Nieuw S Bouw
Nieuwsbrief verbouw en nieuwbouw Woonzorgcentrum Elim in Barneveld

Roelofs & Haase
bouwt Elim af
Wij delen u verheugd mee dat de verbouw van Elim is herstart. Aannemingsbedrijf Roelofs & Haase en Zorggroep
Sirjon hebben een akkoord bereikt over
de afbouw van Woonzorgcentrum Elim
in Barneveld. De verwachting is dat de
werkzaamheden de komende zomer
worden afgerond.

Open Dag Elim
D.V. 17 september 2016
U bent zaterdag 17 september van
harte welkom om het vernieuwde
Elim te komen bekijken! Wilt u ons
deze dag een handje helpen? Wij
zoeken nog vrijwilligers! U kunt u
aanmelden bij Geraldine Gardenier
via g.gardenier-schipaanboord@svro.
nl of 0342 – 403 412.

Vanaf 18 april is er gestart door Roelofs
& Haase.

Elim
De verwachting is dat de bewoners van
de appartementen 208-216 voor 31
oktober zijn verhuisd. Er is een mogelijkheid dat de appartementen tijdelijk
worden bewoond.

6

juni 2016

Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwsbrief Nieuw(s)
bouw. In deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de verbouw en
nieuwbouw in en rond woonzorgcentrum Elim in Barneveld. Inmiddels wonen er in Elim, naast oudere
bewoners van SVRO, ook bewoners
van Siloah. De oplevering en huisvesting van Siloah is achter de rug.
De verbouwwerkzaamheden van
SVRO zijn aan de gang. We houden
u met deze nieuwsbrief graag op de
hoogte van de vorderingen.

Interview met 3 medewerkers
vanuit de welzijnsafdelingen
Alie Crum vertelt over de nieuwe
activiteitenruimte ‘De Korenbloem’
op de 1e etage
“De Korenbloem is een nieuwe activiteitenruimte. De ruimte is heel gezellig ingericht met een warme, rode muur en rode
stoelen. Heel sfeervol. Wat er bijzonder
is aan deze ruimte, is het mooie fotobehang van een schaapskooi op de wand.
De bewoners vinden dit heel erg mooi.
Al is het soms wat passen en meten: de
Korenbloem is in korte tijd een bekende
en gezellige plek geworden waar bewoners graag komen!”
Teunie Hop en Josianne van Gaalen
over De Klaproos
“De Klaproos is een heerlijk mooie grote
ruimte geworden! We hebben een ruime
keuken en een werkblad waar bewoners aan kunnen werken. De bewoners
zelf geven aan dat ze de fotowand echt
prachtig vinden. Ook vinden ze het fijn
dat we met elkaar kunnen koken. Voor
ons is het toilet op de groep ideaal.
Dat maakt het een stuk overzichtelijker.
Kortom: een fijne ruimte waarin we prima
onze activiteiten kunnen doen!”

Verbouw Siloah
Wonen Barneveld
Door Jan Scherrenburg
De bouwactiviteiten in het gebouw
en dus ook op onze 3e verdieping zijn
inmiddels weer opgestart. We hopen
over een enkele week de beschikking te
krijgen over een exacte planning waar
we dan onze eigen activiteiten weer op
kunnen afstemmen.
Ons is in ieder geval toegezegd dat de
dakopbouw direct na de bouwvakvakantie [eind augustus/begin september]
zal worden opgeleverd.
Zowel medewerkers als bewoners zien
er erg naar uit dat de dakopbouw klaar is.
Voor een aantal bewoners betekent dit
dat ze dan de beschikking krijgen over
een volledig appartement. Bewoners en
logees zijn enthousiast dat er nu weer
volop bouwlawaai is.

Voor de medewerkers zal het een
enorme opluchting zijn dat er wat meer
faciliteiten voor kantoortaken beschikbaar komen.
Ook krijgen we een geschikte ruimte
voor de slaapwacht en wordt de logeercapaciteit uitgebreid.
Zoals gepland zullen we als Siloah ook
een gedeelte van de 2e verdieping tot
onze beschikking krijgen. Waarschijnlijk
wordt dit gerealiseerd in november/
december van dit jaar. Dan hebben alle
bewoners hun eigen appartement.
De vergaderingen van projectgroep
en klankbordgroep zijn weer van start
gegaan. Ook vanuit onze CR wordt met
betrokkenheid en enthousiasme weer
meegedacht met de bouwactiviteiten.’

Stand van zaken
ver- en nieuwbouw door KV Project
Wij zijn blij te kunnen melden dat de
werkzaamheden weer zijn gestart.
Hiervoor was een voor ieders gevoel
langdurig traject nodig. Alle losse eindjes die ontstaan na een faillissement zijn
weer aan elkaar geknoopt. De aannemer Roelofs & Haase heeft de draad na
overeenstemming zo snel mogelijk opgepakt, materialen bestelt en mankracht
vrijgemaakt. Inmiddels is het bouwtraject weer aardig op gang gekomen. In
de keuken naast de grote zaal worden
de vloertegels gelegd en in de dakopbouw de binnenwanden en –deuren geplaatst. De steiger is bijna afgebroken,
naar verwachting kan het laatste deel
voor de bouwvak weg. Daarnaast zijn er
nog allerlei werkzaamheden verspreidt
door het gebouw, die in de komende
tijd aangepakt worden. We verwachten
voor de zomer de keuken in gebruikte
kunnen nemen en na de zomervakantie
de dakopbouw.
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Planning
De globale planning voor de verbouw ziet er als volgt uit:
• Afwerken opleverpunten
- 18 april – september
• Keuken en grote zaal
- 18 april – 1 juli
• Dakopbouw
- 25 april – medio september
Ook voor de nieuwbouw is een voorzichtige planning gemaakt:
• Start bouw
- Voorjaar 2017
• Bouw gereed
- Begin 2018
• Verhuizing
- Begin 2018

SVR
Colofon

Vragen of
opmerkingen

?

Heeft u vragen of opmerkingen over de
verbouw en nieuwbouw van Woonzorgcentrum Elim? Neem dan gerust contact
met Jolanda van Maanen (SVRO, 0342403402 of j.vanmaanen@svro.nl) of Jan
Scherrenburg (Siloah, 0318-51 22 02 of
j.scherrenburg@siloah.nl).

www.nieuwsbouw.nl
Op de website www.nieuwsbouw.nl kunt u het bouwproces op de voet blijven volgen.
Op deze website worden
regelmatig foto’s en nieuwsberichten geplaatst. Zo blijft u
op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Siloah gehandicaptenzorg en SVRO
ouderenzorg. Siloah en SVRO zijn
beide onderdeel van Zorggroep
Sirjon. De nieuwsbrief is mede tot
stand gekomen door de afdeling
communicatie van Zorggroep Sirjon.
Het drukwerk is verzorgd door
Dagactiviteitencentrum De Firma in
Rijssen.
Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan uw e-mailadres
naar a.huibers@sirjon.nl.

