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Namen nieuwe gebouwen
 
Dit voorjaar hebben we een prijsvraag uitgezet om tot 
nieuwe namen te komen voor de nieuwe gebouwen. 
Veel mensen hebben actief met ons meegedacht. Die 
betrokkenheid vinden we erg fijn. Een groot deel van 
de inzendingen zaten in de lijn van namen van bomen 
en planten. Niet zo verwonderlijk, want dat sluit mooi 
aan bij de namen van Wingerd en Magnolia en past 
ook bij de natuurlijke omgeving van Joachim en Anna. 
Omdat veel inzenders op dezelfde lijn zaten stellen we 
voor iedereen die in de bomen en plantenlijn zat de 
beloofde taart ter beschikking. Deze wordt binnenkort 
bezorgd. Uit de selectie van aangedragen namen heeft 
een delegatie van het bouwteam de volgende keuze 
gemaakt: 

Joachim en Anna in tweede bouwfase 
Er is sinds het begin van dit jaar al weer veel gebeurd 
op het terrein van Joachim en Anna. In deze tweede 
bouwfase zijn enkele gebouwen gesloopt om ruimte te 
maken voor de volgende twee nieuwe gebouwen. De 
shovels, bulldozers en vrachtwagens met puin hebben 
inmiddels het terrein verlaten. Nu kan de aannemer 
weer beginnen met het opbouwen van de twee nieuwe 
gebouwen: B (Hazelaar) en C (Esdoorn). Inmiddels is de 
fundering voor beide gebouwen gestort en zijn voor C 
al de eerste wanden geplaatst. Fase 2 is nu wel echt van 
start.

Bouwnieuws De Waalboog
De Waalboog gaat de komende jaren haar woonomgevingen op verschillende locaties grondig 
aanpassen. Zo willen we een aantrekkelijk en bij de tijds woningaanbod bieden waar we op de 
persoon afgestemde zorg kunnen bieden.

Feestelijke start 
Door Corona konden we de start van de bouw van het 
nieuwe Joachim en Anna helaas niet vieren. Op 9 
november 2020 begonnen we aan de bouw van het 
eerste woongebouw. Omdat we hier alsnog bewust bij 
stil willen staan hebben we dit in aangepaste vorm op 7 
juli alsnog gevierd. Het is fantastisch dat we over enkele 
jaren een prachtig nieuw Joachim en Anna hebben 
staan waar de bewoners op een fijne en kleinschalige 
manier hun leven voort kunnen zetten en medewerkers 
een prettige werkomgeving hebben. Op 7 juli hebben 
we daarom alle bewoners op een petit fourtje 
getrakteerd. Op diezelfde dag is tijdens het mini 
zomerfestival voor medewerkers en vrijwilligers de 
symbolische ‘eerste steen’ onthuld. Deze gegraveerde 
steen wordt later in het gezamenlijke gebouw ‘Brink’ 
ingemetseld. 

Handen uit de mouwen 
Van de bouw en verhuizingen in de eerst fase hebben 
we veel geleerd. Al die kennis nemen we mee naar de 
volgende fase. Maar omdat elk gebouw uniek is en 
volledig afgestemd moet zijn op de doelgroep die er 
gaat wonen, is ook deze bouw weer bijzonder. De 
gebouwen B en C zijn bedoeld voor bewoners met 
dementie. Voor deze tweede bouwfase is een nieuwe 
projectgroep samengesteld die bestaat uit 
medewerkers die veel ervaring hebben met bewoners 
met dementie. En het is fijn dat we een brede 
vertegenwoordiging van medewerkers hebben in de 
klankbordgroep. Deze bestaat uit collega’s van alle 
disciplines. Om de belasting op de afdelingen niet te 
groot te maken, hebben we gekozen voor een kleinere 
projectgroep die het voorbereidende werk doet, de 
afdelingen informeert en consulteert en straks de 
praktische werkgroepen gaat ondersteunen. De 
klankbordgroep heeft zich inmiddels gebogen over het 
ontwerp van de tuinen, het gebruik van leefcirkels en 
andere nieuwe zorg technologieën en het interieur. Met 
deze input gaat de projectgroep volop aan de slag. Het 
is de verwachting dat de twee nieuwe gebouwen in het 
najaar van 2023 gereed zijn, toch zijn wij hier al volop 
mee bezig!

Gebouw A Wingerd
Gebouw B Hazelaar
Gebouw C Esdoorn
Gebouw D Zilverspar
Gebouw E Brink *
Gebouw F Magnolia
Gebouw K Arcade *
Bosweg 250 Bosweg 250

Let op waar je parkeert
De parkeercapaciteit is tijdens de bouw wat krapper 
dan voorheen. Daardoor is het soms zoeken naar een 
plekje. We snappen dat dat vervelend is. Hoewel 
parkeren in de wijk een optie is, vragen we wel om 
goed op te letten waar je parkeert. Zorg dat je geen 
inritten blokkeert. Ook zijn er zo nu en dan mensen die 
op het pleintje bij de Magnolia en Arcade parkeren. Dat 
is echt niet de bedoeling. Uitsluitend leveranciers 
kunnen hier voor een korte tijd laden en lossen. 

Bezoekers van Wingerd 325C en 325D kunnen ook 
goed terecht op de nieuwe parkeerplaats aan de 
boszijde (achter Bosweg 250). Je bent dan dicht bij de 
entree van Wingerd 325. Ook medewerkers van de 
hele locatie kunnen van deze parkeerplek gebruik 
maken als je goed ter been bent. Vanaf de 
parkeerplaats kom je via een steile trap bij de 
achterdeur van Joachim en Anna die medewerkers met 
een tag kunnen openen. Hier zijn ook zes plaatsen 
voor het elektrisch opladen van je auto. 

Bouw aan Agnetenweg 
Ook in de wijk Lindenholt staan we in de startblokken 
om aan een nieuwe kleinschalige locatie te gaan 

bouwen. Nog voor de bouwvak starten we hier met de 
bouw van een kleinschalig woonzorgcentrum voor 
mensen met dementie of lichamelijke 
ouderdomsproblemen. Het beschikt straks over 45 
appartementen, verdeeld over drie woonlagen. 
Uitkijkend over het Maas-Waalkanaal en met een open 
en warme uitstraling. Om alvast bekend te raken met 
de wijkbewoners waren we met enkele collega’s op 19 
juni op de Dag van Lindenholt aanwezig met een kraam. 
Ook zijn we al met lokale zorgaanbieders in overleg om 
straks tot een fijne samenwerking te komen. 

*Met de gebouwen Brink en Arcade onderbreken we de 
lijn van bomen en planten. Dat is een bewuste keuze 
omdat die gebouwen ook (deels) een andere functie 
hebben. De Arcade heeft een kantoorfunctie en Brink 
wordt met name een ontmoetingsplek waar ook de 
nieuwe brasserie een plekje krijgt.
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