
droom komt uit met oplevering zorgappartementen 
in berlicum

aan de SchoolStraat in berlicum hebben we in oktober een 

bijzonder project opgeleverd. het gaat om achttien 

zorgappartementen die zijn gebouwd boven kindcentrum de 

SchatkiSt. in de woningen leven jongvolwaSSenen met een 

verStandelijke of lichamelijke beperking. zij krijgen profeSSionele 

begeleiding van zorginStelling cello. woonveSte iS eigenaar van 

het hele pand.

Voor ouders is niets belangrijker dan het welzijn van hun kind. Zeker als 
het om een kwetsbaar kind gaat met een verstandelijke of  lichamelijke 
beperking. In Berlicum sloegen ouders van kwetsbare kinderen de handen 
ineen. Dat was in 2003. Ze noemden zich Salemanders (Samen Leven 
Maar Dan Anders ) en maakten zich sterk voor een veilige woonvoorziening. 
Dat is gelukt. Ze huren nu van Woonveste negen zorgappartementen.  
De overige negen appartementen huurt Cello. Daar wonen bewoners met 
een beperking die meer zelfstandig kunnen wonen.

lang gekoeSterde wenS

Het nieuwe gebouw met de naam Kindcentrum De Schatkist bestaat uit 
drie onderdelen namelijk basisschool De Parel, peuterspeelzaal  

’t Juweeltje en kinderopvang De Diamant. De Salemanders vinden op de 
verdieping boven het kindcentrum een thuis met een gezellige sfeer waar 
ze als vrienden met elkaar kunnen samenleven. Voor de ouders en hun 
kinderen is hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, 
vertelt een van de initiatiefnemers. “We zijn er erg blij mee, want voor 
onze kinderen is het prettig om in een dorp te wonen waar iedereen ze 
kent en waar ze zelf  naar de winkel kunnen gaan. Ook openbaar vervoer, 
sportfaciliteiten en ontspanningsmogelijkheden zijn allemaal op loopafstand. 
Bovendien wonen ze niet te ver van hun ouders.”
 
kleinSchalige zorg

Elke bewoner heeft een eigen appartement met een woon-, slaap- en 
badkamer. In de kitchenette kan iedereen een kleine maaltijd voor zichzelf  
of  voor gasten maken. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen ze samen 
koken, eten en gezellige dingen doen zoals tv kijken of  spelletjes doen. 
Zorgaanbieder Cello is sinds het begin betrokken geweest bij dit 
ouderinitiatief  en zorgt voor weekendopvang en dagbesteding. Het gaat 
om kleinschalige zorg, afgestemd op de behoeften van de bewoners.  
En zo is voor velen een droom uitgekomen.

in de SchoolStraat in berlicum iS voor de bewonerS van het paS opgeleverde appartementencomplex een lang gekoeSterde droom uitgekomen: een zelfStandige 

woonplek waar ze Samen kunnen wonen met zorg. FOTOGRAAF anita StokmanS

woonveSte realiSeert prachtige 
energiezuinige appartementen aan 
vlijmenSe wolput

De bouw van 25 appartementen aan de Wolput in Vlijmen start 
begin volgend jaar. Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit 
Eindhoven ontwikkelt en bouwt voor Woonveste.

Woonveste realiseert op een gunstig gelegen plek prachtige 
appartementen tegen huurprijzen die onder de huurtoeslaggrens 
liggen. De appartementen beschikken over twee ruime slaapkamers 
van 16 en 8,5 vierkante meter. De woningen worden voorzien van 
vloerverwarming. Het complex krijgt  waarschijnlijk zonnepanelen 
om de stroom op te wekken die nodig is voor de algemene 
verlichting en de lift. De bouw van de appartementen zal 
ongeveer een jaar duren, de appartementen worden dan in het 
eerste kwartaal 2014 opgeleverd.

Als u interesse heeft in deze woningen of  op de hoogte gehouden 
wilt worden over de voortgang van dit nieuwbouwproject,  
dan horen wij dit graag van u. U kunt dit doorgeven via  
info@woonveste.nl of  telefonisch via 0416 – 37 87 80. 
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