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De verbouwing van Tolzicht is nog 
steeds in volle gang. Op verschillende 
plekken in het woongebouw zijn 
we aan het werk. We kunnen ons 
voorstellen dat u nieuwsgierig bent 
waar we mee bezig zijn en wat er 
allemaal achter de stofschotten 
gebeurt. Daarom hebben we voor 
deze nieuwsbrief foto’s gemaakt van 
het werk. Zo krijgt u een beeld van 
wat er allemaal in Tolzicht gebeurt. 

Stofschotten 
Mirjam ter Haar, kunstenares en oud-
medewerker van Tolzicht, heeft mooie 
schilderwerken op onze stofschotten 
gemaakt. Deze tekeningen fleuren de 
gangen op. De stofschotten staan nu 
op de begane grond. 

Centrale hal 
De centrale hal is inmiddels 
een bouwplaats. Daarom is de 
hoofdentree afgesloten voor bewoners 
en bezoekers. Deze is alleen 

bereikbaar voor hulpdiensten. De hal 
en het restaurant herkent u niet meer 
terug. Alle plafonds en binnenwanden 
zijn gesloopt. De plafonds tijdelijk 
worden ondersteund door metalen 
buizen. 

Restaurant wordt
appartementen 
Het restaurant wordt omgebouwd tot 
zes appartementen. De vakmensen 
zijn druk bezig met het maken van 
de wanden. Hiervoor maken ze eerst 
een raamwerk. Binnenkort brengt de 
wandenbouwer de wanden aan. En 
daarna kunnen de plafonds erin. 
 
Bouwteam
Het bouwteam controleert dagelijks 
of het werk goed en veilig wordt 
gemaakt. Uitvoerder Eric en 
werkvoorbereider Han kijken of het 
werk wordt gemaakt zoals het op de 
bouwtekeningen staat. Ook meten ze 
werk na.  
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Vier huiskamers zijn klaar
Na weken hard werken zijn de 
eerste vier huiskamers klaar. Hier 
kunnen mensen heerlijk zitten. 
De huiskamers zijn lekker licht en 
ruim. De mooie keuken maakt de 
ruimte extra gezellig. De eerste 
twee huiskamers zijn al ingericht. 
Het wachten is nog op de nieuwe 
meubels. Deze zijn besteld. Ook 
de nieuwe toiletten naast de 
huiskamers zijn klaar.

Nieuwe appartementen
De eerste twee bewoners zijn 
verhuisd naar hun nieuwe 
appartement van Riwis.

Nieuwe entree 
aanleunwoningen
We hebben een nieuwe entree 
gemaakt in het woongebouw van 
Veluwonen, deze is nog niet af 
maar wel ingebruik. Hier hangen 
nu ook de brievenbussen. Dit 
is voor de bewoners prettig. Nu 
hoeven zij niet meer zover te 
lopen. De hal van de entree is 
vanaf buiten altijd bereikbaar. De 
toegang naar het woongebouw is 
gesloten van  
20.00 uur tot 07.00 uur. 
U kunt dan alleen met de sleutel 
naar binnen. 

Pantry
Op de zolder hebben we een 
pantry gemaakt. Hier kunnen 
medewerkers van Tolzicht 
vergaderen en pauze houden. 

Tijdelijke locatie dagbesteding
Door de verbouwing is de 
dagbesteding tijdelijk verhuisd. 
We gingen hier even op de koffie. 
We hadden geluk. Een van de 
vrijwilligers had heerlijke wafels 
met slagroom en kersen gemaakt. 
We vroegen wat zij vinden van de 
verbouwing. “We vinden het fijn 
dat Tolzicht wordt opgeknapt en 
kijken uit naar onze nieuwe ruimte. 
We hopen wel dat we snel terug 
kunnen want in deze ruimte is het 
wel erg klein met ons allen.” Van 
de verbouwing zelf ervaren ze 
weinig overlast en dat vinden wij 
fijn om te horen. 

PLANNING
Aanbrengen wandbeplating 
bouwdeel A Riwis
De voorbereidingen voor het 
opknappen van de gang op de 
2e verdieping in bouwdeel A zijn 
gedaan. In de week van 28 april 
wordt de wandbeplating bij de 
voordeuren geplaatst. Daarna 
worden de plafonds aangebracht, 
brandwerende kozijnen in de gang 
geplaatst en de wanden gesaust. 
In de week van 2 mei beginnen 
we op de 1e verdieping met deze 
werkzaamheden.

Werkzaamheden gangen 
bouwdeel B Veluwonen
Het plan was om na de Paasdagen, 
in de week van 19 april, de 
vloerbedekking uit de gangen van 
de zelfstandige appartementen te 
verwijderen. Aansluitend zouden 

we de nieuwe wandbeplating 
aanbrengen. Deze werkzaamheden 
zijn uitgesteld. De leverancier geeft 
aan dat zij de wandbeplating voor 
bouwdeel B niet op tijd kunnen 
leveren. Naar verwachting wordt 
dit eind mei, begin juni geleverd. 
De overlast voor bewoners willen 
we zoveel mogelijk beperken. 
Daarom plannen we deze 
werkzaamheden opnieuw in. Zodra 
de nieuwe datum bekend is, laten 
wij u dit weten. 

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 of Ellis. 

Spreekuur 
Elke donderdag van 10.00 tot 
11.00 uur houden Leida en Ellis 
spreekuur in de bieb op de begane 
grond (gebouw B). 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.

Wij wensen u fijne Paasdagen! 
Hartelijke groeten,
Het projectteam 
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