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Buitengewoon

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. De ont-
werpen zijn vrijwel afgerond en de eerste vergunningen zijn al bin-
nen. Daar gaan we van alles van merken op het terrein. Zoals het 
kappen van bomen, het graven met grote graafmachines. En de 
vrachtwagens die materiaal komen brengen of meenemen. Maar 
wel op een manier dat het voor ons allemaal veilig blijft. 
 
Overigens... Wist je dat de eerste bewoners al gaan verhuizen?  
Het zijn de vleermuizen die op het terrein wonen.

VanVan  YvonneYvonne  denden  ExterExter

Warm, welkom, open en op 
je gemak voelen in de nieu-
we gebouwen. Dat zijn din-
gen die we allemaal heel be-
langrijk vinden.

Maar hoe ziet dat er uit?
Om daar een beter beeld van 
te krijgen worden er sfeerbe-
schrijvingen gemaakt van de 
interieurs. 

Hier zie je plaatjes hoe het er 
uit gaat zien bij de dagbeste-
ding, behandeling en onder-
steuning (gebouw A). 

Hoe ziet het er straks eigenlijk van binnen uit?Hoe ziet het er straks eigenlijk van binnen uit?



Binnenkort begint  de firma De Meeuw met 
de werkzaamheden voor het plaatsen van 
de tijdelijke huisvesting voor SWZ. 

Esther en Job brachten onlangs een bezoek 
aan de fabriek van De Meeuw in Oirschot waar 
hard gewerkt wordt aan onze tijdelijke wonin-
gen. In een speciale vlog vertellen ze je er alles 
over. 

Bekijk de vlog op 
www.nieuwbouwzonhove.nl/vlog.

In onze gebouwen wonen ook vleer-
muizen. Ook zij moeten verhuizen voor-
dat we  de gebouwen kunnen afbreken.

De vleermuizen gaan verhuizen naar het 
bos. En weet je waar ze mogen wonen? In 
de prachtige vleermuishokken die bij de 
dagbesteding zijn gemaakt.

TijdelijkeTijdelijke  woningenwoningen

VleermuizenVleermuizen  verhuizenverhuizen

De grootste voorbereidingsklus is de aanleg van de bouwweg. 
Een speciale weg voor alle vrachtwagens en graafmachines. De 
aanleg van de bouwweg start naar verwachting in september. 

Anthony Pieck kijkt er al reikhalzend naar uit. Al die grote machines… 
“Ik kan niet wachten.”  “Eigenlijk zou ik zelf wel willen beginnen met 
mijn eigen kamer”, zegt Anthony Pieck. “Lekker rammen.” Oh, een tikje 
weemoedig zal hij zich best voelen tegen die tijd. “Ik heb hier veel 
herinneringen, hé. Maar ik weet ook wat ik ervoor terugkrijg en dat 
vind ik heel mooi.”

Er komt een speciale bouwwegEr komt een speciale bouwweg


