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Stand van zaken
De weken vliegen voorbij. Er is 
inmiddels weer veel verandert in en 
rondom Tolzicht. In deze nieuwsbrief 
ziet u foto’s van het werk van de 
afgelopen periode. Ons doel was om 
de werkzaamheden in en rondom het 
woongebouw Tolzicht zoveel mogelijk 
klaar te krijgen. 

Wat is klaar? 
-  Nieuwe bestrating voorzijde 

Tolzicht en woongebouw van 
Veluwonen

-  Nieuwe entree woongebouw 
Veluwonen

-  Egaliseren vloer woongebouw 
Tolzicht en Veluwonen

-  Oude restaurant Tolzicht 
omgebouwd tot zes nieuwe 
appartementen. De bewoners 
gaan daarheen verhuizen in de 
vakantieperiode

-  Vijf nieuwe huiskamers klaar  
voor gebruik

- Drie nieuwe bewonerskamers 
- Vier nieuwe balkons
-  Gangen begane grond, 1e en 2e 

verdieping Tolzicht zijn gereed
-  Personeelskamer en pantry  

3e verdieping gereed
-  Centrale hal, receptie en 

huiskamer op de begane grond. 
Deze leveren in de week van  
22 augustus op. Donderdag  
25 augustus verhuisd de receptie 
naar de nieuwe locatie

Intensief
De weg er naar toe was voor 
menigeen lang. De verbouwing van 
Tolzicht is voor velen intensief. Daar 
zijn we ons van bewust. Doordat er 
op alle plekken in het gebouw wordt 
gewerkt, geeft dit een rommelige 
indruk. Dit komt onder andere 
door nieuwe inzichten waardoor 
we de route van het werk moesten 
aanpassen. Ook werd de overlast van 
het werk voor mensen op bepaalde 
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Vragen 
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afdelingen te groot. We hebben 
er toen voor gekozen om het 
werk daar tijdelijk stop te zetten 
en op een andere plek verder te 
gaan. Daarnaast zijn materialen 
niet op tijd geleverd en was er 
personeelstekort waardoor we 
werkzaamheden in bepaalde 
ruimtes niet konden afmaken. 
Denk hierbij aan voordeuren 
en kozijnen. Dit alles en de 
coronaperiode heeft ervoor gezorgd 
dat we de afgegeven planning 
moesten aanpassen en daardoor op 
meerdere plekken tegelijk aan het 
werk waren. Daarom namens ons 
allemaal bedankt voor uw begrip 
en flexibiliteit in de afgelopen 
maanden. Volgende week staat de 
zomervakantie voor de deur. De 
rust keert dan voor even terug in 
Tolzicht.

Vloerafwerking gangen 
Veluwonen  
Zoals u weet lopen de 
werkzaamheden aan de gangen 
uit. Na het egaliseren van de 
vloeren hadden we ook graag de 
vloerstoffering erin willen hebben. 
Dit is helaas niet gelukt. Een deel 
van het werk heeft vertraging 
opgelopen vanwege uitloop in 
het leveren van materialen en 
beschikbare vakmensen. Dit bij 
elkaar maakt dat we niet verder 
konden met het werk in de gangen. 
Op dit moment worden er nog 
kleine werkzaamheden afgerond. 

Zo lopen de schilder en stukadoor 
nog door het woongebouw. De 
timmermannen gaan verder 
met het aanbrengen van de 
wandbeplating. In de vakantie gaat 
de plafondmonteur verder met 
het aanbrengen van de plafonds 
op de 2e en 1e verdieping. 
Deze materialen liggen tijdens 
de zomersluiting nog wel in het 
woongebouw. De onderplaat van 
de nieuwe entree is aangebracht 
en de houten ondersteuningsbalken 
zijn weggehaald. Na de zomer-
vakantie pakken we het werk in het 
woongebouw weer op. 

BouwNieuws Tolzicht
Via flyer BouwNieuws houden 
we op de hoogte van de 
werkzaamheden in Tolzicht. Heeft 
u vragen of heeft u last van de 
verbouwing? Laat het ons weten. 
Bel met Harrie, Leida, Sity of Ellis. 

Spreekuur 
Vanwege het mooie weer hebben 
we de afgelopen keren het 
spreekuur buiten gehouden. Zoals 
altijd is het erg gezellig met de 
mensen die er komen. In verband 
met de zomersluiting is er de 
komende weken geen spreekuur. 
Dit pakken we donderdag 25 
augustus weer op. Bij goed weer 
zitten we, van 10.00 uur tot 11.00 
uur, buiten op het terras. Wilt u 
graag weten wat er gaat gebeuren 
of vindt u het leuk om andere 

bewoners te ontmoeten? Kom 
gezellig langs. Koffie en thee staan 
voor u klaar. 

Zomersluiting
De vakantie staat voor de deur. De 
vakmensen ronden deze week het 
werk af. Voordat we met vakantie 
gaan, ruimen we de bouwplaats en 
materialen op. We zorgen ervoor 
dat woongebouw Tolzicht en de 
omgeving er schoon en netjes bij 
staat. Aanstaande vrijdag  
22 juli is de laatste werkdag voor 
de vakmensen van Trebbe en het 
bouwteam. Dan begint voor hen 
de bouwvak. De plafondmonteur 
werkt nog wel door. In de week van  
15 augustus start de installateur 

van Loohuis. De rest van de 
vakmensen starten op maandag  
22 augustus weer.  

Vragen, storing of calamiteit
Tijdens de zomersluiting vinden 
er, op de plafondmonteur na, 
geen werkzaamheden plaats in 
Tolzicht en het woongebouw van 
Veluwonen. Mocht er tijdens onze 
afwezigheid zich toch een storing 
of calamiteit voordoen bel dan met 
Veluwonen, telefoon 0313 659 023.

Wij wensen u een fijne zomer.

Hartelijke groeten,
Het projectteam 



Gezellig spreekuur

Kantoor RiwisSchilderwerk buiten en nieuwe balkons Schilderwerk binnen

Keuken appartement Keuken woonkamer bgg

Gangen


