
Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang
van de bouw van het nieuwe woon-zorgcentrum aan
de Heilaarstraat. Hier bouwen wij een nieuw thuis
voor de doelgroepen niet-aangeboren-hersenletsel,
gerontopsychiatrie, Korsakov en cognitieve
neurorevalidatie. 

Hoogste punt bereikt
Op 30 september werd bij de bouw aan de
Heilaarstraat het hoogste punt bereikt. Dat was
natuurlijk een goede reden om aan deze dag een
feestelijk tintje te geven. Aanwezig waren uiteraard
de bouwers van SMT en al haar partners, die de
afgelopen tijd hard gewerkt hebben om zo ver te
komen. Daarnaast waren ook het projectteam van
SMT, Thebe en GGz Breburg aanwezig om dit
hoogste punt te vieren. 

Nieuwsbrief 
Nieuwbouw Heilaarstraat

Unieke en mooie samenwerking
Agnes Klaren, lid van de Raad van Bestuur van Thebe
is trots op de bouw van dit mooie complex; “Onze
huidige samenleving wordt steeds uitdagender. De
problemen die oudere mensen ontwikkelen worden
ingewikkelder: gedragsproblematiek, psychische
problemen, dementie. In de ouderenzorg merken wij
dat de scheidslijn tussen psychiatrie en ouderenzorg
steeds vaker vervaagt. Daarom gaan in dit nieuwe
woonzorgcentrum GGz Breburg en Thebe nauw
samenwerken. GGz Breburg vanuit de psychiatrie en
Thebe vanuit de ouderenzorg. Een unieke en mooie
samenwerking. In dit nieuwe expertisecentrum
ontwikkelen wij gezamenlijk de beste zorg op maat
voor ouderen met complexe gedragsproblematiek.”

Ook de locatie van het nieuwe centrum heeft veel
voordelen; “Het is erg fijn dat we kunnen bouwen op
een nieuw terrein. Hierdoor hoeven de cliënten niet
tussentijds te verhuizen, maar kunnen ze
rechtstreeks verhuizen naar de nieuwbouw. Dat
geeft veel meer rust.”



Wilt u meer informatie over de
vastgoedprojecten van Thebe? Kijkt u dan op
www.thebe.nl/vastgoedprojecten

Heeft u een vraag of reactie? Mail dan
naar vastgoedprojecten@thebe.

Beste van twee werelden
Alex de Ridder, bestuurder van GGz Breburg, is heel
blij met deze samenwerking. Dit biedt een
fantastische kans om de zorg voor ouderen op zowel
lichamelijk áls psychisch gebied te verbeteren. Door
deze zorg op één locatie aan te kunnen bieden
sluiten we nog beter aan bij de zorgbehoefte van de
oudere cliënt, zonder dat deze naar de GGz over
hoeft. We denken dat door het bundelen van onze
kennis en ervaring op gebied van ouderenzorg
samen met Thebe, we het beste van twee werelden
in deze nieuwbouw verenigen.

We liggen op koers
Geron Verdellen, directie van SMT is trots op alle
mensen die de realisatie van dit mooie complex
mogelijk maken. “Zoals Agnes Klaren al aangeeft
rondom de problematiek van ouderen, wordt onze
huidige samenleving steeds uitdagender. Dat geldt
ook voor ons als bouwers. In tijden van grote
onzekerheid, door oorlog, hoge energieprijzen,
onvoldoende beschikbaarheid van mensen en
middelen, zijn wij toch in staat gebleken volgens
planning het hoogste punt te bereiken. Dit betekent
dat we op koers liggen en de bewoners straks
volgens planning het complex kunnen bewonen.”

Het gebouw 18 meter hoog is?
Er 150 mensen kunnen gaan wonen?
Het gebouw met bijna 10.000 meter
woonoppervlak op een kavel van ca. 9.000 meter
staat?
Er bijna 3.000 m³ beton is gestort?
Voor de constructie van het gebouw 4.900 m²
kalkzandsteen elementen zijn geplaatst?
Er meer dan 260.000 gevelstenen ge-metseld?
Dat iedere gevelsteen met de hand wordt
gelegd?
Thebe nog meer bouwprojecten ontwikkelt? Kijk
voor meer informatie op
www.thebe.nl/vastgoedontwikkeling.

Wist je dat
Een paar leuke feitjes over de bouw en het gebouw
aan de Heilaarstraat:

Medewerkers en vrijwilligers gezocht!
We zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers en
vrijwilligers voor deze prachtige nieuwe locatie. Wil jij
bijdragen aan een fijne tijd voor de bewoners van het
pand aan de Heilaarstraat? 
Kijk dan op de site www.werkenbijthebe.nl of op
www.werkenbijggzbreburg.nl.

Vooruitblik op de planning
Uiteraard kunnen we niet tot in detail voorspellen
wanneer welke stappen in dit project gezet kunnen
worden. In de huidige planning is het streven om
medio 2024 het pand in gebruik te nemen. 


