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Interne verbouw
Door Jolanda van Maanen

Na oplevering en huisvesting Siloah zijn de
verbouwwerkzaamheden bij SVRO gestart.
Hieronder worden de volgende werkzaam
heden verstaan:
• Er wordt een extra appartement voor
zware zorg gerealiseerd op de begane
grond
• Op de begane grond, achter de receptie,
zal een tijdelijke opname kamer worden
gerealiseerd
• Nieuw te realiseren ontmoetingsruimte/
activiteitenruimte voor de bewoners op
de 1ste etage

• De ruimte tussen het verzorgingshuis
gedeelte en de aanleunwoningen zal
worden aangepast naar ontmoetings
ruimten voor bewoners
• Er zal op de 1ste etage een extra verga
derruimte worden gerealiseerd
• Klaproos zal worden verbouwd en op
nieuw ingericht
• De winkel krijgt een nieuwe plek en wordt
groter (foto is toegevoegd)
• De kapsalon blijft nagenoeg op dezelfde
plek, maar krijgt een andere indeling en
wordt groter
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Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwsbrief Nieuw(s)
Bouw. In deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de verbouw
en nieuwbouw in en rond woon
zorgcentrum Elim in Barneveld.
Inmiddels wonen er in Elim naast
oudere bewoners van SVRO ook
bewoners van Siloah. De oplevering
en huisvesting van Siloah zijn achter
de rug. De verbouwwerkzaamheden
van SVRO zijn nu gestart. We hou
den u met deze nieuwsbrief graag
op de hoogte van de vorderingen.

• Als laatste zal de compactkeuken wor
den gerealiseerd. Dit heeft gevolgen voor
de activiteiten in de grote zaal. Hierover
zal t.z.t. nader worden gecommuniceerd.
Samen met vrijwilligers is nagedacht over
inrichting en kleuren van de winkel, kapsa
lon. Met Cliëntenraad en medewerkers is
nagedacht over inrichting en kleuren in de
ontmoetingsruimtes voor bewoners, zoals
de klaproos, de ruimtes tussen de aan
leunwoningen, de activiteitenruimte op de
1e etage en de zaal. Er zal worden gepro
beerd de werkzaamheden zoveel mogelijk
voor 1 juli uit te voeren.

Terugblik verhuizing Siloah
Locatiemanager Jan Scherrenburg blikt
terug op de verhuizing van woonlocatie
Het Schild en Voorthuizen.
Woonlocatie Het Schild
Zeer intensive weken liggen achter ons.
In de week van 13 – 17 april is woonloca
tie Het Schild verhuisd van De Cotelaer
naar Vliegersvelderlaan.
Maandag 13 april was het al vroeg druk in
Het Schild. De bewoners hebben vannacht
voor het laatst in Het Schild geslapen en
vertrekken vandaag voor een midweek
naar het vakantiepark in Voorthuizen.
Die maandag is ook de verhuizer be
gonnen. De maandag stond vooral in
het teken van inpakken op De Cotelaer.
Vanaf dinsdag zijn de spullen verhuisd
naar de Vliegersvelderlaan. Hiervoor is
een raam van een bewonerskamer op de
3e verdieping verwijderd, zodat efficiënt
gewerkt kon worden met een verhuislift.
Vrijdag 17 april zijn de bewoners van
De Cotelaer welkom geheten in hun
nieuwe onderkomen. Het was mooi en
ontroerend om de blijde reacties te zien.
De bewoners hebben een hele fijne en
rustige week gehad en hebben een aan
tal leuke activiteiten met elkaar onder

nomen. Hun kamers waren grotendeels
ingericht, ouders/ vertegenwoordigers
waren nog druk bezig met het uitpakken
en inrichten van de laatste spullen.
De eerste groepdiensten konden hun
werk beginnen.
Het was een spannende week, maar we
mogen terugzien op goed verlopen da
gen. Alles is in deze week prima volgens
planning verlopen!
Woonlocatie Voorthuizen
In de week van 20 – 24 april zijn de bewo
ners van woonlocatie Voorthuizen ver
huisd naar Vliegersvelderlaan. Ook daar
was iedereen maandagmorgen al druk
in de week. De bewoners hebben, net
als de bewoners van Het Schild, deze
week doorgebracht op het vakantiepark
in Voorthuizen.
De verhuizer volgde hetzelfde traject als
de week ervoor: inpakken, transporteren
en inhuizen.
Deze week was hectischer dan de 1e ver
huisweek. Dit hadden we al verwacht,
omdat de nieuwe locatie nu al volop in
gebruik was. De bewoners en mede
werkers van Het Schild moesten nog
wennen aan de nieuwe locatie. Het was

een drukke, onoverzichtelijke en heftige
week. Toch is alles, met dank aan de
inspanning van vele collega’s, redelijk
goed verlopen en was het vrijdag 24 april
grotendeels afgerond.
De bewoners zien terug op een geslaag
de week, waarin ze genoten hebben van
de rust, de activiteiten en vooral ook
van het mooie weer. Zij hebben vrijdag
24 april al snel hun plaatsje gevonden in
hun nieuwe onderkomen.
Voor zowel de medewerkers als de be
woners is het wennen. Zij moeten hun
weg zien te vinden in een vreemde groep
en omgeving.
Er is een aantal knelpunten/vragen ge
weest, maar het heeft ons verwonderd
dat iedereen zich zo goed heeft aan
gepast en het, achteraf bekeken, goed
verlopen is! Ons past ootmoed en dank
baarheid hiervoor.
Op 27 april hebben de eerste logés weer
mogen verwelkomen.
Het is nog improviseren omdat we nog
niet voldoende ruimte en faciliteiten heb
ben. Als de dakopbouw gereed is, heb
ben we meer ruimte en faciliteiten.

Mevrouw van Vuuren, ouder cliënten Bethesda
Op welke manier bent u betrokken bij de nieuwbouw- en verhuisplannen van Bethesda naar Barneveld?
We zijn als ouders van Henri en Pieter hierover geïnformeerd
door middel van nieuwsbrieven over de nieuwbouw. Ook zijn
we tijdens een ouderavond uitgebreid voorgelicht over de plan
nen voor de nieuwbouw door de architect en de heer De Braal.
Dat was heel verhelderend!
Hoe kijkt u hier tegenaan?
We vinden het eigenlijk een beetje dubbel. In de loop van de ja
ren heeft “Bethesda” een heel bijzondere plaats gekregen in de
omliggende kerkelijke gemeenten, met name Zeist. Een grote
groep vrijwilligers is actief voor “Bethesda”. Daarnaast ligt
“Bethesda” op dit moment op een unieke plek aan de rand
van Den Dolder. Het is een vertrouwde omgeving geworden.
Aan de andere kant is het gebouw waar “Bethesda” is ge
huisvest een oud, verbouwd bejaardenhuis en dat ga je
steeds meer merken. Het is daarom fijn dat er nu een nieuw
gebouw kan worden gerealiseerd dat veel meer voldoet aan
de wensen van de bewoners. Voor ons is het ook fijn dat de
jongens een stuk dichter bij ons in de buurt komen wonen.
We wensen onze kinderen boven alles Gods zorg en genade
toe: “Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, De zwaluw legt haar
jongskens neer. In ‘t kunstig nest bij Uw altaren “ (Ps. 84:2)

Zijn uw zoons op een bepaalde manier al betrokken bij de
verhuizing?
Pieter is al geïnformeerd over de nieuwbouw en de verhuizing.
Hij werd erg enthousiast toen hij hoorde dat, opnieuw, vlakbij
het nieuwe “Bethesda” een trein rijdt. Het liefst heeft hij straks
een kamer met zicht op het spoor. Henri weet nog helemaal
niet van de verhuizing. Dat zou hem alleen maar onrustig ma
ken. Dat geldt voor veel andere bewoners ook.
Waar let u op als ouder bij de plannen voor de nieuwbouw?
In het nieuwe gebouw zullen straks geen 4 maar 3 woongroe
pen zijn. Dat betekent dat de groepssamenstelling ook zal wij
zigen. We hebben er veel vertrouwen in dat dit opnieuw op een
zorgvuldige wijze zal gebeuren. Verder is het zeker voor onze
autistische jongens heel belangrijk dat ze voldoende ruimte
hebben om zich te bewegen. Ook daar wordt rekening mee
gehouden.
Hoe verloopt de samenwerking met de locaties?
Het contact met de groepsleiding en directie van Bethesda is
uitstekend. We weten onze jongens in goede handen op deze
locatie. Al van af het begin hebben onze jongens zich er bij
zonder thuis gevoeld. We hopen dat ze zich straks opnieuw zo
thuis voelen in Bethesda.

Martine Vos, coördinator wonen Bethesda
Hoe ervaar jij het dat de bewoners van Bethesda gaan verhuizen naar Barneveld?
In eerste instantie denk je ‘help’, we moeten verhuizen terwijl we
het hier in Den Dolder zo goed hebben. Een mooie omgeving,
een fijn netwerk van vrijwilligers en mensen/jongeren uit de kerk.
Maar toen de eerste schetsen binnenkwamen van de nieuw
bouw en je met elkaar bezig bent met de voorbereidingen, zie je
ook weer een mooie nieuwe uitdaging liggen. Die uitdaging ga
ik aanpakken. Het lijkt me ook leuk om alles zo goed mogelijk
voor te bereiden zodat de bewoners een goede overgang gaan
maken van Bethesda in den Dolder naar Barneveld. En als we
in Den Dolder een netwerk hebben kunnen opbouwen, zou dat
vast in Barneveld ook goed komen! Pas was er een stratenmaker
op Bethesda aan het werk uit de omgeving van Barneveld, toen
hij een dagje gewerkt had in Bethesda zei hij later; ‘Zeg maar
tegen Bethesda dat de eerste vrijwilliger zich al aanmeldt’.
Hoe ben jij bij dit project betrokken? Wat is jouw rol?
Samen met de locatiemanager, de orthopedagoog en coördi
natoren hebben we vooral nagedacht over het ontwerp van de
architect. We hebben gekeken naar de vragen: Is deze indeling
praktisch voor onze bewoners/ werkbaar voor ons als collega’s/
waar moet welke ruimte komen/ waar moet de architect alle
maal rekening mee houden/ welke punten moet hij meenemen
in zijn ontwerp etc. Mijn rol hierin is om mee te denken.
Waar wordt op dit moment over nagedacht?
Momenteel krijgt de vormgeving aan het terrein buiten het ge
bouw de aandacht. Ook denken we na over de groepsindeling.
Op welke groep welke bewoner komt te wonen. Het is niet van
zelfsprekend zoals de bewoners nu wonen, omdat we van vier
groepen naar drie groepen gaan.

Hoe betrek je bewoners bij de verhuizing?
De bewoners worden momenteel nog niet betrokken bij de ver
huizing. Omdat de nieuwbouw waarschijnlijk nog ruim 1 á 2 jaar
duurt, duurt het nog te lang om bewoners daar nu al op voor
te bereiden. Wel zijn we bezig om te kijken hoe we straks de
bewoners het beste kunnen voorbereiden. Welke bewoner heeft
straks wat nodig. De ene bewoner heeft het misschien nodig om
van te voren een paar keer te gaan kijken terwijl de andere be
woner gebaat is om het pas een kleine tijd van te voren te horen
en in 1 keer te verhuizen.
Waar let je op bij de plannen voor de nieuwbouw?
Vooral praktische zaken: Hoe moeten ruimtes eruit komen te
zien, waar letten we op qua vormgeving, wie komt straks in wel
ke kamer, hoe delen we het terrein in, waar moeten we op letten
qua veiligheid. Ook heb je punten waar je in Bethesda tegen
aanloopt omdat dat gebouw er al stond en je soms ook tegen
de oudheid van het gebouw loopt. Die punten neem je ook mee
in de plannen van de nieuwbouw.
Hoe ervaar jij het als medewerker?
Als medewerker is het leuk dat je voor een nieuwe uitdaging
staat en voor bewoners (als organisatie en team) een mooie en
nieuwe woonomgeving kan realiseren! Het lijkt mij ook leuk om
straks in een werkgroep te zitten en nog meer inhoudelijk bezig
te zijn met de nieuwbouw. Ook lijkt het me leuk om in een nieuw
gebouw te werken. Wel zal er veel veranderen; Hoe worden
de teams ingedeeld, welke woongroepen komen er, op welke
groep zal ik straks werken, etc. Maar ook dat zal zijn weg wel
weer vinden. Wat voor mij een mooi voordeel is dat mijn werk
straks in mijn eigen dorp komt. Dat scheelt weer reistijd en kan
ik het op mijn fiets af.

Binnentuin

Dakopbouw

Door Jan Scherrenburg

Door Jan Scherrenburg

We hopen dat binnen enkele we
ken een start gemaakt kan gaan
worden met het realiseren van de
nieuwbouw op het dak aan de
voorzijde.
Het is de bedoeling dat hier een
grote logeerkamer, een algemene
badkamer, enkele kantoren, 3 ap
partementen, een huiskamer en
een dakterras beschikbaar komen.
Tijdens de verhuisweken is er volop gewerkt aan de binnentuin. De vijver is
omgetoverd tot een schitterend terras met een fontein, de schommels van
het Schild en Voorthuizen zijn geplaatst en ook zijn er verschillende heggen/
afscheidingen gerealiseerd. Tevens is er mogelijkheid gecreëerd voor de be
woners om hun dieren weer te verzorgen. We hopen dat we met mooi weer
veel gebruik kunnen gaan maken van de binnentuin. Intussen wordt er ook
volop gewerkt aan het plaatsen van een fietsenberging, zodat de bewoners
hier weer zoveel mogelijk zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Dit zal in ieder geval voor de me
dewerkers een enorm stuk meer
waarde met zich meebrengen.
Ook krijgen dan de bewoners van
de groep Palm grotendeels de
beschikking over hun volledige
groepsruimte.
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Planning
De globale planning voor de verbouw ziet er als volgt uit:
• Start aanpassingen Elim	- januari 2015
• Bewoners Het Schild (Siloah) naar Elim	- week 16, 2015
• Bewoners woonlocatie Voorthuizen (Siloah) naar Elim	- week 17, 2015
• Werkzaamheden voor SVRO	- maart-september 2015
• Plaatsing dakopbouw	- september-december 2015
De totale doorlooptijd voor de verbouwing is maximaal twee jaar.
Ook voor de nieuwbouw is een voorzichtige planning gemaakt:
• Voorbereiding nieuwbouw met de gemeente
• Start bouw
• Bouw gereed
• Verhuizing

Vragen of
opmerkingen

?

Heeft u vragen of opmerkingen over de
verbouw en nieuwbouw van Woonzorgcentrum Elim? Neem dan gerust contact op met Jolanda van Maanen (SVRO,
0342-403402 of j.vanmaanen@svro.nl) of
Jan Scherrenburg (Siloah, 0318-512202
of j.scherrenburg@siloah.nl)

- Vanaf voorjaar 2015
ongeveer 1 jaar
- Voorjaar 2016 (onder voor
behoud van vergunning)
- Begin 2017
- Begin 2017

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!

SVR
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 ont
vangen? Stuur dan uw e-mailadres
naar a.slingerland@sirjon.nl.

