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Voortgang bouw

Er moet nog veel werk worden
verzet... Maar het einde is in zicht!
 
De afbouw van het linker bouwdeel
waar de kleinschalige woonvormen en
de zorgstudio’s zijn gevestigd op de
begane grond en de eerste verdieping
is in volle gang. Ook de werk-
zaamheden op de tweede verdieping in
de appartementen wonen-met-zorg
vorderen gestaag. De badkamers zijn
geplaatst en worden afgemonteerd.
 
Er zijn best enige tegenvallers te
melden die de planning frustreren.
Maar alle partijen werken erg hard om
alles op tijd af te krijgen, zodat het
gebouw op tijd wordt opgeleverd en de
bewoners op 8 augustus weer hun
intrek kunnen nemen in het geheel
gerenoveerde Het Nieuwe Feithenhof.
 

De gemeente Elburg heeft de
omgevingsvergunning voor de inrit aan
de Gregorystraat afgegeven. Ook de
herinrichting van het terrein zal de
komende weken worden opgestart. De
tuin zal in het najaar worden
aangeplant. De terrassen zullen echter
al wel voorzien zijn van tuinmeubilair.
 
Dag van de Bouw

De voortgang van de renovatie van
Het Nieuwe Feithenhof met eigen
ogen bekijken? 

Dat kan tijdens de Dag van de Bouw op
zaterdag 2 juni van 10.00 tot 13.00 uur.
Op die dag heeft u de kans om op de
bouwlocatie rond te lopen. Natuurlijk
zijn ook de cliënten van Het Nieuwe
Feithenhof welkom. Echter dient u, als
contactpersoon, zelf voor vervoer te
zorgen.

Goed geïnformeerd

In deze nieuwsbrief informeren
wij u over de voortgang van de
verbouw van Het Nieuwe
Feithenhof in Elburg.
 
Op 8 augustus hopen we
iedereen weer te ontvangen in
het gerenoveerde
woonzorgcentrum. In de
tussenliggende periode
houden wij u graag op de
hoogte van de vorderingen van
de verbouw door middel van
periodieke nieuwsbrieven.

Wilt u deze nieuwsbrief
voortaan (ook) op een ander
emailadres ontvangen? Mail uw
contactgegevens dan onder
vermelding van Nieuwsbrief
Het Nieuwe Feithenhof naar
communicatie@wzuveluwe.nl.



    

Terugkeer naar Elburg

Op woensdag 8 augustus is het zover.
De verhuizing terug naar het nieuwe,
gerenoveerde en toekomstgerichte
Het Nieuwe Feithenhof.

Om ook deze verhuizing soepel te
laten verlopen nodigen wij u uit voor
de speciale spreekuren op 3 en 5 juli.
 
• Dinsdag 3 juli van 14.00-15.00 en

van 15.00-16.00.

• Donderdag 5 juli van 14.00-15.00
uur, van 15.00-16.00 uur, van 18.00
tot 19.00 en van 19.00 tot 20.00
uur.

Tijdens deze spreekuren praten we u
bij over de planning, het programma
van die dag, belangrijke informatie
omtrent verhuisdozen en de etiketten.
En de daarbij behorende tips en
verwachtingen. De spreekuren vinden
plaats in de foyer op de eerste etage
van ECR Groot Stokkert.

Bent u verhinderd op bovenstaande
data? Neemt u dan contact met ons op
via e-mailadres g.bos@wzuveluwe.nl 
of telefoonnummer (0578) 56 90 10 
voor een afspraak.
 
Op 7 augustus krijgen alle
contactpersonen de gelegenheid om
de appartementen/studio’s alvast in te
richten. Wij zorgen ervoor dat de
ruimte schoon wordt gemaakt.

Opslag

Heeft u meubels of spullen destijds in de opslag van kattenberg Verhuizingen
laten plaatsen? Wij zorgen ervoor dat deze spullen schoon zijn en rond de
verhuisdatum richting de juiste studio’s/appartementen gebracht worden.
 
Aanschaf nieuwe meubels

Wanneer u overweegt nieuwe meubels aan te schaffen, kunt u op vertoon van de
speciale actiebon 15% korting ontvangen bij Ten Cate Wonen en Slapen. U kunt de
actiebon afhalen bij de receptie van ECR Groot Stokkert.
 
Ten Cate Wonen en Slapen
Koekoeksweg 8 in ’t Harde
(0525) 65 15 63

Vervoer

In principe regelen wij het vervoer
van de cliënten tijdens de verhuisdag.

Wilt u als contactpersoon liever zelf
vervoer regelen? Geen probleem! Maar
het is wel belangrijk (in verband met
reserveren busjes) dat u dit vóór 8 juli 
laat weten via e-mailadres 
g.bos@wzuveluwe.nl of
telefoonnummer (0578) 56 90 10.
Horen wij niets van u? Dan regelen wij
het vervoer.

Officiële opening

In oktober zal de officiële opening
plaatsvinden.

Een datum en meer informatie rondom
deze feestelijke dag ontvangt u te
zijner tijd van ons.

Belangrijke data

Graag vragen we nog even extra uw
aandacht voor de volgende
belangrijke data:

2 juni: Dag van de Bouw
2 juli:  Spreekuren verhuizing
3 juli:  Spreekuren verhuizing
5 juli:  Spreekuren verhuizing
8 juli:  Einddatum opgave eigen
vervoer
7 aug: Mogelijkheid inrichten door
contactpersonen
8 aug: Verhuisdag

mailto:g.bos@wzuveluwe.nl

