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Buitengewoon

Het spaarhuis van Antonie en Leroy
Antonie en Leroy weten dat er veel geld nodig is om de nieuwbouw te 
realiseren. Enthousiast als ze zijn, besloten ze een handje mee te helpen. 
Op de houtafdeling van Zonhove maakten ze zelf een spaarpot in de 
vorm van een huis. Het ‘spaarhuis’ heeft een mooie plekje gekregen in  
D’n Tref. Mede namens Antonie en Leroy: elke gift is welkom!

Zonhove vroeger en nu

Met de nieuwbouw van Zonhove is er straks een fijne plek om te 
wonen. Met ruime kamers en mooie plekken voor dagbesteding. 
Fijn dat iedereen mag meedenken over hoe het er uit komt te zien. 
Zo’n nieuwbouw is wel veel werk. Heb je nog even geduld?

In 1914, ruim 100 jaar geleden, was Zonhove een klooster voor ‘zenuwlijders’, zoals ze dat toen 
noemden en mensen met tuberculose. Over ongeveer 8 jaar zal Zonhove een moderne woon- en 
werkplek zijn voor mensen met een beperking.
Dus dat duurt nog wel een tijdje.

Van Yvonne den Exter

VROEGER In de toekomst



Wendy, Janne en Colette kregen een prijs van de architect. 
Zij hadden mooie kunstwerken gemaakt van hun droom-
kamer. Wendy droomde over een vrachtwagen met geld 
van de postcodeloterij en een achtbaan in haar kamer. 
Colette droomde over een terras aan het water, waar ze kan 
genieten met een drankje. Ze wil ook veel gezelligheid straks 
op het nieuwe terrein met een restaurant om te lunchen. 

Sura Ayden is blij dat er een nieuw Zonhove komt. Vooral omdat 
ze dan een nieuwe kamer krijgt. Ze heeft al wat ideetjes voor de 
inrichting. Ze verheugt zich ook op haar nieuwe woning. 
Ze hoopt op een grote keuken waarin veel lekkers gekookt 
kan worden want ze houdt van lekker eten. En op een mooie 
nieuwe badkamer met een goed toilet waar ze veel ruimte 
heeft. Natuurlijk is het ook een klein beetje spannend hoe het 
allemaal gaat verlopen.   

Niet alleen de zorgdirecteur bepaalt hoe Zonhove eruit komt te 
zien. En ook niet alleen de architect. Cliënten die er straks wonen 
zijn het belangrijkst! En de medewerkers die er elke dag werken. 
Daarom mag iedereen meedenken en zijn wensen vertellen. Tot nu 
toe zijn er daarom al veel bijeenkomsten geweest, zoals de bouw-
dagen. En het Powercafé, waar je je stem kunt laten horen. Natuur-
lijk kunnen niet alle wensen vervuld worden, want dat zou te veel 
geld kosten. En soms verschillen de wensen ook van elkaar en 
moeten er keuzes gemaakt worden.

De mooiste droomkamer

Sura Ayden verheugt zich op haar nieuwe kamer

Iedereen mag meedenken

Kom je ook naar het 
Powercafé op 28 november?
Op 28 november is er weer een Powercafé. De architect zal 
iets vertellen over hoe ver hij is met de tekeningen van de 
nieuwbouw. Je kunt ook vragen stellen. Tot ziens in d’n Tref!


