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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw van het
nieuwe Dokter Vospaviljoen.
Het afgelopen half jaar is er door bouwonderneming Goosen en Te Pas Bouw veel werk verzet om de nieuwbouw van
het Dr. Vospaviljoen en de werkvoorzieningen, De Homoet en Het Palet, tot een succes te maken. Ook cliënten en
begeleiders hebben niet stil gezeten. Samen met bouwregisseur Reinnier Wender zijn allerlei aanvullende zaken
bepaald zoals inrichting van de keukens, installatie voorzieningen en de
terreininrichting. Begeleiders hebben samen met de cliënten de kleuren
en materialen van vloeren, gordijnen en kamerwand uitgezocht. We hebben er met elkaar de schouders onder gezet, voor uiteindelijk maar één
doel; werken aan een nieuwe locatie, waar cliënten straks prettig kunnen
wonen, werken én ontspannen.
Begin april werd duidelijk dat de bouw van De Öpper zover gevorderd was
om verantwoord met een groep mensen de bouwplaats op te gaan. Voor
alle woongroepen is een rondleiding en een moment van het leggen van
de eerste steen georganiseerd.
Voorafgaand aan deze ‘eerstesteenlegging’ hebben woonbegeleiders en
Reinnier Wender samen met de cliënten naar de bouwtekeningen
gekeken. Aan de hand hiervan zijn niet alleen de gebouwen, maar ook
het gehele terrein met looppaden, beplanting, verlichting en dergelijke
uitvoerig besproken.
Cliënten waren enthousiast over de ligging van de nieuwbouw te midden van de natuur en veel ruimte rondom het
woongebouw. Ook de bestaande natuurlijke, groene scheiding tussen wonen en werken werd alom gewaardeerd.
De bereikbaarheid van de visvijver voor ontspanning, ligt nu op steenworp afstand. Samen met de buren van
Haarlerhoek en De Eschhoek 1 en 2 zal de verdere terreininrichting worden afgestemd.
EERSTESTEENLEGGING
Cliënten van het souterrain hebben op 14 april het spits
afgebeten. Voor woonlocatie De Öpper hebben twee
cliënten en zeer ervaren metselaars, Johan Stegeman en
Paul Roeloffzen, samen met de aannemer en het bestuur
van ZorgAccent de ‘eerste steen’ gemetseld.
Geheel volgens de strakke planning van Goosen en Te Pas
Bouw, heeft cliënt Ria Woertink samen met de overige
cliënten op 28 april jl. de eerste steen gelegd bij
De Vlegel. Dat Ria over veel vakmanschap beschikt werd
eens te meer duidelijk. Er schuilt in Ria wellicht een ware
metselaar.
De eerstesteenlegging voor woongroep De Ploeg is op
12 mei verzorgd door het bouwteam van Goossen en
Te Pas Bouw.

Als laatste was het de beurt aan cliënten van
De Sikkel. Op 2 juni jl. is de eerste steen gemetseld door
Harry Hunfeld. Harry liet deze festiviteit niet onbenut
voor het houden van een heuse speech. Harry sprak zijn
waardering uit voor het nieuwbouwproject en gaf aan dat
hij hoopt dat cliënten van De Sikkel hier in harmonie
zullen samenwonen.
Begin juni zijn de dakdekkers druk bezig om te zorgen
dat we droge voeten houden bij nat weer. Na de zomer
zal de afbouw worden uitgevoerd. De overige installaties
worden geïnstalleerd en het terrein zal verder worden
ingericht. Naar verwachting zullen we begin 2022 onze
intrek kunnen nemen in nieuwe Dr. Vospaviljoen.

EERSTESTEENLEGGING 2 JUNI
- BEWONERS DE SIKKEL -

EERSTESTEENLEGGING 14 APRIL
- BEWONERS DE OPPER -

EERSTESTEENLEGGING 28 APRIL
- BEWONERS DE VLEGEL -

