25 maart 2022

Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,

De renovatie van de Gollards verloopt voorspoedig. De nieuwe
centrale keuken is inmiddels in gebruik en ook het Eethuys zal
op korte termijn volledig afgerond worden. In juni van dit jaar
zullen de verbouwde zuidvleugel (Ceres) en nieuwbouwvleugel
(Westerslag) in gebruik genomen worden. In deze nieuwsbrief
informeren we u graag over de voortgang van de renovatie. En
bieden we u middels een aantal foto’s en impressies graag een
inkijkje in de renovatiewerkzaamheden en plannen voor de
Gollards.
Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel

Nieuwe keuken Gollards

Sinds dinsdag 1 februari hebben we de nieuwe centrale keuken
van de Gollards in gebruik genomen. We kunnen ons voorstellen
dat u erg benieuwd bent naar hoe de nieuwe keuken eruitziet.
Op onderstaande foto’s kijkt u vanaf het Eethuys de keuken in.
U ziet hier het voorste deel van de keuken waar het meeste
kookwerk verricht wordt.
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Hieronder ziet u de uitgiftebalie vanaf waar we de maaltijden
uitscheppen en waar u als bezoeker van het Eethuys iets kunt
bestellen.
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Afronding Eethuys
Ook het Eethuys is volledig gerenoveerd. Het schilderwerk is
inmiddels afgerond en ook de nieuwe vloer is gelegd. We
wachten nu op de levering van het meubilair en de verdere
inrichting. Omdat we de Carrousel weer in gebruik moesten
nemen als tijdelijke opslag voor de scootmobielen, is het Eethuys
sinds begin maart alvast weer in gebruik genomen met het oude
meubilair. We hopen het Eethuys binnen een aantal weken
verder in te kunnen richten met het nieuwe meubilair.
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Voortgang renovatie Ceres en Westerslag

De voortgang van de renovatie van de zuidvleugel (Ceres) en
aanbouw van nieuwbouwvleugel (Westerslag) voorlopen
voorspoedig. De renovatie in Ceres is aan de binnenzijde vrijwel
volledig afgerond. Op dit moment worden er voornamelijk nog
werkzaamheden verricht aan de buitenzijde van de vleugel. De
oplevering van Westerslag volgt in mei.
Hieronder ziet u de balkons van de buurtkamers van Ceres.
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Hier ziet u een foto van een van de gangen van Ceres. Door het
raampje kunt u vanuit uw appartement de gang in kijken. Voor
het raampje zal raambekleding aangebracht worden.

Hieronder ziet u een foto van de slaapkamer van een
appartement op Ceres.
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Links ziet u een foto van de woonkamer van een appartement
van Ceres en rechts de kitchenette.

Tot slot ziet u hieronder een foto van de badkamer.
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Impressie inrichting buurtkamers

De buurtkamers van Ceres en Westerslag zullen worden
ingezet voor activiteiten of samenkomst van bewoners en
bezoekers. We richten de buurtkamers daar speciaal op thema
voor in. Zo komt er een muziek- en bioscoop ruimte, een
beweegruimte, een bak- en kook ruimte, een spel- en creatieve
ruimte en een ruimte waar er geklust en geknutseld kan
worden.
Hieronder ziet u een impressie van het ontwerp voor de muzieken bioscoop ruimte. De uiteindelijke inrichting kan in praktijk iets
afwijken van dit ontwerp.
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En hier ziet u een impressie van de beweegruimte.

Planning en voorbereidingen interne verhuizing

De interne verhuizing naar Ceres en Westerslag staan gepland
voor week 25 (week van 20 t/m 26 juni). Dit betekent dat alle
bewoners die nu in Gollards wonen in die week zullen
verhuizen naar een appartement in Ceres en Westerslag. Alle
bewoners van de Gollards ontvangen deze week een brief
waarin we toelichten hoe de indeling van de appartementen zal
verlopen en hoe zij hun woonwensen kenbaar kunnen maken.
Naar verwachting zal de appartementindeling begin mei bekend
zijn. Alle bewoners ontvangen dan een brief waarin we kenbaar
maken welk appartement is toegewezen en we zullen in een
draaiboek verder toelichten hoe de verhuizing zal verlopen. We
streven ernaar om begin juni een opening en kijkmoment in
Ceres en Westerslag te organiseren.
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Op de hoogte blijven?
Wilt u graag op de hoogte blijven van alle bouw- en
verbouwplannen van Omring op Texel? Bekijk dan de website
www.helemaalthuisoptexel.nl. Hier leest u de laatste
ontwikkelingen en kunt u ook mogelijke vragen of opmerkingen
kwijt.
Bij vragen of opmerkingen over de renovatie van de Gollards
kunt u terecht bij Lili Wendel, coördinator Gollards (06-13986648
of lili.wendel@omring.nl).
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