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Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en omwonenden van De Hofkamp, 
 
 
In het najaar hebben wij u geïnformeerd over voortgang van de nieuwbouwplannen die ZorgAccent 
heeft op de locatie van de huidige De Hofkamp aan de Canisiushof in Almelo. 
Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder, maar we hebben niet stil gezeten. Met deze 
nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de bouwwerkzaamheden die door de 
bouwbedrijf  Plegt-Vos worden uitgevoerd. 
 
De bewoners van het bestaande gebouw zijn inmiddels verhuisd naar de Hagenborgh naast het 
Theaterhotel. De bewoners genieten hier volop en maken samen met de medewerkers regelmatig een 
wandeling door de stad, die voor hen nu nog meer op loopafstand ligt.  
 

 
 
Verhuizing Leidekker Fysiotherapie en verdwijnen parkeerplaatsen 
 
Leidekker Fysiotherapie verhuist binnenkort. Eind januari 2019 (begin week 5) begint bouwbedrijf Plegt- 
Vos met de werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting voor de praktijk van Leidekker Fysiotherapie. 
Deze komt op de huidige parkeerplaats in de hoek Canisiushof / Krikkenstraat.  
Vanaf vrijdag 18 januari worden er verkeersborden geplaatst, met hierop aangegeven dat op de 
parkeerplaats vanaf 28-1-2019 niet meer geparkeerd kan worden. Indien u gebruik maakt van deze 
parkeerplaats willen wij u verzoeken op een andere locatie te parkeren. Begin week 11-2019 is 
Leidekker Fysiotherapie verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. Bezoekers en klanten van Leidekker 
Fysiotherapie kunnen dan wel op de parkeerplaatsen voor de tijdelijke huisvesting parkeren. 
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Start sloop-en bouwwerkzaamheden 
 
Voorafgaand aan de sloop worden eind januari de belendende gebouwen opgenomen door een extern 
bureau. U ontvangt daarover rechtstreeks bericht. 
 
Na de voorbereidende werkzaamheden en de verhuizing van Leidekker Fysiotherapie gaan de 
sloopwerkzaamheden van start. De bouwplaats wordt vooraf in de hekken gezet waardoor ook de 
doorgang naar het Hagenpark wordt afgesloten gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden. 
 
De sloop gaat een aantal maanden duren. Uitgangspunt bij de sloop is dat wij met alle werkzaamheden 
ernaar streven de overlast, die nou eenmaal komt, tot een minimum te beperken. Naar verwachting zijn 
de sloopwerkzaamheden in mei 2019 afgerond.  
 
Direct na de sloopwerkzaamheden wordt ook de entree van de appartementen van St. Joseph 
aangepast. De betreffende bewoners ontvangen hierover tijdig en rechtstreeks de noodzakelijk 
informatie. Tegelijkertijd starten ook de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw. 
 
Ik hoop dat ik u met deze nieuwsbrief voldoende informatie heb gegeven. Zodra er meer bekend is of er 
zijn belangrijke ontwikkelingen, dan informeren wij u. 
 
Vragen over de sloop- en bouwwerkzaamheden? 
 
Voor vragen over de sloop- en bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met een van onze 
uitvoerders: 
Sloop: Wout Luttikhuis van Kamphuis Sloopwerken: tel. 0541 - 670284 
Bouw: Arjan Bakker van Plegt-Vos Oost: tel. 088 - 5886000 
 
Bewoners en familieleden kunnen bij vragen uiteraard altijd terecht bij de zorgmedewerkers.   
 
Met hartelijke groet, 
 
Ina Kerkdijk 
directeur Woonzorg 
ZorgAccent 
 
 
 
 
Indien u verder nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot het onderstaande mailadres en 
telefoonnummer. Emailadres: secretariaatwoonzorg@zorgaccent.nl 
Telefoonnummer: 0548-688000 en vragen naar Joyce Landman of Irene Jansen.  
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