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Nieuwe hoofdentree en restaurant
Vlak voor de Kerstvakantie werd de vloerverwarming 

gelegd en tijdens de vakantieperiode is de dekvloer 

aangebracht. Aansluitend zijn de binnenwanden geplaatst 

en is men momenteel volop bezig met de afwerking van 

de vloeren, wanden en plafonds. Eind februari verwachten 

we te kunnen starten met de inrichting van het nieuwe 

restaurant en niet lang hierna zullen de keuken en De 

Oase verhuizen naar de nieuwe locatie. Op de afbeelding 

rechts (>) ziet u een impressie van de nieuwe hoofdin-

gang.

De nieuwe liften
De werkzaamheden voor de nieuwe liften zijn nu specta-

culair te noemen. Na de sloop van de balkons is een be-

gin gemaakt met het opbouwen van de liftconstructie met 

een grote hijskraan. Dit is één van de grootste ingrepen 

tijdens deze (ver)nieuwbouw en zal het gebouw wezenlijk 

veranderen. Belangrijker nog: de wachttijden bij de liften 

behoren straks tot het verleden. 

Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de 

aanblik van de nieuwe liften op een afdeling. 

Het beddenhuis
Het was een lastige puzzel maar het is nu duidelijk hoe 

we het beste verder kunnen werken in het beddenhuis. 

Om aan de rioleringen te kunnen werken (die zich in de 

plafonds bevinden) is het noodzakelijk om telkens aan 

twee afdelingen tegelijk te kunnen werken. “Afdeling 3” 

is op 13 februari verhuisd naar gebouw H (route 44). Zij 

zijn daar tijdelijk ingetrokken op de begane grond en 

het souterrain in de voormalige ruimten van Cicero “De 

Eik”. De aannemer is na de carnaval dan ook aan de slag 

gegaan op afdeling 2 en afdeling 3. Naar verwachting kan 

afdeling 2 in de week van 20 april worden opgeleverd. 

Niet lang daarna kan afdeling 4 verhuizen naar afdeling 2. 

Op deze wijze kunnen afdeling 3 en 4 gelijktijdig worden 

aangepakt en zo verder… totdat alles gereed is en de 

medewerkers en cliënten van “afdeling 3” ook weer hun 

intrek kunnen nemen in het beddenhuis. 

U wordt tijdig geïnformeerd over een eventuele verhuizing 

van uw afdeling en u wordt daarin begeleid.
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Adelante (ver)bouwt!
De eerste afdeling in het beddenhuis is ver klaar. Spectaculair is de opbouw van de nieuwe lift-
schachten waar nu een begin mee is gemaakt. Eind februari worden het restaurant en de nieuwe 
hoofdingang opgeleverd en gaan we aan de slag met de inrichting. De bouw in Hoensbroek is een 
omvangrijk project dat nog zeker een jaar in beslag zal nemen. In deze nieuwsbrief meer informatie 
over wat er op dit moment zoal gebeurt in Hoensbroek.
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Therapieruimtes
De aandacht van het bouwteam verschuift langzaam rich-

ting (nu nog) restaurant De Oase, de kleine gymzaal en de 

therapieruimte van dwarslaesie. Op deze plek wordt een 

nieuwe sportcentrum met zwem- en therapiebad aangelegd. 

Het werd tijd een aantal therapieruimtes vrij te maken om de 

voorbereidende werkzaamheden te kunnen gaan uitvoeren. 

De medewerkers en therapieruimtes van dwarslaesie, cardio 

en ATO moesten hiervoor verhuizen. De Aula is nu tijdelijk 

de therapieruimte voor cardiologie. De ATO therapieruimte is 

tijdelijk ondergebracht in het souterrain van gebouw H (voor-

heen Cicero “De Eik”). Dwarslaesie is doorgeschoven naar 

de vrijgekomen ruimte van cardiologie (en een stukje van de 

ATO). 

De cliënten die revalidatiedagbehandeling volgen zijn via 

een brief bij de therapiekaart op de hoogte gesteld. Ook de 

bewegwijzering is aangepast aan de nieuwe situatie. We 

realiseren ons dat het veel van iedereen vraagt. We doen er 

alles aan om het in goede banen te leiden. Het blijft passen 

en meten. Alvast hartelijk dank voor uw begrip. 

Bestuursgebouw
Het gebouw direct bij de slagboom bij de grote parkeer-

plaats is weer volledig door Adelante in gebruik genomen. 

Het werd de afgelopen jaren door Cicero gehuurd. Adelante 

heeft er het nieuwe bestuurscentrum in gevestigd met onder 

meer de Raad van Bestuur, de financiële administratie, 

human resources, marketing & communicatie en het ken-

niscentrum. In een latere fase van de (ver)bouw wordt het 

gebouw met een loopbrug gekoppeld aan het behandelge-

bouw.

Dag van de bouw
Zaterdag 13 juni zal Adelante haar bouwhekken open zetten 

in verband met de 10de landelijke Dag van de Bouw. Deze 

dag wordt jaarlijks georganiseerd door Bouwend Nederland. 

Samen met de BAM groep werkt Adelante aan een draai-

boek. We houden u op de hoogte.

Website: Bam bouwt Adelante
De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met 

meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij 

Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of 

kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl

Klachtenmeldpunt 
Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is 

aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunc-

tionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via 045-5282006, 

06-57592519  of klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl. 

Even voorstellen... Wij zijn Noëll Theunissen en Nick Gubbels, 
uitvoerders bij BAM Utiliteitsbouw. Wij zijn als onderdeel van het 

uitvoeringsteam het eerste aanspreekpunt op de bouwplaats en dragen 
zorg voor de dagelijkse gang van zaken.

Weinig mensen kunnen zich een goede voorstelling maken van wat er 
allemaal komt kijken bij de uitvoering van een bouwproject. Kort samen-

gevat zorgen wij ervoor dat de bouwwerkzaamheden volgens planning 
verlopen en er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omgeving.

We organiseren, coördineren en bewaken alle activiteiten op de bouwplaats en 
zien toe op de naleving van de veiligheid, gezondheid en milieunormen. 

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met  en bedoeld voor 

alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer 

per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van 

Adelante. Redactieadres: Adelante projectbureau bouw, e-mail: p.dubois@adelante-zorggroep.nl

Eindredactie en vormgeving: Ingrid Theunissen, Adelante marketing & communicatie, e-mail: i.theunissen@adelante-zorggroep.nl

Wij doen ons 
best de overlast 
tot een minimum 

te beperken.
Alvast bedankt 
voor uw begrip!

Wist u dat...

...de staalconstructie voor de nieuwe liften meer dan          

          22.000 kilogram weegt? De staalconstructie weegt  

 om om precies te zijn 22.184 kg. De vloerplaten  

     samen 4.840 kg en de sandwichpanelen nog 

   eens 3.726 kg.


