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Nieuwsbrief Antonius

Drie nieuwe groepswoningen

In januari start het laatste deelproject: de verbouwing van gebouwdeel C aan de Groenendijk. De multifunctionele 
ruimte op de begane grond breidt uit en de drie verdiepingen krijgen een balkon. Elke verdieping verandert in een 
groepswoning voor mensen met dementie. 

Indeling groepswoning
Op elke verdieping komt een groepswoning voor acht mensen met dementie. Acht kamers blijven na een grote
renovatie behouden. Ze krijgen onder andere een nieuwe badkamer en nieuwe toegangsdeuren. De overige 
kamers op de verdieping vormen na de verbouwing een gezamenlijke keuken en woonkamer. De verwachting is 
dat alle werkzaamheden in de zomer van 2019 gereed zijn.

Ontwerp gebouwdeel C.



Nieuwe stilteruimte ingezegend

Sloopwerkzaamheden
afgerond

Met de sloop van de oude hoofdingang moest ook de stilteruimte 
verhuizen. De stilteruimte kreeg een mooie nieuwe plek op de begane 
grond van gebouwdeel C. Donderdag 29 november zegende diaken 
Kees van Geloof de ruimte in. Kunstenaar Ronny Ivens heeft het 
glas-in-loodraam van de H. Elisabeth van Thüringen uit de oude 
kapel gerestaureerd. Het raam heeft een prachtige plek gekregen in 
de nieuwe stilteruimte.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Gezondheidscentrum De Bron en 
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Voor vragen omtrent deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met team 
marketing & communicatie van ZorgSaam via communicatie@zzv.nl.
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De sloopwerkzaamheden van gebouw B,
de oude hoofdingang van woonzorgcentrum
Antonius, zijn inmiddels klaar. Tijdens de werken 
vond men een oude olietank in de grond. Gelukkig 
bleek dat de tank was volgestort met beton en dat 
de grond niet vervuild is. De sloop van gebouw B 
is dus volgens planning  afgerond.

Inrichting plein

Na alle bouw- en sloopwerkzaamheden ligt het plein voor Antonius er nog wat kaal bij. Zodra alle bouwwerkzaam-
heden zijn afgerond, krijgt het plein een nieuwe inrichting en aankleding. Een tuinarchitect werkt op dit moment het 
ontwerp uit. In de volgende nieuwsbrief leest u hierover meer.


