
 

 
 

 
 

In de afgelopen maanden hebben de bouwvakkers bepaald niet stil gezeten. Op de 

eerste etage zijn de woonkamer en de praktijk voor fysiotherapie opgeleverd. En ook 

een deel van het restaurant op de begane grond is verbouwd. Maar we zijn nog niet 

klaar! In deze nieuwsbrief leest u over onze plannen voor 2022. 

 

Bruggen bouwen 

In januari verplaatsen we de werkzaamheden 

grotendeels naar buiten. We gaan beginnen 

met het dempen van de vijver en het bouwen 

van de brug die op de 2e en 3e etages de 

afdelingen met elkaar zal verbinden. Als alles 

volgens planning verloopt, zal de brug vóór de 

bouwvak van 2022 gereed zijn. 

 

Eerste etage 

Op de eerste etage wordt de oude zusterpost omgebouwd tot een extra appartement.  

Daarna zijn de werkzaamheden op de eerste etage helemaal afgerond. ✅  

 

Begane grond  

De laatste puntjes worden op de i gezet voor het definitieve ontwerp van de begane 

grond. Denk daarbij aan een nieuwe indeling voor de receptie, winkel, kapsalon, 

pedicure en koffiecorner. We hopen het ontwerp heel binnenkort met u te kunnen 

delen. 

 

Tuin en terras 

De werkgroep heeft ook plannen voor een nieuw ontwerp van de tuin bij de ingang 

aan de Lijsterweg, inclusief terras bij het restaurant. Zodra de werkgroep weer bij elkaar 

komt, gaan we verder met het ontwikkelen van het tuinontwerp.  

 

In een later stadium willen we ook aan de slag gaan met het herinrichten van de tuin bij 

de Ibis.  
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Foto’s  

Kijk mee met een aantal foto’s die onze medewerkers maakten tijdens en na het 

verbouwen van het restaurant en de ruimte voor fysiotherapie. 

 
 

 
Veel licht en ruimte bij fysiotherapie! De eerste oefenapparaten  

staan er al in. Komende week wordt er verder ingericht met onder  

andere raambekleding en oefenmateriaal. 



 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog een vraag? Dan kunt u altijd contact 

opnemen met Annelies van de Ree, manager integrale zorg, via 

a.vanderee@waardeburgh.nl.  

 

Voor persoonlijke vragen en vragen rondom de visie leven in vrijheid kunt u terecht bij 

de EVV-er. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Waardeburgh en 

wordt samengesteld door de afdeling communicatie. 

 

Eerdere edities kunt u terugvinden op: 

www.waardeburgh.nl/verbouwing-parkzicht  
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