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Nieuwsbrief Een lief plekje grond

In deze bizarre en hectische tijd ging de bouw van
de nieuwe zorglocatie Sorghvliet gewoon door. De
buitenkant van het gebouw is zo goed als klaar.
Aan de binnenzijde wordt hard gewerkt om de bewoners van het oude Sorghvliet in september te
kunnen huisvesten. Wat de verhuizing betekent
voor de dienstverlening van Omring leest u in deze

Nieuwsbrief 14
Met onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom zorglocatie Sorghvliet.
Fase I is de bouw van het nieuwe zorgcentrum
Fase II betreft de ontwikkeling van een aantal huurappartementen, een algemeen gebouw (kas) en omgevingstuin.

nieuwsbrief.
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Welke voorzieningen vervallen per 15 september en worden niet meer voortgezet?

Medio september verwacht Omring dat de bewoners van het
oude naar het nieuwe Sorghvliet kunnen verhuizen. Dat vergt de

•

Dagverzorging (reeds gestopt)

nodige voorbereidingen en inspanningen. Nu de bouw de eind-

•

Catering vanuit restauratief Sorghvliet bij feesten e.d.

fase nadert, wordt reikhalzend naar de nieuwe locatie uitgezien.
Wat verandert er na de verhuizing?

omwonenden (reeds gestopt)
•

Kerkdienst en Avondmaal (reeds gestopt)

•

Ouderengym, muziekmiddag, spelletjes, wandelmiddag

•

Gebruik biljart

Vanaf medio september tot november is het oude Sorghvliet vol-

•

Bibliotheek

ledig gesloten. Dat betekent dat de recreatiezaal en linkervleugel

•

Bedrijfshulpverlening

dicht zijn. Tijdens die periode wordt het gebouw aangepast voor

•

Personenalarmering en opvolging

de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Gezinspaviljoen,

•

Wasvoorziening bewoners

Bovenkarspel.

•

Onderdak muziekschool

•

Fitnessruimte

•

Praktijkondersteuning huisartsen

In november is de verwachting dat Gezinspaviljoen verhuist naar
het oude Sorghvliet. Daarna geldt er voor de nieuwkomers een
‘wenperiode’ voor een aantal maanden. Tijdens deze periode

Welke voorzieningen vervallen per 15 september en wor-

kunnen omwonenden (ook bewoners van de in- en aanleunwo-

den misschien vanaf maart 2021 tijdelijk voorgezet?

ningen) geen gebruik maken van de voorzieningen in het oude
Sorghvliet.
Let op! Bewoners van de inleunwoningen kunnen wel gebruik
blijven maken van de entree en de lift. Echter, zolang de huidige
coronamaatregelen gelden moeten bewoners gebruik maken van
de trap en traplift in het noodtrappenhuis bij de entree aan de
zij-ingang van Sorghvliet.
Met de verhuizing naar het nieuwe Sorgvliet vervalt een

•

Receptiefunctie (keert afgeslankt terug tijdens tijdelijke bewoning Gezinspaviljoen)

•

Kapsalon (keert bij opening Gezinspaviljoen terug)

•

Maaltijdverzorging (keert terug na wenperiode, waar-
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Verhuizing naar het nieuwe Sorghvliet

schijnlijk vanaf 1 maart 2021)
•

Overige welzijnsactiviteiten die worden aangeboden
door het Gezinspaviljoen (keren terug na wenperiode,
waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021)

Werken aan een nieuw aanbod van voorzieningen

aantal voorzieningen van Omring voor de omwonenden
Om omwonenden, die gebruik maakten van de diensten van OmSommige voorzieningen vervallen voor altijd. Voor een aantal

ring in het oude Sorghvliet, tegemoet te komen vond er een on-

wordt nog naar een oplossing gezocht.

derzoek plaats. Opbouwwerkers van de gemeente Medemblik en
Omring hebben in kaart gebracht aan welke activiteiten en maaltijdvoorzieningen er behoefte is.
De komende maanden willen gemeente en Omring samen met
deze omwonenden werken aan een aanbod om bepaalde voorzieningen in stand te houden. Alle bewoners hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.
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Start fase II (sociaal domein) nog steeds onduidelijk
We weten nog steeds niet of Het Grootslag het verzorgingshuis
kan kopen. Tot die tijd is het te voorbarig om te starten met fase
II. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, laten wij u dit
weten.
Planning
•

Verhuizing bewoners oude Sorghvliet naar nieuwe
zorglocatie: medio september 2020

•

Voorzijde nieuwe Sorghvliet

Oude Sorghvliet gesloten: vanaf medio september tot
november 2020

•

Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar het oude
Sorghvliet: medio november

•

Vanaf november 2020 tot medio maart 2021 geldt er
een wenperiode voor de bewoners van het Gezinspaviljoen. In die periode kunnen omwonenden geen gebruikmaken van de voorzieningen binnen het oude Sorghvliet

•

Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar hun nieuwe
zorglocatie in Bovenkarspel: voorjaar 2022

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkelingen van Een lief plekje grond dan kunt u mij
mailen via jkroger@wst-hetgrootslag.nl
Hans Kröger directeur-bestuurder

wst-het grootslag.nl
Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF
T 0228 587 587
E info@wst-hetgrootslag.nl
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