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Buitengewoon

Antonie is tot nu toe al heel betrokken bij de nieuwbouwplannen Zonhove. Yvonne en hij heb-
ben laatst zelfs samen nog geskypt om bij te praten. 

Want Antonie geeft Yvonne vaak advies en stelt vragen wat er staat 
te gebeuren. Dat Peter Peters de aannemer is die de huizen gaat 
bouwen en Burobas de binnenkant gaat ontwerpen. Burobas is een 
oude bekende van Zonhove, want ze hebben ook Kado & Zo ont-
worpen. 

Antonie wil straks geen moment missen van de bouw en de vracht-
wagens. Ook zou hij het liefst willen meehelpen met slopen. Want 
er komt straks iets moois voor terug! Of hij bang is voor de bouw-
overlast? “Helemaal niet. Ik vind dat wel mooi. Ik werk 5 dagen in de 
week. Ik hoop dat ik tussendoor af en toe even kan gaan kijken.” 

Er staat een uitgebreid interview met Antonie in de komende 
nieuwsbrief nieuwbouw. 

Antonie helpt meeAntonie helpt mee

VanVan  YvonneYvonne  denden  ExterExter
Laatst maakte ik een wandeling over het terrein samen met Ingrid en Esther 
van Media & Zo. Zij maakten een filmpje van mij omdat er sinds de zomerva-
kantie weer zoveel is gebeurd met de nieuwbouwplannen. 

Zo hebben we in het najaar met veel buren gesproken, de gemeente en de Emilius-
school. Over bijvoorbeeld de veiligheid en de bomen op het terrein. Zij hadden ook 
veel tips en ideeën. Die tips konden we heel goed gebruiken. Er is nu een nieuw 
plan gemaakt.

En weet je wie ik tijdens mijn wandeling onderweg ook nog tegenkwam? Dat waren 
Tayco, Yvonne, Carolien, Sander en Joyce. Zij staan dus ook op de film! Ben je be-
nieuwd? Kijk naar het filmpje via www.nieuwbouwzonhove.nl/vlogYvonne



Jullie weten dat de schapen, geitjes en ande-
re dieren op de Boerderij nu niet in de weide 
staan. Inmiddels staan er hele mooie andere 
houten dieren, die cliënten zelf hebben ge-
maakt. Supermooi en creatief!

Heb je de vleermuiskastjes al gezien op sommige woningen 
op Zonhove? Dat zijn speciale kastjes voor vleermuizen. 

Dan wennen ze eraan om daar te verblijven, voordat de nieuw-
bouw start. Deze vleermuizen zijn namelijk een beschermde 
diersoort. Als de nieuwbouw start, dan worden de kastjes weer 
weggehaald en gaan ze als het goed is hun huisje zoeken in het 
bos of ergens anders. Deze diertjes zijn trouwens helemaal niet 
gevaarlijk, juist heel nuttig omdat ze veel insecten eten. 

Bijzondere dierenBijzondere dieren

VleermuiskastjesVleermuiskastjes

Ik rij in mijn droom al vaak over het 
nieuwe Zonhove vandaar dat ik het 
me al zo goed voor kan stellen! 
Sebastiaan Hitters

Ik kan niet wachten tot het nieuwe 
Zonhove klaar is!” 
Janneke Raaymakers 


