
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De renovatie 
De voorbereidingen van de renovatie van Zonnekamp zijn 
nagenoeg afgerond. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan 
het definitieve ontwerp van de renovatie.  
 
De volgende stap is het vertalen van het definitieve ontwerp 
naar een financieel plaatje. Dit gebeurt samen met een 
aannemer, installateur, architect en andere betrokkenen. In deze 
hectische tijden, waarin prijzen per dag variëren, is dit nog wel 
een uitdaging! 
 
Verder zijn we bezig te onderzoeken hoe de tijdelijke 
huisvesting voor een deel van de bewoners van de Schoener, 
Klipper en Tjalk tijdens de bouw geregeld kan worden.  
 
Voorlopige planning 

• Juni/juli 2022: afronden definitieve ontwerp. 

• 2022 tot en met 1e kwartaal 2023:  voorbereidingen 

realisatie fase. 

• 2e kwartaal 2023: verhuizen naar tijdelijke passende 

woonruimte. 

• 4e kwartaal 2023: sloop facilitaire vleugel. 

• 3e kwartaal 2023 t/m eind 2024: uitvoering van de 

renovatie. 

• 2025: renovatie gereed.  
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Vragen? 
Hebt u vragen of opmerkingen 

dan kunt u contact opnemen 

met de Leidinggevenden Zorg 

en Dienstverlening Annet de 

Boer of Angela van Olphen via 

onderstaande 

contactgegevens.   

 

 
 

Zonnekamp 
 
Adres     

Oyershoeve 1 

8331 XR Steenwijk 

Tel. 0522 - 498 498  

E-mail info@noorderboog.nl   

 

Beste buurtbewoners van Zonnekamp. In deze nieuwsbrief 
brengen wij u graag op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen Zonnekamp.   



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat gaat er gebeuren? 
 
De Woonark 
In de Woonark wordt een nieuwe huiskamer met kook- en eetgelegenheid 
gerealiseerd op de afdelingen zelf. Het plein op de begane grond wordt 
anders ingericht, zodat het meer een ontmoetingsplein wordt. 
De twee inleunwoningen die nu gebruikt worden voor welzijn komen te 
vervallen en worden weer verhuurd via Woonzorg Nederland.  
 
De Haven 
Wij zijn voornemens om een nieuwe brasserie te realiseren en de toegang 
naar het buitengebied/tuin aan te passen. De beide liften worden 
vervangen door nieuwe liften.  
 
Facilitaire vleugel 
Aan het eind van 2023 wordt de facilitaire vleugel gesloopt. Op deze plek 
worden technische ruimtes gerealiseerd, waarin de energievoorziening 
van het gebouw komt. Denk aan nieuwe luchtbehandeling, 
warmtepompen en zonnepanelen. 

 
Schoener, Klipper, Tjalk en Botter 
Alle kamers, toiletgroepen en huiskamers worden aangepast waardoor er 
64 eenpersoonsappartementen en 8 huiskamers ontstaan. Ieder 
eenpersoonsappartement is dan voorzien van een eigen toilet- en 
doucheruimte. De huiskamers op de verdieping krijgen een balkon.  
 
Ook op de gangen worden diverse aanpassingen gedaan, zoals nieuwe 
plafonds en verlichting. Op de afdeling worden twee nieuwe liften 
gerealiseerd.  
 
Sinds de verhuizing van de revalidatieafdeling naar Meppel staat de 
afdeling Botter leeg. De ruimte van de Botter wordt meegenomen om vier 
afdelingen te creëren, waardoor er ruimte ontstaat voor het maken van 
persoonlijke sanitaire ruimtes.  
 
Vragen? 
Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen 
gedurende de renovatie. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u 
contact opnemen met één van de Leidinggevenden Zorg en 
Dienstverlening van Zonnekamp. U vindt de contactpersonen links 
bovenaan in deze nieuwsbrief.  
  


