwing.
Bel met Leida of Ellis.

Spreekuur

Wij proberen u zo goed mogelijk
mee te nemen in wat er gaat
gebeuren. Wekelijks, op donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur, is er
een inloopspreekuur voor vragen.
Wilt u graag weten wat er gaat
gebeuren? Kom gezellig langs.
Koffie en thee staan voor u klaar.

Sint en Pieten in Tolzicht

Een tijd om naar uit te kijken:
Sinterklaas. Ook dit jaar brachten
Sint en zijn Pieten een bezoek aan
Tolzicht. Omdat er nu druk wordt
verbouwd kwam Sint in stijl: met
een roze bouwhelm op kwam hij
aan in een kruiwagen.

De tentoonstelling laat zien wat we doen.

Waar zijn we aan het
werk?

Op de groene planborden ‘Tijdlijn
Werk in Uitvoering’ in de centrale
hal van Tolzicht en in de bibliotheek

Sinterklaas kwam dit jaar in stijl aan.
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Muziek in Tolzicht

Op 1 december hebben de
bewoners hun schoen gezet.
Tot ieders grote verrassing waren
deze in de ochtend nog niet
gevuld.
Pietje Post kwam er achter
dat de pakjes nog in het
postsorteercentrum lagen en pas
op zaterdag werden bezorgd.
Sinterklaas bracht op
dondermiddag een bezoek
aan Tolzicht. Hij en zijn Pieten
brachten alvast wat anders
lekkers mee. Bewoners en
medewerkers vonden het erg leuk
dat ze er waren. Het was een
gezellige middag.

Verwijderen fietsen gangen
We gaan aan het werk in de
gangen bij de zelfstandige
woningen van Veluwonen.
Staat uw fiets in de gang?
Wilt u deze dan verwijderen.
U kunt uw fiets stallen in de
fietsenstalling.

Harpiste Lies Joosten brengt
op 31 december de nodige
kerstsfeer op Tolzicht. Met haar
draagbare, troubadourharp en
haar aanstekelijke enthousiasme
gaat zij langs de verschillende
afdelingen. Haar vrolijke
melodieën laten u mee zingen.
Zo luiden we samen met elkaar
het jaar uit.
Lies Joosten is rond 15.00 uur op
Tolzicht.

Harpiste Lies Joosten

Wintersluiting

De feestdagen staan voor de deur.
Tijdens de wintersluiting zijn de
vakmensen van Trebbe en van de
onderaannemers twee weken vrij.
Onze laatste werkdag is vrijdag
24 december.
Op maandag 10 januari beginnen
wij weer.

Kerstboom tuin Tolzicht
weer verlicht

Voor een gezellige kerstsfeer op
Tolzicht heeft installatiebedrijf
Loohuis ervoor gezorgd dat de
lampjes in de kerstboom in de
voortuin weer branden.

Wij wensen u fijne feestdagen en
al het goeds voor 2022!
Hartelijke groeten,
Het projectteam

Vragen
Bel met onze bewonersbegeleiders Leida Dotulong of Ellis Aardenburg.
Of stuur een e-mail naar tolzicht@veluwonen.nl

Leida Dotulong
Veluwonen
(0313) 74 52 40

Ellis Aardenburg
Trebbe
(088) 259 03 87

