wonen voor zorg
een compilatie van woningbouw en zorgprojecten
SATIJNplus Architecten mei 2020

`

Onze visie
Gebouwen bepalen de uitstraling en samenhang van de omgeving en zijn
daarmee van grote invloed op ons leef-, woon- en werkklimaat. Wij leveren
een positieve én duurzame bijdrage aan een aangename omgeving, in samenwerking met alle partijen in de vastgoedmarkt.
De liefde voor bestaand vastgoed zit in ons DNA
In de afgelopen 55 jaar heeft ons bureau toonaangevende projecten gerealiseerd op het vlak van zorgvastgoed, technische restauratie, herbestemming,
transformatie en verduurzaming van bestaand (monumentaal) vastgoed.
Het is onze grootste uitdaging om met respect voor de bestaande omgeving,
combinaties te zoeken in functies (wonen, zorg, winkelen, werken en vermaak)
en zo met succes de levensvatbaarheid, uitstraling en samenhang van ons
leef-woon en werkklimaat te vergroten. Tegelijkertijd zien we het als onze missie om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstoffen en de impact
van onze ontwerpen op het milieu en het klimaat.
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De huidige Corona crisis laat de sterke samenhang tussen de economie,
onze leefomgeving en ons ecosysteem zien. Tegelijkertijd merken we dat de
druk op de bouwpraktijk toeneemt. Wij willen in samenwerking met alle partijen
in de vastgoedmarkt de opgave waar we voor staan aanpakken. Samen werken aan een nieuwe balans en zoeken naar oplossingen voor o.a. het beperken
van de stikstofuitstoot, de 1,5 m. maatschappij, materiaal schaarste en toenemende bouwkosten.
Door onze kennis en ervaring wordt ons bureau actief betrokken in vaak complexe projecten, waar onze specialismen restauratie, herbestemming en/of
wonen en zorg, altijd weer van bijzondere waarde blijkt te zijn. Vanuit onze
jarenlange ervaring zien we mogelijkheden om te komen tot een nieuwe
balans in de manier van ontwerpen en bouwen.

Voor ons begint Bouwen in Balans met de volgende uitgangspunten:
•
De levensloopcyclus van een gebouw is bepalend voor de manier van
bouwen. Een ingreep in een monument is reversibel. We streven er naar om
de materiaalkringlopen mogelijk te sluiten. In projecten zetten we materialen
en energie zo efficiënt mogelijk in en veroorzaken we zo min mogelijk afval;
•
Een gezond gebouw is een duurzaam gebouw. We realiseren ontwerpen waar we ons veilig voelen, een gezond binnenklimaat ervaren en graag
verblijven;
•
Natuur inclusief bouwen is niet langer optioneel. Door synergie tussen gebouw en omgeving te realiseren versterken we het ecosysteem, in de
directe omgeving en creëren we toegevoegde waarde voor uw vastgoed.
In dit boekje ziet u een selectie van onze projecten. Graag vertellen wij u
persoonlijk hoe we bovenstaande uitgangspunten pragmatisch toegepast hebben in deze projecten en wat we voor u kunnen betekenen.
Wij bouwen graag met u verder aan onze leef-woon en werkomgeving.

`
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Een groene wijk met uitzicht over de stad

42 appartementen
bouwjaar 2020
Venterra
Wonen Limburg Accent

3 kamer woningen
ruime balkons
Uniek uitzicht
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Ruime keuze aan appartementen
Met respect voor de historie Nieuw Manresa is een unieke woonomgeving, midden in het bos en
met uitzicht over de stad, waar tweederde van het plangebied een groene bestemming behoudt en
waar specifieke aandacht wordt geschonken aan veiligheid, gezondheid en comfort in zowel de bebouwing als de openbare inrichting. Het gesloopte klooster Manresa (rond 2000) wordt ‘herdacht’
(niet herbouwd) met een monumentaal appartementen gebouw. Net als het gesloopte klooster vormt
het appartementen complex een wand in de groene omgeving aan de zijde van het park. Aan de
stadskant opent het gebouw zich met overhangende buitenruimtes. Beide zijdes hebben een prachtig
uitzicht. Het is een kwestie van kiezen tussen kijken naar de stad of genieten van het groen.
Groen wonen Nieuw Manresa bestaat uit een parklandschap op het plateau en uniek wonen op de
steilrand van Venlo. Het bospark vormt een centrale en collectieve groene ruimte met monumentale
bomen. In deze groene woonsfeer met behoud van de waardevolle bomenis het uniek wonen.

wonen op de stielrand
monumentale bomen
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Residentieel wonen in het centrum

37 appartementen
bouwjaar 2020
CRA vastgoed
BPD ontwikkeling

Stedelijk wonen
faciliteiten onder handbereik
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Historie laten herleven
Knipoog naar het zwembad verleden Het voormalig Sportfondsenbad, oorsprong van ontelbaar
herinneringen. Samen met de architectuur, gestoeld op het functionalisme van de jaren 30, geeft dit
het gebouw haar monumentale karakter. Een waarde die ook in het nieuwe plan wordt gewaarborgd.
De historische gevels worden ‘herdacht’ en dienen als architectonisch vertrekpunt bij de verdere
ontwikkeling. Appartementen waarbij het de bewoner aan niets ontbreekt; ruim van opzet, kwalitatieve materialen, op steenworp van het centrum en tegelijkertijd omringd door groen. Kortom, wonen
met de sfeer van toen, maar wél met alle luxe van vandaag
Herinneringen in leven Om de herinneringen van vele Eindhovenaren (die er onder andere hebben
leren zwemmen) in leven te houden, blijven de bestaande gevels uit de jaren ’30 aan de Stratemsedijk en de Jan Smitzlaan beleefbaar. Achter (en boven) een copy van de bestaande zwembad gevels
gevels komt nieuwbouw met 37 woningen gesitueerd aan een binnenhof, ontworpen vanuit een residentiële bakstenen architectuur. Het U-vormig wooncomplex omsluit een binnentuin, met waterpartij
die verwijst naar het oude zwembad.

Zwembad verleden
functionalisme

7

Balans tussen groots wonen en beschermde verzorging
4 KLEUR PALETTEN

Geïnspireerd door de omgeving
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1. De Schootvelden – bladgroen
Natuur | gezondheid | kalmte

2. Het Kloosterkwartier- kleibruin
Aarde | betrouwbaar | rust

3. De Kollenberg – hemelsblauw
Lucht | kalmte | sereniteit

4. De Petruskerk – Mergelgeel
Zon | warmte | blijdschap

114 appartementen
5 groepswoningen
bouwjaar 2020
ZO-wonen
Zuyderland

SATIJNplus Architecten

3

2-3 kamer woningen
privacy en ruimte

Typisch Sittards, van de locatie tot het interieur
Het centrum om de hoek Op de plek waar ooit de leerlingen van het Serviam Lyceum in Sittard
rondliepen ligt nu het nieuwe ‘Hof van Serviam’. Een appartementencomplex voor ouderen, aan de
schootsvelden in Sittard. Een bijzondere plek met zicht op een park en het Kloosterkwartier en dicht
bij het centrum van Sittard. Ouderen die hulp nodig hebben en kwetsbare ouderen, kunnen hier midden in de samenleving genieten van hun oude dag in een levendige omgeving.
Zelfbeschikking De twee gebouwen bestaan uit 114 appartementen en 30 eenheden voor dementerenden. Ze zijn via een gang met elkaar verbonden waardoor de bewoners van beiden complexen
droog en warm kunnen oversteken en elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn appartementen met één
slaapkamer en een aantal appartementen beschikt over twee slaapkamers, zodat koppels gewoon
amen kunnen blijven wonen. De vijf zorgwoningen bevinden zich op de begane grond. Elke kleinschalige woning heeft plek voor 6 mensen met dementie. Nabij de hoofdentree is er ruimte voor
ontmoeting met een kapper, pedicure, dagbesteding en een gezellig restaurant.
De naam ‘Hof van Serviam’ is welbewust gekozen. Serviam is Latijn en betekent “ik zal dienen”.
Een passende naam voor de bestemming van dit woonzorg-complex

beschermd en huiselijk
collectief is een keuze
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Kleinschalig en duurzaam in de wijk
88 zorg-woningen
Kantoren en MF-ruimte
bouwjaar 2015
De Zorggroep

12 geschakelde woningen, functioneel koppelen,
sedum dak, WTW-systeem
10

Wonen op maaiveld of op de verdieping , het contact met buiten is altijd optimaal.
Kleinschalig duurzaam in de wijk 12 geschakelde woningen zouden grootschalig en afwijkend in
de wijk kunnen overkomen. De dualiteit tussen ‘functioneel koppelen van meerdere woningen’ en
‘de kleinschalige uitstraling van zorgwoningen’ is voor het project aan de Heuvelstraat opgelost in de
massa verdeling en de gevel. Die het grote geheel opdelen tot de herkenbare maat van een woning.
Verder is het dak als 5de gevel behandeld aangezien de appartementen complexen naast de nieuwbouw hier bovenop kijken. Het dak is bedekt met sedum, dat extra isoleert en water en fijnstof buffert.
In het verlengde van deze duurzame eyecatcher worden de gebouwen van warmte en koude voorzien d.m.v. een WTW-systeem.
Zelfbeschikking De plattegronden van de woningen geven ruimte om te dwalen zonder in te leveren aan efficiëntie. Bewoners kunnen de collectiviteit van de groep opzoeken, maar kunnen ook
met familie in een van de zitjes (rustpunten) in de gang plaatsnemen. Er is dus sprake van een grote
mate van zelfbeschikking. Tevens de keuze om naar buiten te gaan kunnen de bewoners zelf maken.
Veel daglicht De woningen op de begane grond grenzen aan een veilige tuin, maar ook de woningen op de verdiepingen grenzen aan enorme daktuinen. frisse lucht, beweging en zonlicht zijn belangrijk voor de gezondheid van bewoners.
Dat we genomineerd zijn voor de Architectuurprijs Venray is natuurlijk een mooi compliment, maar de
grootste erkenning is de verbetering in gedrag die merkbaar is bij de bewoners. Er was een dame die
in het ‘oude gebouw’ alleen maar passief in een stoel zat. Op Vincentiushof is er interactie met haar
mogelijk en scharrelt ze zelfs door de tuin. Een grotere waardering voor ons werk kunnen we niet
krijgen.

Zelf kunnen kiezen: binnen of buiten lopen
in een zitje of in de woonkamer zitten

tuinen en daktuinen t.b.v.
frisse lucht en daglicht

De Zorggroep
GGZ Vincent van Gogh

Legenda
Entrees
Woonkamers
Kamers
Badkamers
Toiletten
Bergingen
Techniek
Spreekkamers
MF-ruimtes
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Herkenbaar, veilig en met veel daglicht

88 zorg-woningen
Kantoren en MF-ruimte
bouwjaar 2015
De Zorggroep

ruimte om te dwalen zonder efficientie
in te leveren, zelfbeschikking
12

Het gaat niet om wat wij leuk uit vinden zien, maar om hoe het product bijdraagt aan het
levensgeluk van de ouderen.
Dementie en perceptie
Er zijn verschillende benaderingswijzen voor de omgang met, en het ontwerpen voor mensen met
dementie. Wij zien dat familie en verzorgers de belangrijkste basis zijn van het levensgeluk van de
ouderen. De gebouwde omgeving kan daar maar gedeeltelijk een bijdrage aan leveren. Desalniettemin zijn interieur en tuinontwerp belangrijke onderdelen van het voorkomen van angsten en ongewenst gedrag van bewoners.

Mensen met dementie ervaren
de omgeving anders

Kijken door je wimpers
We zijn ons bewust van een andere manier van waarnemen van kleuren, patronen en reflecties door
mensen met dementie. Regelmatig kijken we door onze wimpers en ervaren het gebrek aan contrast
en kleur in de omgeving van de oudere. We passen belangrijk herkenbare interieurelementen uit
de jeugd van de bewoners toe. Dus voor deze doelgroep geen grijs, pasteltinten, trendy strepen en
hangende toiletten.

De Zorggroep
GGZ Vincent van Gogh

Kleuren en contrasten
Maar wel stevige heldere kleuren, niet te donker maar met een duidelijk contrast tussen vloer en
wand en tussen verschillende functies. Een zonnig geel in het eetgedeelte, als activering in de ochtend. Een warm rood bloemenbehang voor het zitgedeelte; heerlijk voor een beschermd middagdutje.
Ramen met duidelijke vensterbanken waardoor een raam herkend wordt als raam, met een fijn plekje
voor een kamerplant of snuisterijtje. En uiteraard ontbreken (de eigen) fauteuils, tafels en lampen uit
grootmoeders tijd niet.

en constraten zorgen voor
herkenbaarheid
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Een nieuw dorp, maar toch heel gewoon

180 marktwoningen
176 Zorg-woningen
Bouwjaar 2014 & 2016

aandacht besteden aan omgeving
14

grootschalige facilitaire ondersteuning

herkenbare architectuur

De woongemeenschap Providentia in Sterksel, Noord-Brabant wordt de komende jaren (her)ontwikkeld tot
‘Kloostervelden’ een levendige woonwijk waarin mensen met en zonder (verstandelijke) beperkingen
samen kunnen wonen.
Omgekeerde integratie en levendigheid Het was onze opgave om hiervoor de ideale omstandigheden te
creëren. Er is naast aandacht voor de nieuwe woningen en het profiel van hun toekomstige bewoners veel
tijd besteed aan de omgeving. Want juist in die omgeving kunnen ontmoetingen tussen huidige en nieuwe
bewoners plaatsvinden.
Kleinschalig in de wijk De omgeving nodigt uit om te verblijven, een wandeling te maken en mensen te
ontmoeten. De omgeving vormt het verbindend element tussen de verschillende functies op het terrein
en leidt op een natuurlijke wijze naar de kern van de nieuwe woonwijk. De bebouwing van Kloostervelden
vormt een verzameling waarin unieke kenmerken ondergeschikt zijn aan de gemeenschappelijke, waardoor de verzameling ook in de loop der tijd als eenheid voort bestaat.
Beleving van een gewoon dorp Niet alleen de stedenbouwkundige uitwerking is van onze hand, maar
ook de zorg gebouwen met 176 woningen zijn door SATIJNplus ontworpen. Warme herkenbare architectuur ‘heel gewoon’ passend bij dit nieuwe Brabantse dorp.

Stichting Kempenhaeghe
Woongemeenschap
Kloostervelden

Legenda
Entree
Kloostertuin
Landgoed
Buitenleven
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Kleinschalig passend bij de monumentale dorpsstraat

36 Zorg- woningen
bouwjaar 2014

moestuin, schoolgebouw

16

nieuwbouw met respect voor de omgeving

Gunstige bruto netto factor in een slimme plattegrond
Stichting Prisma
Landpark Assisië

Landpark Assisië in Biezenmortel is een mooie plek om te wonen. Wij zijn samen met de
stichting Prisma de komende jaren het Landpark zo aan het ontwikkelen dat cliënten prettig kunnen wonen in een omgeving die in verbinding staat met de samenleving.
Beleving van een gewoon dorp Dit willen we realiseren door wonen voor particulieren
en bedrijvigheid binnen het Landpark te ontwerpen. Verder zijn er onder de paraplu van de
gebiedsontwikkeling een aantal prachtige projecten tot bloei gekomen de afgelopen twee
jaar. Een moestuin die produceert voor de voedselbank. Waar bewoners en vrijwilligers
samen werken. Een oud schoolgebouw dat omgebouwd is tot leeromgeving ‘in de praktijk’
waar bewoners schilderen, post sorteren en horeca ervaring op doen.

Kleinschalig passend bij monumenten De kwaliteit van huisvesting voor verblijf en
dagbesteding voor cliënten vroeg ook op korte termijn aandacht. Om aan deze vraag te
voldoen hebben we aan ‘de dorpsstraat’ een nieuwbouw gerealiseerd met respect voor
de omgeving. De kern van het landpark bestaat namelijk uit kleinschalige monumentale
gebouwen die samen een dorpsstraatstraatje vormen. Een kwaliteit waar we met liefde op
aangesloten hebben.
Compact en courant De inpassing van het programma i.r.t. het budget was een uitdaging. Dit hebben we opgelost door zeer compact met een gunstige bruto-netto-factor te
ontwerpen. Zonder in te leveren aan woonkwaliteit en buiten beleving.
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Efficiënte plattegrond

Courant bestaand gebouw

kloosterbeleving

zelfstandig

drie verdiepingen
30 zorgstudio’s
historische plaats

300 jaar oud
18

herbestemmingsvisie voor totale complex

zelfstandig wonen met zorg in directe nabijheid

Het klooster Beukenrode ligt op een voor Venray historische plaats.
Courant bestaand gebouw Ruim 300 jaar geleden werd hier een klooster der Franciscanen opgericht. In 1968 kreeg het klooster de bestemming verpleeghuis en in 1989 werd
het nog eens grondig verbouwd. Naast de sfeervolle binnentuin is het verpleeghuis buiten
omringd door veel groen.
Kloosterbeleving Om de ruimtelijke kwaliteit van het volledige klooster te waarborgen
hebben we ‘herbestemmingsvisie’ voor het totale complex ontwikkeld. Samen met de
Zorggroep hebben we nu één vleugel van het gebouw verbouwd en verduurzaamd. De
vleugel ligt aan de stads zijde van Beukenrode waardoor we de kans konden grijpen om
de aansluiting met de stad te herstellen. Het binnenplein heeft een nieuwe entree gekregen die goed zichtbaar is vanuit het centrum en dus voor een levendige ‘aanloop’ kan
gaan zorgen. Het pand is weer op zijn toekomst voorbereid.
Zelfstandig / eigen voordeur Verdeeld over drie verdiepingen zijn 30 zorgstudio’s voor
mensen met een intensieve, lichamelijke zorgvraag gekomen. De studio’s (zit-/slaapkamer
met keukenblok en badkamer) bieden een cliënt de mogelijkheid om zelfstandig te wonen,
met zorg in de directe nabijheid. Op elke verdieping is een gemeenschappelijke ruimte.

De zorggroep
Klooster Beukenrode
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Genieten van de vrijheid, compleet en luxe afgewerkt

60 appartementen
Ondergrondse parkeergarage
Bouwjaar 2012

Ruime appartementen met
luxe afwerking
20

Fijne plattegrond
onbezorgd zelfstandig wonen
Alles in deze appartementen is gelijkvloers, veilig en comfortabel. Ook als een rolstoel,
scootmobiel of rollator nodig is.
Modern woongebouw met 60 luxe appartementen De Nieuwe Dormig bestaat uit zestig luxe
appartementen die verspreid liggen over vier verdiepingen. Op elke verdieping liggen negentien ruime appartementen, verdeeld over dertien typen. Op de bovenste verdieping liggen drie
riante woningen met dakterras. De appartementen zijn toegankelijk via twee hoofdentrees en
zijn beveiligd met een video-/intercominstallatie. De verdiepingen zijn zowel via de trap als per
lift bereikbaar.
Genieten van de vrijheid Alle appartementen in De Nieuwe Dormig hebben een ruime
woonkamer, een slaapkamer en een hobby- of extra slaapkamer. De royale afmetingen, de
stijlvolle afwerking, maar vooral de combinatie van de aanwezige zorgfaciliteiten maken deze
plek uniek voor Parkstad. Voor mensen die extra zorg nodig en voor mensen die dat (nog) niet
nodig hebben is het hier onbezorgd wonen. Het feit dat de luxe appartementen huurappartementen zijn, geeft bijkomend een prettig gevoel van vrijheid. Bewoners hoeven zich
bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken over groot onderhoud of onderhoud aan de tuin.
Groene omgeving In het souterrain liggen de afgesloten bergingen en de ondergrondse
parkeergarage voor 39 auto’s. Vanuit de parkeergarage zijn de woningen per lift bereikbaar.
Door het ondergrondse parkeren heeft de omgeving van De Nieuwe Dormig een groene en
parkachtige uitstraling gekregen.

Parkeren veilig ondergronds

Meander
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Sfeervol gelegen een spil voor het dorp

80 Zorg-woningen
Restaurant
Bouwjaar 2011

Verschillende type gebouwen voor
verschillende type bewoners

22

Centraal in het dorp, maar toch luw
We willen allemaal een goed leven hebben, het liefst zo lang en zelfstandig mogelijk.
Iedereen op zijn plaats Sfeervol gelegen in de vernieuwde dorpskern van Eijsden ligt De Bron. Het
zorgcentrum heeft op dit moment 80 bewoners. De helft daarvan woont in De Motteburght. Dit aparte
gebouw telt drie verdiepingen en is speciaal voor dementerenden. Zij hebben allemaal een eigen
kamer. Daarnaast heeft elke verdieping een buitenterras en een gezamenlijke huiskamer. Hier wordt
onder andere samen gegeten.
Beschermd veilig en prettig wonen In het centrale gebouw van De Bron wonen mensen met een
lichamelijke beperking. Elke bewoner heeft een ruim zelfstandig appartement met een eigen badkamer en pantry. Daarnaast zijn er een aantal appartementen voor echtparen, waardoor iedereen kan
verblijven in een passend leefklimaat.
Ontmoeting voor iedereen Op de begane grond ligt ons grote restaurant. Dit is dé ontmoetingsplek;
ook voor buurtbewoners. Elke dag wordt hier een ontbijt, een warme middagmaaltijd en een broodmaaltijd in de avond geserveerd. De grote lichte ruimte grenst aan een luw binnenplein waar contact
is met zowel de woningen als het dorp. De galerijen met houten kolommen en bloemen geven een
huiselijke sfeer waardoor bewoners graag een ommetje maken en elkaar treffen.

Ruimte voor collectiviteit
binnen en buiten
Envida
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Dé ontmoetingsplek, ook voor het dorp

80 Zorg-woningen
Restaurant
Bouwjaar 2011

Eén ruimte, meerdere sferen
24

Rustig kunnen luisteren en praten

Boodschappen en
informatie op één plek
Envida

Een gezellig plek om samen te komen, maar ook heel praktisch met een aantal
faciliterende functies.
Gezellige hoekjes Het restaurant is één grote lichte ruimte, maar door slim om te gaan
met kleuren, materialen en meubels hebben we verschillende sferen en hoekjes gecreerd.
Hierdoor is er voor iedereen wat wils. Intiem samenzitten voor een kopje koffie. Of de bedrijvigheid met kleinkinderen bij de tafelvoetbal hoek.

Akoestisch prettig Er is extra veel aandacht besteed aan de verschillende afwerkingen.
Er kan wel eens een ongelukje gebeuren, dus alle oppervlaktes van vloer tot stoel zijn
goed te reiningen. Om te voorkomen dat door deze praktische ‘harde’ oppervlaktes een
vervelende akoestiek (holle echo ruimte) ontstaat hebben we een absorberend plafond
met grote armaturen ontworpen.
Multifunctioneel We hebben samen met Envide gekeken naar de gewenste functies i.r.t.
personele bezetting. Door de informatie balie zo te ontwerpen dat hij ook de winkel en het
restaurant faciliteert wordt efficiënt omgegaan met de ruimte én de bezetting.
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Zelfstandig wonen gekoppeld aan het zorgcentrum

18 woningen
bouwjaar 2010

Binnendoor naar de zorg
Buitenom dichtbij het centrum
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‘Ik voel me hier al helemaal op mijn plek. Het gebouw is prachtig, we hebben een heerlijk licht appartement en in de slaapkamer kun je haast walsen. ‘
Verbinding Het Brigidahuis telt 12 huurwoningen en 7 koopappartementen. We ontwierpen het
complex met een directe en overdekte verbinding naar Zorgcentrum Catharina Daemen van Cicero.
De bewoners kunnen via een gang gemakkelijk en beschut tegen weer en wind naar het zorgcentrum
lopen om daar gebruik te maken van voorzieningen of deel te nemen aan activiteiten. Ze kunnen er
een kopje koffie drinken in de mooie tuin en meedoen activiteiten zoals kaarten of kienen. Verder
liggen de winkelstraten en ook het nieuwe winkelcentrum Central letterlijk aan de overkant van de
straat.
De eerste bewoners over het Brigidahuis. Nol en Mia Vromen-Erkens zijn in 2010 ingetrokken. We
hebben altijd in Oeloven gewoond, vertelt Mia. “Maar ja, je wordt ouder en op een gegeven moment
is zo’n huis met tuin te groot. Het Brigidahuis sprak ons meteen aan. Vanwege de ligging vlak bij het
centrum heb ik bijvoorbeeld geen auto meer nodig voor mijn boodschappen. En voor mijn man die
nu meer zorg nodig heeft, ligt Catharina Daemen dichtbij. We hoeven de gang maar uit de lopen om
bijvoorbeeld naar de mis in het zorgcentrum te gaan. En daarna kunnen we er nog een kopje koffie
drinken. Ik voel me hier al helemaal op mijn plek. Het gebouw is prachtig, we hebben een heerlijk
licht appartement en in de slaapkamer kun je haast walsen. Zoveel ruimte hebben we. Rondom het
huis wordt nu het groen aangelegd. Als dat allemaal gaat groeien, wonen we hier ook nog eens in
een mooi park.”

Licht en ruim gebouw
Alles onder handbereik

Weller
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Landelijk gelegen met een eigen karakter

79 zorg-woningen
Restaurant
mf-ruimtes
Bouwjaar 2009

Comfortabel wonen
Gezellige collectiviteit
28

“We zijn hier in St. Charles wezen kijken en hebben er direct werk van gemaakt. We hebben nu een
mooie woning met een grote badkamer, een apart toilet voor bezoek en een royale slaapkamer.”
Appartementen en voorzieningen Woonzorgcentrum St. Charles bestaat uit 79 appartementen.
Deze appartementen zijn ingericht op veilig en comfortabel wonen. Een enthousiast team van
medewerkers biedt hier thuiszorg. Naast de best passende zorg zijn ontmoeten, gezelligheid en sfeer
erg belangrijk. St. Charles beschikt over verschillende voorzieningen, waaronder een winkeltje en het
gezellige restaurant.
Groene inpassing Woonzorgcentrum St. Charles ligt net buiten het dorp Heythuysen, in een landelijke en groene omgeving. Dit karakteristieke gebouw stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
Het voormalig zorgcentrum is door ons vernieuwd en we hebben er een woonzorgcentrum voor in
de plaats ontwikkeld. Om het gebouw bevinden zich schitterende tuinen waar het goed vertoeven is.
De binnentuinen hebben een zonnige ligging en door de luwte kan elke bewoner hier genieten van
buiten zijn. De tuinen zijn collectief, maar daarnaast heeft elk appartement ook zijn eigen balkon.
Deze zijn zo ontworpen dat het balkon van de boven buren niet als een schaduw boven de eigen
buitenruimte ‘hangt’. Hierdoor is een grotere ervaring van ‘buiten’ én ontstaat makkelijker contact met
de boven- of onderburen.

Landelijke rust
Schitterende tuinen
Eigen buitenruimtes

Stichting land van Horne
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