
 

 
 

 
 

Het leek even wat stiller te zijn rondom de verbouwing van zorgcentrum Parkzicht, maar 

niets is minder waar. In de voorbije maanden zijn er werkzaamheden onder het terrein 

uitgevoerd om Parkzicht aan te kunnen sluiten om het warmtenet. Die werkzaamheden 

zijn begin deze maand afgerond en dat betekent dat we nu verder kunnen met de 

werkzaamheden boven de grond. In deze nieuwsbrief leest u er meer over!  

 

Beleeftuin 
Een tuin waar in elk seizoen iets te ontdekken en te beleven is. Een tuin om in te 

wandelen, rustig te gaan zitten en elkaar te ontmoeten. Met een verscheidenheid aan 

planten en bomen, bloemen en kruiden. Een groene beleeftuin was en is een grote 

wens van zowel bewoners als medewerkers bij deze verbouwing. En nu is het zover! 

Verheij integrale groenzorg is gestart met de aanleg van de beleeftuin. We hopen dat 

bewoners van Parkzicht en hun naasten straks bij het eerste, vroege voorjaarszonnetje 

de tuin in gebruik kunnen nemen! 
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Ruimte voor rust én voor actie  

De beleeftuin wordt ingedeeld in twee delen, ‘gescheiden’ door de brug. Aan de 

voorzijde van de brug is veel aandacht voor natuurbeleving, beweging en spel. De 

achterzijde staat in het teken van rust en ontspanning.  

 

Bij het restaurant wordt een gezellig terras aangelegd. Vanuit het restaurant kunt u zo 

de tuin in stappen en – bij mooi weer - gezellig op het terras een kopje koffie drinken of 

wat eten.  

 

Vrij toegankelijk 

Passend bij de gedachte van leven in vrijheid, zal de tuin vrij toegankelijk zijn voor alle 

bewoners. Door de tuin met een hoge haag af te sluiten, ontstaat er tegelijkertijd ook 

een veilige en beschutte omgeving.  

 

Ontwerp in het groot 

Wilt u de tuin nu al ontdekken? In de hal van Parkzicht vindt u vanaf eind deze week het 

ontwerp op een groot formaat met toelichting op de verschillende onderdelen.  

  

  



 

Begane grond 

Vanaf volgende maand maken we een 

begin met de werkzaamheden op de 

begane grond. De winkel en receptie 

worden vernieuwd en er wordt een 

compleet nieuwe koffiecorner met 

toegang tot de beleeftuin gecreëerd. 

Hiernaast ziet u een impressie van de 

nieuwe receptie. 

 
Van het gas af 
Vanuit de gedachte dat we rentmeesters zijn van deze aarde, neemt Waardeburgh 

allerlei stappen om verder te verduurzamen. Zo wekken we in Parkzicht al jarenlang zelf 

energie op met zonnepanelen. We maken nu een volgende stap in het verduurzamen 

van onze zorg door volledig van het gas af te gaan.  

 

Deze winter is Parkzicht aangesloten op het warmtenet in Sliedrecht. Er zullen in het 

voorjaar nog enkele werkzaamheden binnenshuis worden gedaan omtrent de 

installatie. Uiterlijk in de zomer - zodra de temperaturen warmer zijn - zullen we dan 

volledig van het gas af zijn! 

 

Een nieuwe keuken 
‘Van het gas af’ betekent ook dat de koks van Parkzicht niet langer op gas zullen 

koken, maar op inductie. De keuken wordt dan ook helemaal vernieuwd. Daarbij wordt 

de keuken ook op een andere manier ingedeeld die beter aansluit op onze werkwijze 

van vers koken. De nieuwe keuken wordt geplaatst door Metos. De precieze startdatum 

is nog niet bekend, maar we verwachten dat dit ergens komend voorjaar zal zijn.  

 

Het plaatsen van de nieuwe keuken brengt ook een flinke logistieke klus met zich mee: 



 

tijdens het verbouwen zal er vanuit locatie De Waard in Alblasserdam worden gekookt. 

Het is de bedoeling dat de bewoners van Parkzicht de maaltijden wel in het restaurant 

kunnen blijven gebruiken. Zodra de startdatum van de keukenverbouwing bekend is, 

zullen we de bewoners van Parkzicht hier verder over informeren. 

 

Beleving voor binnen  
Niet alleen buiten, ook binnen is er veel aandacht voor beleving. Zo hebben de muren 

op de gangen een mooie kleur gekregen en zijn er themahoeken ingericht. Deze 

thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van bewoners met dementie. Het doel van 

de themahoeken is om de zintuigen te prikkelen en tegelijkertijd herkenning te bieden. 

De brug is gezellig ingericht met planten. Binnenkort komen er ook knusse banken te 

staan waarop u plaats kunt nemen en kunt genieten van het uitzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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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