
NIEUWBOUW
Dr. Vospaviljoen & De Homoet & Het Palet
Krönnenzommer in Hellendoorn



Onze cliënten krijgen een 
nieuwe woon- en werkruimte!

We houden u op de hoogte van  actuele ontwikkelingen via de nieuwsbrief.



NIEUWBOUW DR. VOSPAVILJOEN & DE HOMOET & HET PALET

Eindelijk is het dan zover! In januari 2021 zijn we gestart met de nieuwbouw van 
het Dr. Vospaviljoen en de dagbestedingsgebouwen De Homoet en Het Palet.
Deze nieuwbouw op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn vervangt 
het huidige Dr. Vospaviljoen dat - ondanks aanpassingen en frequent onderhoud 
- niet meer aan de wensen van deze tijd voldeed. Als alles volgens planning 
verloopt, zijn de gebouwen begin 2022 gereed.

SAMEN ONTWERPEN EN BOUWEN
Het nieuwe Dr. Vospaviljoen is een kleinschalige woonvorm. Zoals u op de 
tekening kunt zien, bestaat het uit vier vleugels waarin zich de appartementen 
bevinden rondom vier huiskamers. In het hart van het gebouw bevinden zich de 
centrale ruimtes en het activiteitencentrum waar u bijvoorbeeld kunt biljarten, 
darten of tafeltennissen. Gedurende het hele bouwproces betrekken we u bij de 
verschillende keuzes die we maken.  

DAGBESTEDING
Net zoals nu het geval is, brengen we de dagbesteding onder in twee nieuwe 
aparte gebouwen op het terrein. In De Homoet verrichten cliënten arbeidsma-
tige dagbesteding, dat doen we ook in opdracht van bedrijven. In Het Palet is 
ruimte voor individuele/ kleinschalige dagbesteding met een cultureel, creatief, 
sociaal en/of ontspannend karakter. Hierbij kijken we naar wat u leuk vindt en 
wat bij u past. 

De producten gemaakt in Het Palet verkopen we in de webshop op de website 
www.zorgaccent.nl. Rondom het dagbestedingsgebouw is een groenten- en 
bloementuin aangelegd. Houdt u van tuinieren?  Dan kunt u samen met ande-
ren zorgen voor het onderhoud. Ook producten uit de tuinen bieden we in het 
zomerseizoen te koop aan.

Voor meer informatie kunt u bellen met T 0900 0678


