Verbouwing Jottem

Oktober 2016

Nieuwsbrief 1-Vertegenwoordigers

Inleiding
Dit is de eerste nieuwsbrief-vertegenwoordigers
van Jottem rondom de verbouwing. Op dit
moment is iedereen nog hard aan de slag om alles
in te pakken. Een hele klus!! We zijn blij dat met al
die harde werkers.
Het vervoer voor de cliënten naar de tijdelijke
huisvesting is rond. Met Connexxion en de
dorpsbus is gepuzzeld om goede oplossingen te
vinden. De mensen die zelfstandig reizen per fiets
of Arriva, hebben geoefend om de nieuwe route te
leren.

Planning
Vanaf maandag 24 oktober verhuizen we dan naar
de tijdelijke huisvesting. Vanaf donderdag 27
oktober gaan we daar dan echt starten. Op
maandag 31 oktober starten de
bouwwerkzaamheden op Jottem. We schatten in
dat we dan voor de bouwvakvakantie van 2017
weer terug kunnen verhuizen.
Adres tijdelijke huisvesting Jottem bij de DZB
Het adres van de tijdelijke huisvesting voor de
groepen van Jottem is bij de DZB Leiden (ook wel
bekend als De Zijlbedrijven)

Adres:
Kwekerij Groei en Ontwikkeling.
Nachtegaallaan 41-43
2333 XH Leiden.
Het is achter manege “Moedig Voortwaarts” aan
de Wassenaarseweg. Let op: met het instellen van
uw navigatie is het handig om Wassenaarseweg
525 in te stellen. Dit is het revalidatie centrum
tegenover de hoofdingang van de DZB.
Bij de hoofdingang is een slagboom, deze staat
open of wordt geopend via de intercom.
Hard aan de slag.

Hoofdingang

Om de plek van de tijdelijke huisvesting van
Jottem te bereiken, rijdt u nog iets door naar
achteren op het terrein. In de buurt van het groene
gebouw kunt u ons vinden.

Verkooppunt(en)
U kunt de producten van Jottem kopen op de
Nachtegaallaan, maar ook zullen we
verkooppunt(en) hebben in Oegstgeest. Dit op de
donderdagen zoals u het gewend bent bij de
hoofdingang van Van Wijckersloot. Ook dicht in de
buurt bij Jottem kunt u de producten kopen. Bij het
jeugdhonk van de Rehoboth kerk, Lijtweg 1 (t.o.
het benzinestation) op de dinsdagen van 10.0012.00 uur en op de vrijdagen van 14.00-15.30 uur.
Ook kunt u bij Wijkservicecentrum Centraal in
Rijnsburg op de Tulpenstraat 16-18 een aantal van
onze producten kopen.
Werkzaamheden
Nadat we een beetje gewend zijn, zullen we bij de
tijdelijke huisvesting weer van alles gaan
ondernemen. Zo blijven we het glasproject en
bosonderhoud in Oegstgeest verzorgen. Ook het
papier versnipperen en doppenactie blijven
doorgaan. Daarnaast zullen we mogelijk ook een
paar nieuwe activiteiten ontwikkelen in overleg
met de DZB. En natuurlijk blijft de bakgroep zoveel
mogelijk hun bakproductie draaien en verkopen.
Jubileum
We willen toch al even in deze nieuwsbrief
vermelden dat Ineke de Boer van de bakgroep
zaterdag 15 oktober 25 jaar in dienst was. Zij is
door iedereen van de bakgroep al in het zonnetje
gezet en na de verhuizing zullen we zeker nog een
feestje geven om dit jubileum te vieren.

Ingang op het terrein naar Jottem DZB,
tussen deze gebouwen door.

Wij zijn daar te bereiken van maandag t/m vrijdag
binnen de tijden die u van ons gewend was. Het
telefoonnummer van Jottem blijft hetzelfde: 0715171950
Vanaf 27-10-2016 ook kunt u ons eventueel ook
bereiken op de volgende nieuwe mobiele
nummers:
Bakgroep
: 06-25511112
Creatieve groep
: 06-15475741
Dienstverlenende groep : 06-11288161

Jubilaris Ineke

Contact:
Overzicht e-mailadressen van de groepen.
Dienstverlenende groep :
Jottem.dienstverlenend@gemiva-svg.nl
Creatieve groep :
Jottem.creatief@gemiva-svg.nl
Bakgroep :
Jottembakgroep@gemiva-svg.nl
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen? Of heeft u andere vragen
die niet betrekking hebben op de nieuwsbrief?
Neem dan contact op met locatiemanager
Marja van Dorp, mailadres:
marja.van.dorp@gemiva-svg.nl
Telnr: 06-52710125

Wij houden u natuurlijk op de hoogte over het
verdere verloop van de verbouwing en hoe het
met iedereen gaat bij de tijdelijke huisvesting DZB.

