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Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en omwonenden van De Hofkamp, 
 
 
Hierbij ontvangt u informatie over de voortgang van de nieuwbouwplannen ‘De Hofkamp’ aan de 
Canisiushof in Almelo. Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden verder, maar we hebben niet stil 
gezeten. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. 
 
Verhuizing Leidekker Fysiotherapie en verdwijnen parkeerplaatsen 
Leidekker Fysiotherapie is verhuisd naar een tijdelijke locatie naan de Krikkenstraat, dit omdat hun 
definitieve huisvesting pas in juli 2019 gereedkomt. Na deze verhuizing zal het bestaande parkeerterrein 
weer vrijkomen. 
 
Stand van zaken sloopwerkzaamheden 
De sloopwerkzaamheden van de bestaande Hofkamp zijn voortvarend verlopen en het terrein is 
inmiddels schoon en bouwrijp opgeleverd. Voorafgaand aan de sloop zijn de belendende gebouwen 
opgenomen en dat zal binnenkort weer plaatsvinden, u ontvangt daarover rechtstreeks bericht. 
 
Stand van zaken werkzaamheden nieuwbouw De Hofkamp 
Na het sloopwerk kan aannemer Plegt-Vos eindelijk starten met de daadwerkelijke nieuwbouw. 
De komende weken zal men de bouwplaats gaan inrichten waarna medio juni de boorpalen en de 
fundering worden aangebracht. Het streven is om voor de bouwvakantie dit bouwdeel gereed te 
hebben zodat in de 2e helft van dit jaar het ruwbouw casco zo goed als gereed kan zijn.  
In het nieuwe jaar zal de afbouw plaatsvinden en volgens de overallplanning staat de oplevering gepland 
in juni 2020. 
 

  
 
 

5 
mei 2019 

Impressie van de 
nieuwe Hofkamp  
(aanzicht vanuit 
het park) 



 

2 
 

 
 
 
 
 
Entree appartementen St. Josef 
In de week na Pinksteren start Plegt-Vos met de bouwkundige werkzaamheden voor het 
aanpassen van de entree. De luifel wordt geheel vernieuwd, postkasten worden vervangen en er 
worden nieuwe schuifdeuren geplaatst. Ook de gevel van de het trappenhuis wordt aangepast en 
voorzien van nieuwe kozijnen. Deze werkzaamheden zullen voor de bouwvak grotendeels gereed 
zijn.  
 

  
 
 
Vragen over de sloop- en bouwwerkzaamheden? 
Voor vragen en/of mededelingen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de 
uitvoerder bouw dhr. Arjan Bakker van Plegt-Vos Oost: tel. 088 - 5886000 
 
Bewoners en familieleden kunnen bij vragen uiteraard altijd terecht bij de zorgmedewerkers.   
 
De volgende uitgave van de nieuwsbrief kunt u lezen via de website van ZorgAccent: 
https://www.zorgaccent.nl/zorgaccent-presenteert-plannen-voor-nieuwbouw-de-hofkamp 
Deze zal dus niet meer apart bezorgd worden bij de bewoners.  
 
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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