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Officiële start bouw 

De nieuwbouw van onze 

locatie op het terrein aan 

‘de Zandakkers’ is in volle 

gang. De eerste contouren 

van ons nieuwe zorg-

centrum worden zichtbaar. 

Op donderdag 11 juni 2020 

zetten Jeanette Horlings-

Koetje, directeur-bestuurder 

van Stichting Samen Zorgen 

en Nico Lamerichs, 

directeur Productie bij 

Hendriks Bouw & 

Ontwikkeling hun 

handtekening onder het 

bouwcontract. Ook werd 

de officiële handeling 

verricht. Met de vereiste 

veiligheidshelmen op 

mochten zij de eerste 

betonlaag storten.  

Na de handeling werden  

‘de bubbels’ontkurkt om 

samen met de aanwezigen 

een toast uit te brengen op 

een mooi project en een 

voorspoedig bouwproces. 

Helaas was het voor de 

bewoners van De Hoge Hof 

vanwege de corona 

maatregelen niet mogelijk 

om aanwezig te zijn bij deze 

mijlpaal. Via een livestream 

hebben zij, onder het genot 

van een hapje en een 

drankje, de handelingen 

toch op de voet kunnen 

volgen. Onderzocht wordt  

of er ‘kijkmomenten’ 

gerealiseerd kunnen worden 

nabij de bouw, zodat 

bewoners, medewerkers en 

andere geïnteresseerden de 

ontwikkelingen kunnen 

blijven volgen. 

Op onze website 

www.stgsamenzorgen.nl  

kunt u een kort filmpje zien 

van de officiële handeling.   

 

 

  

De fotografie is verzorgd door 

Karelsfoto 

http://www.stgsamenzorgen.nl/


 

 

Dit is de derde uitgave van het bouwnieuws van onze 

nieuwe locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de 

nieuwbouw informeren wij omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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Overlast  

Helaas heeft een aantal 

omwonenden de 

afgelopen periode hinder 

ondervonden van 

bouwwerkzaamheden of 

geluidsoverlast ervaren. 

Inmiddels heeft hierover 

contact plaatsgevonden 

met de betrokkenen door 

Hendriks Bouw & 

Ontwikkeling en zijn er 

afspraken gemaakt. 

Helemaal voorkomen 

kunnen we het niet, maar 

uiteraard willen we de 

overlast voor de buurt en 

omwonenden tot een 

minimum beperken.  

Gezocht: Naam  

 

Bij een nieuwe locatie hoort 

een nieuwe naam.  

We dagen u hierbij uit om 

met ons mee te denken en 

doen een beroep op uw 

creativiteit.  

Heeft u een leuke suggestie? 

Laat het ons weten!  

U kunt uw idee insturen naar: 

info@stgsamenzorgen.nl 

Misschien prijkt de naam die 

u heeft bedacht straks 

boven de nieuwe locatie!  

 

Bouwvakvakantie 

De bouwvakvakantie start 

binnenkort. Deze vindt plaats  

van week 31 t/m week 33 

 

    

 


