
 

November 2022

Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers, 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat we u geïnformeerd hebben 

over de voortgang van de renovatie van de Gollards. In juni zijn 

de vleugels Ceres en Westerslag in gebruik genomen. Op dit 

moment wordt er gewerkt aan de renovatie van de noordvleugel 

(de Kaap). Middels deze nieuwsbrief brengen we u graag weer 

op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gollards. 

 

Katrijn van der Vlerk 

Regiomanager Texel 

 
 
 
 
 



2 
 

Voortgang renovatie noordvleugel 
 
 
De renovatie van de noordvleugel (de Kaap) verloopt tot nu toe 

voorspoedig. Alle eenpersoonsstudio’s worden volledig  

verbouwd en ook aan de buitenzijde van de vleugel worden 

renovatiewerkzaamheden verricht. De balkons voor de 

buurtkamers zijn inmiddels geplaatst en er is gestart met het 

aanbrengen van het houtwerk op de gevel.  
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Verwachtte oplevering en verhuizing Schuttehoek 
 
 
Naar verwachting zal de gerenoveerde noordvleugel (de Kaap) 

medio mei 2023 opgeleverd worden door de aannemer. Daarna 

zijn er nog een aantal weken nodig voor verdere 

opleverwerkzaamheden. We streven ernaar om de noordvleugel 

(onder voorbehoud van eventuele uitloop) in juli 2023 te gaan 

bewonen. Dat zal betekenen dat bewoners van Schuttehoek in 

die periode zullen verhuizen naar de Gollards. Zodra er zicht is 

op een definitieve verhuisdatum, zullen we bewoners van 

Schuttehoek hier natuurlijk verder over informeren.  
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Verhuizing dagbesteding Oppertje  
 
 
Per 1 december zal dagbesteding het Oppertje, welke nu tijdelijk 

is ondergebracht in Schuttehoek, terugverhuizen naar de 

Gollards. Totdat de noordvleugel opgeleverd zal worden, zal de 

dagbesteding ondergebracht worden in de buurtkamer van de 

tweede etage van Westerslag. Bezoekers van de dagbesteding 

kunnen naar wens ook deelnemen aan de activiteiten die 

georganiseerd worden in de buurtkamers of het Eethuys. Het 

Oppertje is vanaf 1 december te bereiken via het algemene 

nummer van de Gollards: 0222-363200. 

 
Aanleg heggen 

 
 
Rondom de vleugels Ceres en Westerslag is ter afgrenzing van 

de tuin een hekwerk aangelegd. Op korte termijn zal gestart 

worden met de aanleg van een heg rondom het hekwerk zodat 

deze na een periode van begroeiing minder zichtbaar zal zijn.  
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Buurtkamers Gollards en activiteiten een succes! 
 

 
Sinds juni zijn de buurtkamers van de Gollards in gebruik 

genomen. In deze buurtkamers worden wekelijks leuke 

activiteiten georganiseerd en bewoners kunnen ook zelfstandig 

gebruik maken van de buurtkamers. Ook bewoners van 

Schuttehoek en bezoekers van de dagbesteding kunnen de 

activiteiten bezoeken. Daarnaast zijn ook mensen die nog thuis 

wonen van harte welkom om (tegen betaling) deel te nemen aan 

de activiteiten. De activiteiten worden zeer goed bezocht en we 

merken dat bewoners zelf ook met mooie ideeën komen voor wat 

er georganiseerd kan worden. Heeft u een leuk idee, deelt u die 

dan vooral met de woonassistent of Natasja Beijert! 
 

Werkplaats en spelruimte 

In deze buurtkamer organiseren we regelmatig gezellige spel- of 

puzzelmiddagen en creatieve workshops. Denkt u bijvoorbeeld 

aan het knutselen en beschilderen van Hollandse molentjes en 

vliegtuigjes of het maken van een gezellig wintertafereel.  
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Beweegruimte 
In de beweegruimte organiseren we wekelijks stoelgym, soms 

onder begeleiding en uitleg van een van onze bewoners. Ook 

wordt hier met regelmaat stoelyoga georganiseerd. In de 

beweegruimte is tevens een fietslabyrint aanwezig. Hiermee 

kunnen bewoners digitaal een rondje fietsen. 
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Muziek- en filmruimte 

In deze ruimte is een groot beeldscherm aanwezig welke 

gebruikt wordt voor het kijken van films. Daarnaast is er onlangs 

bijvoorbeeld ook een digitaal uitje naar de Simonehoeve 

kaasboerderij en klompenmakerij georganiseerd. Via een live 

verbinding konden bewoners onder begeleiding van een gids 

een bezoekje brengen. Ook wordt er in deze ruimte het praatcafé 

georganiseerd en wordt er gerepeteerd door ons eigen Gollards 

koor.  
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Spel- en creatieve ruimte 

In deze buurtkamer worden spelmiddagen georganiseerd 

waarbij er gesjoeld kan worden of bewoners kunnen deelnemen 

aan een quiz. Ook organiseren we hier creatieve middagen 

waarbij bewoners bijvoorbeeld samen kunnen breien of gezellige 

sfeerlichtjes kunnen maken.  

 

 
 
Bak- en kookruimte 

De bak- en kookruimte is een groot succes. Bewoners hebben 

inmiddels zelfs een eigen bakclubje opgericht. Elke woensdag 

kunnen bewoners hier samen met een woonassistent weer wat 

lekkers bakken of koken. De lekkerste geuren verspreiden zich 

dan door het gebouw! Denkt u bijvoorbeeld aan eierkoeken, 

monchoutaart of taaitaai. Het hoogtepunt van deze middag is 

uiteraard het samen opeten van de lekkere baksels.  
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Mogelijkheden voor catering en zaalhuur in de Gollards   
 

 

Wist u dat het mogelijk is om in ons prachtig verbouwde Eethuys 

een feestje te geven of andere bijeenkomst te houden? In de 

bijgevoegde brochure leest u alles over de arrangementen en 

mogelijkheden. Tevens is het mogelijk om bepaalde buurtkamers 

af te huren, bijvoorbeeld voor het vieren van een verjaardag in 

een klein gezelschap. Niet alle buurtkamers zijn hier echter 

geschikt voor. Ook in verband met de nog gaande verbouwing 

van noordvleugel (de Kaap) zijn de mogelijkheden van huren van 

een buurtkamer vooralsnog beperkt. Dus overleg altijd met onze 

gastvrouwen over de mogelijkheden. De huur van een 

buurtkamer is altijd in combinatie met verplichte afname van 

catering vanuit het Eethuys. 
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Wijziging wasdagen persoonsgebonden was 
 
 

Met ingang van maandag 28 november is er een wijziging 
doorgevoerd in de wasdagen van persoonsgebonden was. De 
was werd altijd elke woensdag en vrijdag opgehaald voor 
transport naar de linnenkamer van Den Koogh en onze logistieke 
dienst bracht dan ook het schone wasgoed weer mee naar Texel. 
Om te zorgen voor een betere spreiding van het te wassen 
wasgoed over de week zijn de wasdagen gewijzigd naar elke 
maandag en donderdag. 

 
Vrijhouden onderhoudspaden begane grond 

 
 

Op de begane grond loopt rondom beide vleugels een bestraat 

pad. We willen u vragen om dit pad vrij te houden en hier geen 

potten, tuinstoelen etc. te plaatsen. Het betreft namelijk een 

onderhoudspad wat altijd vrij moet zijn voor onderhoud en 

glazenbewassing. Als bewoner van Ceres kunt u wel potten of 

tuinmeubilair plaatsen op uw eigen terras. 

 
Heractiveren saltosleutel 

 
 

Alle saltosleutels voor bewoners staan zo ingesteld dat deze 

nooit blokkeren wanneer u de salto een aantal dagen niet 

gebruikt heeft. Dat betekent dat u als bewoner uw salto dus niet 

steeds weer hoeft op te laden bij de hoofdingang. De 

saltosleutels voor contactpersonen deactiveren wel na een 

aantal dagen van geen gebruik. Dit vanwege veiligheid bij het 

kwijtraken of verliezen van een salto. We raden u aan om bij elk 

bezoek aan de Gollards de salto even voor het oplaadpunt te 

houden (het  zilverkleurige saltokastje). U vindt deze rechts naast 

de ingang aan de Zes en bij die van Westerslag. 
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Mocht u als bewoner ervaren dat uw salto toch blokkeert na een 

aantal dagen, laat u dit dan alstublieft weten aan het zorgteam. 

Dan kunnen we controleren of uw salto wel goed ingesteld staat. 

 
Legen van prullenbakken en gebruik afvalcontainers 

 
 

We willen u erop attenderen dat we binnen de huishoudelijke 

service die we binnen Omring bieden alleen de afvalemmers in 

de keuken en badkamer legen. Mocht u het prettig vinden om 

ook op andere plaatsen in uw apparement een extra 

afvalemmer/afvalbakje te hebben staan, dan dient u of familie 

deze zelf te legen.  

Tegenover de ingang van Westerslag zijn door de gemeente 

Texel enige tijd geleden ondergrondse afvalcontainers geplaatst. 

Deze containers zijn inmiddels in gebruik genomen en de 

afvalbakken voor plastic en restafval die bij de dienstingang 

staan, zullen daarom op korte termijn verdwijnen. U kunt de 

ondergrondse containers openen met uw saltosleutel.  

Op de hoogte blijven? 

 

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle bouw- en 

verbouwplannen van Omring op Texel? Bijvoorbeeld over het 

Groene Verpleeghuis? 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 het secretariaat Texel. U kunt hen mailen op 

secretariaat.texel@omring.nl. 

 

mailto:secretariaat.texel@omring.nl

