4 Nieuwbouw Swetterhage
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> OUDERS

EN MEDEWER-

KERS BEZICHTIGEN BOUW
Op zaterdag 5 maart werden
de bouwhekken geopend voor
een bezoek aan de nieuwbouw
fase 1a. Deze bezoekdag was
speciaal georganiseerd om ouders/cliëntvertegenwoordigers
en medewerkers (van de cliënten die in mei gaan verhuizen)
de gelegenheid te geven alvast
wat vertrouwd te raken met de
nieuwbouw. Na ontvangst in
de hal van de Muscadel kon ieder op eigen gelegenheid de
acht woningen bekijken. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Naast het bekijken waren er ook mensen in de weer
met potlood en meetlint. Het
enthousiasme van de bezoekers viel op te maken uit uitingen als:”Hier zou ik ook wel
willen wonen.” en “Het lijkt me
heerlijk om hier straks te werken.”

> FACILITAIR CENTRUM
Op de plaats van de huidige
Technische Dienst (TD) komt in
de toekomst het nieuwe Facilitair Centrum. In het nieuwe gebouw komen naast de TD ook
een aantal facilitaire diensten,
zoals de wasserij, de naaikamer
en het magazijn. De planning is
om eind dit jaar met de sloop
en de nieuwbouw te beginnen.

> COLOFON
Deze nieuwsbrief verschijnt
vier keer per jaar en is
bestemd voor ouders/vertegenwoordigers, medewerkers,
vrijwilligers en andere betrokkenen bij de nieuwbouw van
Swetterhage.
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> DATACENTRUM ICT
Ook de afdeling ICT neemt binnenkort haar intrek in ‘In den
Herbergh’. Ten behoeve van
deze afdeling is een geheel
nieuw datacentrum gebouwd.
De planning is om het datacentrum met Hemelvaart operationeel te laten zijn.

> NIEUWE

KEUKEN
Sinds maandag 28 maart kunnen medewerkers en cliënten
op Swetterhage voor hun lunch
terecht in de nieuwe keuken.
Het is nog even wennen, maar
de reacties zijn enthousiast. De
etenswaren worden niet meer
in een rij aangeboden, maar per
‘eilandje’. Op deze manier kunnen de klanten rustiger kijken
waar zij trek in hebben en ontstaan er minder rijen.
Bekijk de foto’s hiernaast voor
een impressie.

>

ACTIVITEITEN 2011
• mei: verhuizing cliënten naar
woningen 101 t/m 108
• juni: migratie ICT
• oktober: start bouw fase 1b
• oktober: verhuizing technische dienst naar woning 19
en 20
• november: sloop en nieuwbouw Facilitair Centrum
• november: start renovatie
De Duiker

Meer informatie vindt u op de
website www.gemiva-svg.nl/
swetterhage.
Neem voor vragen contact op
met projectleider Frank Geenevasen, telefoon (071) 580 61
80 of frank.geenevasen@
gemiva-svg.nl.
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Redactie
Erik de Kleijn, Aart de Jong,
Gerard Schreurs, Frank Geenevasen en Mieke Taverne.
Eindredactie en vormgeving
afdeling Communicatie
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