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Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
De (ver)nieuwbouw van Adelante is in een cruciale fase terechtgekomen. De werkzaamheden aan
het behandelplein raken het hart van onze zorg. Om de overlast voor cliënten en medewerkers te
beperken wordt het werk in verschillende fasen uitgevoerd. Verder staat nu de basis van het nieuwe
sportcomplex en wordt er volop doorgewerkt om deze werkzaamheden dit jaar te kunnen afronden.
In deze nieuwsbrief een kijkje “achter de schermen”.

In de zomervakantie zijn de eerste stappen gezet in het
verbouwen van het behandelplein. In deze periode zijn de
spreekkamers van de polikliniek verbouwd en is ook de
oefenzaal die in de toekomst o.a. onze pijnafdeling moet
huisvesten opgeleverd.
Op dit moment staan we aan de vooravond van de
“grote” verbouwing. In de komende periode starten we
met het verbouwen van de voormalige oefenzaal dwarslaesie, zitpoli en ruimte van het intern vervoer. Daarna
worden de oefenzalen hersenletsel, het gele midden blok
en de oefenzalen dwarslaesie en ATO onderhanden genomen. Pas na oplevering van het zwembad wordt gestart met de sloop van dit deel van het behandelplein. Om
dit veilig te laten verlopen, met zo min mogelijk overlast
en in een zo kort mogelijke tijd, zal het grootste deel van
het behandelplein worden leeggeruimd. Vervolgens wordt
dit helemaal afgezet met stofwanden.
Om dit te realiseren is de afdeling Hersenletsel al verhuisd
naar het D-gebouw en zullen ook de overige ruimtes op
het behandelplein vanaf half oktober worden verhuisd.
Een deel van de activiteiten zal
tijdelijk verplaatst worden naar
de nieuwe sporthal en een deel

Wist u dat...
... de werkzaamheden in het beddenhuis
nu plaatsvinden op afdeling 5 en 6? Op afdeling 5
worden de wanden en plafonds afgewerkt en op
afdeling 6 starten de zware sloopwerkzaamheden.
Afdeling 4 is inmiddels ook ingericht als
verpleegafdeling.

Impressies van het nieuwe behandelplein.

(sport medisch centrum en een deel van het beweeglab)
komt op zijn definitieve plek terecht.
Volgens de huidige planning zal het nieuwe Behandelplein
in mei 2016 klaar zijn.

Loopbrug naar de vergaderkamers
Binnenkort kunt u vanuit de centrale hal gebruik maken
van een rechtstreekse verbinding naar de vergaderkamers in het bestuurscentrum (gebouw S). Dit zijn de
vergaderkamers die veel worden gebruikt voor de
cliëntbesprekingen.

voor cliënten en bezoekers van Adelante locatie Hoensbroek

Verbouwing behandelplein

Een kijkje in de kelder van
het nieuwe sportgezondheidscentrum
Marc Grinwis is ‘opgegroeid’ in het familiebedrijf Polypla B.V. “Er werd

thuis altijd over zwembaden gesproken”, vertelt Marc. Zijn vader startte het
bedrijf 48 jaar geleden en zo’n 20 jaar later stapte ook zoon Marc in het

bedrijf dat gespecialiseerd is in de zuivering en meet- en regeltechniek van

zwembaden. “Bij Adelante zijn we ‘kind aan huis’ en hebben we in het verleden

al eens mogen werken aan de waterkwaliteit van het huidige sportgezondheids-

cen-

trum”. Onlangs kreeg het bedrijf de opdracht gegund om

voor Adelante een volledig op maat gemaakte zwembadin-

stallatie, voorzien van de nieuwste faciliteiten op het gebied

van waterzuiveringstechniek, te ontwerpen en monteren.

“Als het zwembad straks af is zijn onze werkzaamheden ‘onzichtbaar’

voor de gebruikers, maar van cruciaal belang voor een goede waterkwaliteit van de beide baden. Onder het zwembad bevindt zich een riante kelder waar we een volledig geautomatiseerde installatie hebben geplaatst.

Deze door computers aangestuurde installatie zorgt ervoor dat het

zwemwater gefilterd en gezuiverd wordt met behulp van zoutelektro-

lyse* apparatuur. Door deze installatie creëren we een optimale water-

kwaliteit die we straks op afstand kunnen monitoren. De gezondheid van

de gebruikers staat daarbij voorop en met de extra voorwaarden die Adelante
stelt hebben wij onze meet- en regeltechniek overgedimensioneerd. Zo is de

temperatuur van de baden bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan gebruikelijk om het her-

stel van de cliënten te bevorderen. De installatie filtert in het grote zwembad zo’n 190.000 liter water per

uur, waarna deze weer optimaal geconditioneerd is. Dit betekend dat het zwembadwater elke drie uur volledig
gezuiverd wordt. Bij het therapiebad gebeurt dit zelfs binnen een uur.”

* Zoutelektrolyse zorgt ervoor dat er geen irritaties aan bijvoorbeeld de huid of ogen ontstaan.

Het sportcentrum wordt nu verder afgewerkt - september 2015

Sportcomplex
De werkzaamheden aan de sporthal, zwem- en therapiebad
schieten al aardig op. Het sanitair wordt geplaatst en de natte
ruimtes betegeld. Eind oktober wordt de sporthal opgeleverd
en tijdelijk ingezet als therapie/oefenruimte.
Aan het zwembad moet ook nog heel wat gebeuren zoals u
kunt zien op de foto hierboven. Hiernaast een impressie van
het eindresultaat.

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

Wij doen ons
best de overlast
tot een minimum
te beperken.
Alvast bedankt
voor uw begrip!
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