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Stand van zaken
De vakantie is voorbij en we hopen 
dat u ook een fijne tijd heeft gehad. 
Wij zijn alweer een aantal weken 
aan het werk. De afgelopen weken 
veranderde veel! U kunt alweer naar 
de kapper, fijn boodschappen doen in 
de winkel (óók voor een bloemetje) 
en de receptie kreeg een fris en nieuw 
uiterlijk. Bent u benieuwd wat er nog 
meer is veranderd? Kijk dan op de 
foto’s in deze Nieuwsbrief. 

Waar zijn we mee bezig? 
Op de 2e verdieping worden twee 
appartementen voor echtparen 
gerealiseerd en er worden acht 
kamers opgeleverd voor kortdurend 
verblijf. Van de oude badkamer 
maken we zes bergingen. 
Ook de werkzaamheden aan 

de gangen van de zelfstandige 
appartementen zijn in volle gang. 
We schilderen wanden en deuren, 
nemen daarbij de plafonds- en 
vloerafwerking mee en bekleden de 
vloer.  Ditzelfde geldt voor de ruimtes 
voor de scootmobielen op de 1e en 2e 
verdieping. De nissen in de gangen 
gaan we opruimen, schilderen en 
bekleden.

De twee nieuwe appartementen 
zijn bijna klaar. Ook hier worden de 
laatste werkzaamheden uitgevoerd.
De maand oktober gaan we er met 
z’n allen nog flink tegenaan. 

Restwerkzaamheden vinden in 
november plaats. Daarna zijn wij 
klaar met de werkzaamheden in 
Tolzicht.
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Wat is klaar?
•   De kapsalon
•   De receptie
•   De winkel
•   Nieuwe brievenbussen
•   Parkeerterrein voor
•   Alle huiskamers
•    Zes nieuwe appartementen in 

voormalig restaurant

Dank!
We willen u graag laten weten hoe 
blij we zijn met alle bewoners, 
medewerkers Riwis en Zorggroep 
Apeldoorn en natuurlijk alle 
vaklieden. De verbouwing heeft 
veel van u allen gevraagd, daar 
zijn wij ons van bewust. Wij 
waarderen u inzet zeer! Samen 
hebben wij veel werk verzet en nog 
heel even dan is de verbouwing 
klaar. Dank voor het vertrouwen, 
uw begrip en flexibiliteit in de 
afgelopen maanden, ook als het 
even tegenzit! 

Daarom willen wij u, bewoners, 
medewerkers en vaklieden 
uitnodigen op donderdag 6 oktober 
van 12.00 tot 13.30 uur om samen 
de  bouwwerkzaamheden af te 
sluiten. We hopen dat u erbij bent!

Wat gaan we doen?
•   Onthulling naam (gebouw 

zelfstandige appartementen 
Veluwonen)

•  Traktatie

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

Spreekuur
Vanwege het mooie weer vond ons 
spreekuur vaak buiten plaats. Nu 
het weer kouder wordt, verplaatsen 
we het spreekuur naar de centrale 
hal, tegenover de receptie. Wilt u 
graag weten wat er gaat gebeuren 
of vindt u het leuk om andere 
bewoners te ontmoeten? Kom 
gezellig langs! Iedere donderdag 
staat tussen 10.00 – 11.00 uur 
koffie en thee voor u klaar. 



Zijkant en voorkant Tolzicht Receptie

Winkel

Kapsalon Dagopvang

Elke donderdag
een gezellig
spreekuurtje

Brievenbussen

Huiskamer begane grond

Tuin

Parkeerplaats Verbouw 2e verdieping

Fietsenstalling

Winkel

Mevrouw Binnenwijzend is 82 jaar 

en woont al bijna 10 jaar in Tolzicht. 

Ze ontvangt de zorg van Riwis en is 

daar heel tevreden over. Ze heeft 

2 dochters en 4 kleinkinderen. Ze 

komt oorspronkelijk uit Apeldoorn.

Wat vindt u van de verbouwing?

Ja, het werk moet gedaan worden en dat geeft overlast, dat begrijp 

ik wel. Ik ben makkelijk en heb er geen last van. Maar ik snap ook 

wel dat er andere bewoners zijn die wel overlast ervaren. Ik vind 

dat alles heel mooi wordt. De brievenbussen zitten nu op de goede 

plek, daar ben ik heel blij mee. De druppel is veel makkelijker dan 

een sleutel. Ik ben een trouwe bezoeker van het spreekuur. Ik ben 

heel blij dat het spreekuur er is. Ik kan daar al mijn vragen stellen. 

Ik ga jullie nog missen.


