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Vorderingen bouw  

Het kerstreces is inmiddels 

ten einde en de activiteiten 

op de bouw zijn weer 

opgestart. De gevel en het 

dak zijn klaar. Het verder 

afbouwen van het pand is 

nu in volle gang. Zo zijn de 

systeemwanden  

gemonteerd, de dekvloeren 

aangebracht en het wand- 

en vloertegelwerk krijgt z’n 

beslag. Ook is een begin 

gemaakt met de afwerking 

van de plafonds in de 

woonruimtes.  

De bouw ligt hiermee nog 

steeds goed op schema. 

Een beeld zegt zoveel 

meer…..  

Men zegt wel eens: “Een 

beeld zegt meer dan 1000  

woorden”. Met een beeld 

vertel je verhalen, roep je 

emoties en herinneringen op. 

Voor de nieuwbouw zijn wij 

op zoek gegaan naar 11 

‘beelden’. Beelden die 

karakteristiek zijn voor de 

omgeving. Herkenbaar voor 

iedereen die hier woont, of 

geboren en getogen is. We 

hebben daarbij goede hulp 

gehad. Het plan is dat de 

beelden worden afgedrukt 

op fotobehang en een 

mooie plaats op muren in 

het nieuwe gebouw gaan 

krijgen. Bent u ook zo 

benieuwd welke beelden 

het geworden zijn? Een tipje 

van de sluier kunnen we in 

deze nieuwsbrief alvast 

oplichten.  

De afbeelding op de foto 

rechts zult u vast herkennen.  

 

 

  
Wij wensen u allen  

een gelukkig en gezond: 

Molen De Vink, 'typisch iets van hier'  

Foto’s: Karel Hulstein 



 

 

Dit is een uitgave van het bouwnieuws van onze nieuwe 

locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de nieuwbouw 

informeren wij bewoners, omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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Inrichting tuin 

Niet alleen bewoners van  

De Hoge Hof verhuizen later 

dit jaar naar hun nieuwe 

appartement in de nieuwe 

locatie.  

Een aantal fruitbomen, dat 

nu nog de tuin van De Hoge 

Hof siert, verhuist met hen 

mee. De bomen krijgen een 

mooi ereplaatsje in de 

nieuwe tuin.  

Eén van de gelukkigen is de 

Cornus Nuttullii, ook wel de 

grootbloemige Kornoelje 

genoemd. Dit is een boom 

met een verhaal. Deze 

boom werd ooit geplant in 

de tuin van De Hoge Hof.  

Hiermee ging een vurige 

wens van een van de 

bewoners van De Hoge Hof 

in vervulling.  

Zulke mooie herinneringen 

koesteren we en nemen we 

graag met ons mee.  

 

 

Verwachte oplevering  

Als alles volgens plan blijft  

verlopen, dan is de  

verwachte oplevering in  

april van 2021. Vervolgens  

zullen dan nog allerlei 

werkzaamheden verricht  

moeten worden door  

Stichting Samen Zorgen,  

zoals het laten ophangen  

van de gordijnen en het  

inrichten van de huiskamers.  

Naar verwachting zullen de  

verhuizingen in juni gaan  

plaatsvinden.  

    

 


