
Van AH-moestuintjes tot eigen 
moestuin op Park Vossenberg

Erica is ook als buurtbewoner betrok-
ken bij Park Vossenberg. “Ik vind het 
leuk dat er een park wordt aangelegd. 
Dat misten we nog in Kaatsheuvel! 
Leuk voor de bewoners, maar ook 
voor omwonenden. Even een wande-
lingetje in het park 
en dan uitkomen 
bij mijn eigen 
moestuin”, zegt ze 
enthousiast. Erica 
heeft samen met 
een aantal jonge 
gezinnen uit de straat moestuinen op 
Park Vossenberg. 

“Na de informatiebijeenkomst in de 
kapel, waren we het er samen met 
onze buren al snel over eens. Wij wil-
len een moestuin om samen gezellig 
in te werken, sociale contacten op te 
doen en verse groenten en vers fruit 
te eten. Uit eigen tuin is alles veel lek-

kerder. Alleen hadden wij totaal geen 
ervaring met tuinieren. We kwamen 
niet verder dan de moestuintjes van 
de AH. Nu hebben we 3 tuinen met 
5 gezinnen en zelfs een heuse moes-
tuin-app! Vanochtend ontving ik nog 

een appje van de buurvrouw dat ze 
mest had uitgestrooid over al onze 
tuintjes!” Ook zijn we samen gereed-
schap en werkkleding gaan shoppen.”

Af en toe winnen de nieuwe tuinders 
advies in bij de ervaren tuinders, zoals  
over de afstand tussen de aardappe-
len. “Anders was het gegarandeerd 
misgegaan! Wij helpen hen dan weer 

Park Vossenberg nieuws

“Iedereen is fanatiek aan het tuinieren, 
zelfs de kinderen tuinieren mee.” 

De eerste stappen…
De eerste stappen zijn gezet op Park Vossenberg. In het park liggen sinds 
kort de nieuwe moestuinen, waar een groot aantal buurtbewoners inmid-
dels al hard aan het werk is. Park Vossenberg wordt een levendige, groene 
wijk in een wijk. Ontmoeting is daarbij heel belangrijk en het is mooi om 
te zien dat dit nu al zichtbaar is. Ook de verbouwing van de kapel tot een 
sfeervolle ontmoetingsplek als kloppend hart in het park, is inmiddels in 
volle gang en eind 2019 zijn de eerste appartementen klaar. 

Er komen in totaal 150 appartementen met 
buitenruimte voor mensen met een (toekom-
stige) zorgvraag. Bewoners kunnen hier straks 
zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Mensen 
met zware dementie wonen niet achter geslo-
ten deuren met weinig prikkels, maar in een 
eigen appartement midden in de wijk. Veilig-
heid mag een prettig en vrij leven niet in de 
weg staan. Mensen moeten kunnen genieten, 
we willen een twinkeling in hun ogen zien. 

Park Vossenberg is een park voor iedereen in 
Kaatsheuvel en omgeving, met veel groen, 
moestuinen, een vijver en een kapel als klop-
pend hart en belangrijke ontmoetingsplaats. 
Zo brengen we de verbinding tot stand.  
Iedereen wordt erbij betrokken en zo ligt de 
zorg niet meer alleen bij de medewerkers, 
maar net zo goed bij de familie, vrijwilligers 
en de buurt. 

Via deze krant informeren we jullie over de 
voortgang en over alles wat Park Vossenberg 
gaat bieden. Dit informeren blijven we doen. 
Tot het park helemaal gereed is in 2021. Via  

kranten, maar ook via onze website, onze vlogs en binnenkort via een live-
stream. Bent u enthousiast geworden en wilt u meedoen? We nodigen u 
graag uit! Want Park Vossenberg is van ons allemaal.

Martin van de Ruit en Karin van Deursen  

met het nodige sjouwwerk of klusjes.  
Het gaat er heel gemoedelijk aan toe, 
de sfeer is erg fijn en iedereen buurt 
met elkaar. Maar er wordt ook hard 
gewerkt. Wij zitten er iedere avond!”

“Vanavond gaan we 
BBQ’ en ik maak 
graag alles vers. Ook 
de sauzen. Hiervoor 
loop ik dan even snel 
op en neer naar mijn 
moestuin voor verse 

bieslook!” Mevrouw Dekkers hoort 
het enthousiaste verhaal van Erica 
graag aan, maar zelf houdt ze niet 
van tuinieren. “Misschien kunnen we 
samen gaan plukken als de aardbeien 
rijp zijn?” stelt Erica voor. “Dat doen 
we!” stemt mevrouw in. “Ik ben dol 
op aardbeien op mijn beschuit!”  

2 Verbouwing kapel 3 Rabobank brengt 
Park Vossenberg 

een stukje dichterbij 4 Duurzaam bouwen 6 Open woon- en 
leef omgeving 7 Samen tuinieren 8 Zoek de verschillen
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Mevrouw Dekkers woont met veel plezier op de Vossenberg. Erica is haar 

verzorgende. “Ik kom niks tekort hoor” zegt mevrouw Dekkers. “Ze doet het 

uitstekend”. Erica kijkt met een grote glimlach toe. Ze werkt al ruim 11 jaar als 

verzorgende bij de Vossenberg en is erg blij met de plannen voor het nieuwe Park. 

“Het gebouw is toe aan vervanging, het is tijd voor 

een nieuw huis met ruime appartementen en 

grotere badkamers”. Mevrouw Dekkers knikt

instemmend. “Ze zeggen dat het mooier gaat 

worden, dan zal het wel goed zijn.” 

Karin van Deursen
Sociaal ondernemer
Leefgemeenschap Kaatsheuvel

Martin van de Ruit
Bestuurder Maasduinen
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Een kijkje achter de 
schermen bij de verbouwing 
van de kapel
De kapel is al heel lang een vertrouwd stukje Vossenberg. Een markant bouwwerk, 

dat het bewaren meer dan waard is. De kapel blijft dus bestaan voor diensten en 

zingeving. Maar de kapel krijgt ook een andere betekenis. Het wordt het hart van 

Park Vossenberg. Een plek aan het kerkplein waar bewoners en bezoekers elkaar 

ontmoeten. De kapel krijgt verschillende functies, zoals een ontmoetingsruimte, 

café, winkel, vergaderruimte en kleine kerkdiensten. Dit zijn grote veranderingen 

waar hard aan gewerkt wordt.

Nieuwsgierig? Zo komt 
de kapel eruit te zien
Een eerste impressie!
Iedereen is nieuwsgierig. Hoe komt 
de kapel eruit te zien? Eind dit jaar 
is de opening, maar de eerste schet-
sen en impressies zijn klaar! De plat-
tegrond en de impressie geven een 
goed beeld van de nieuwe kapel. Dé 
ontmoetingsplek van Park Vossen-
berg. De inrichting wordt robuust, 

industrieel, gewaagd, maar vooral 
ook knus en sfeervol. Helemaal van 

nu! Grote lange banken splitsen de 
ruimte en geven het geheel een sfeer-
volle beleving. De rustgevende kleur 

Preview 

groen speelt een belangrijke rol. De 
grote keuken nodigt uit om mee te 
koken. Het wordt een werkplek voor 
iedereen. Alles mag, niets moet. 

Neem een plaatsje bij de haard, aan 
de grote tafel of in een van de sfeer-
volle leunstoelen. Of zit u toch liever 
buiten in het zonnetje op het terras? 
Voor ieder is een plekje. In de winkel 
kunt u de kleine boodschapjes doen. 
U vindt hier ook streekproducten uit 
de moestuinen van Park Vossenberg. 
Deze verse producten gebruiken we 
straks in de keuken en verwerken we 
in heerlijke gerechten als verse salades,  
tomatensoep of een heerlijke appel-
taart. Ruimte voor activiteiten, zoals de 
bingo, toneel- en dansvoorstellingen,  
filmavonden of handwerken is hier 
volop! 

Voor elk wat wils, een heerlijke ruimte  
waar iedereen welkom is en iedereen 
zich thuis voelt! 

Verse producten uit de moestuin 
worden gebruikt in de keuken

Heemkunde vertelt... 
Bouw van missiehuis 

en kapel
De locatie Vossenberg heeft een bijzondere  

historische waarde. De heer Wim van Gorkum van 

de Heemkundekring weet hier alles van en vertelt 

over de periode 1912 tot 1935.

Op 9 juli 1912 vermaakt Alfons de 
Kanter zijn twee boerderijen met 
bijbehorende gronden (ongeveer 
7 Ha) aan de Paters van de Heilige 
Familie. Op 20 juni 1913 vindt de 
eerste steenlegging voor het missie-
huis plaats door P. Lap, J Carl en 
pastoor Völker. Deze eerste steen is 
nog steeds te vinden bij de Vossen-
berg. Door het uitbreken van de Eer-
ste Wereldoorlog in 1914 biedt het 
complex tijdelijk opvang voor 60 
vluchtelingen uit België. Pas op 31 
maart 1915, betrekt pater Van Din-
teren met 6 anderen het nieuwe mis-
siehuis. De paters doen vrijwel alles 
in eigen beheer, ze hadden een tim-
merwinkel, schoenmakerij, bakkerij, 
moestuinen, een drukkerij, boerderij 
met eigen vee. In 1932 wordt er be-
gonnen met de bouw van een nieuwe 
Kapel. Architect Oomen uit Ooster-

hout krijgt de opdracht om een ont-
werp te maken. Op 24 maart 1932 
legt pastoor Völker de eerste steen. 
De mooie gewelven werden door de 
Kaatsheuvelnaar Harry van Heesch 
gemaakt.  Op 2februari 1933 wordt 
door Pater Beernick de eerste Heilige 
Mis opgedragen. 

Volgende keer volgt periode 1940 - 
1969: het jaar waarin het missiehuis 
dienst ging doen als bejaardenhuis 
de Vossenberg.  

Geschiedenis Vossenberg

Rabobank brengt Park Vossenberg 
een stukje dichterbij

Park Vossenberg is er straks voor alle 
inwoners van Kaatsheuvel. “Als Rabo- 
bank zijn wij lokaal verankerd. Wij 
voelen ons maatschappelijk betrok-
ken, dichtbij. Park Vossenberg is ook 
voor de maatschappij. We hebben op 
dit punt veel gemeen”, vertelt Leo 
Mastenbroek, directeur Bedrijven van 
de Rabobank De Langstraat.  “Allebei 

vinden we het belangrijk om midden in 
de samenleving te staan”, vult Martin  
van de Ruit, bestuurder Maasduinen, 
aan. “Naast het bieden van financiële 
diensten is de Rabobank ook echt een 
partner. Dankzij hen kunnen we meer 
realiseren en dit komt direct ten goede 
aan de zorg. Dat is heel prettig.” 

Naast een bijdrage geeft de bank ook 
advies aan Maasduinen: “We hebben 
zelf ook net nieuw gebouwd. Deze  
expertise kunnen we delen.” De drone- 
opnamen en de vlogs zijn hier een 
voorbeeld van. 
Binnenkort kan iedereen de bouw 
volgen op www.parkvossenberg.nl.

Binnenkort zijn de ontwikkelingen en de bouw van Park 

Vossenberg voor iedereen dagelijks te volgen. De Rabobank 

leverde een bijdrage aan een drone en enkele vaste camera’s 

met een livestream, waardoor de werkzaamheden straks voor 

iedereen van dichtbij te bekijken zijn. 

Altijd op de hoogte van het laatste 
nieuws via facebook en instagram
       Vossenberg actief op social media

Sociale media is niet meer weg te den-
ken in het dagelijks leven. Ook niet 
bij de Vossenberg. Om iedereen op 
de hoogte te houden van  de bouw-

werkzaamheden en de activiteiten op 
Park Vossenberg, wordt er zeer actief 
informatie op facebook en instagram 
geplaatst. Zo is iedereen snel op de 
hoogte van het laatste nieuws! 

Heeft u onze vlogs al gezien? In deze 
korte filmpjes nemen de vloggers  
iedereen mee naar de bouwvorderin-
gen van Park Vossenberg.  De vloggers  
zijn allemaal bekende gezichten bij de 
Vossenberg. Misschien heeft u ze wel 

eens gezien in de verpleging, achter  
de receptie of in de huiskamer?  
Wessel, Livia, Tjesra en Joya vertellen  
ieder op hun eigen enthousiaste  
manier over de bouw van Park Vos-
senberg. 

Wilt u op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen op Park Vos-
senberg? Volg ons dan ook op Insta-
gram # Park Vossenberg en like ons 
op facebook Vossenberg.  

Wist u dat...
Er een Maasduinen-app is die voor iedereen te 
downloaden is via de app-store? Zo bent u altijd 
op de hoogte van het laatste nieuws binnen 
Maasduinen!

Wist u dat...
Er in de hal van de Vossenberg een maquette staat van het nieuwe 
Park Vossenberg? Kom gerust eens een kijkje nemen!

Wist u dat...
De oude kerkbanken uit de kapel zijn opgehaald door de 
meubelmaker om te worden hergebruikt? De banken zien we 
later verwerkt in andere meubels terug in de kapel! 
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MoestuinenBouwfase 1Bouwfase 2 

Bij de bouw van Park Vossenberg 
speelt duurzaamheid een belangrijke 
rol. Zo wordt de warmte in de ap-
partementen duurzaam opgewekt 
via een warmtepompinstallatie die 
gekoppeld is aan een Warmte Kou-
de Opslag. In de winter wordt de 
opgeslagen warmte gebruikt om te 
verwarmen en in de zomer kan het 
koele grondwater worden gebruikt 
om de gebouwen te koelen.  

De woningen op Park Vossenberg 
worden ‘all-electric’ en krijgen geen 
gasaansluiting. De bewoners krijgen 
een warmtepomp die aan alle hoge 
eisen voldoet, zodat er geen gas meer 
nodig is. Als aanvulling komen er 
ongeveer 500 zonnepanelen waar-
mee een deel van de energie lokaal 
wordt opgewekt. De jaarlijkse ener-
giekosten pakken hierdoor veel lager 
uit en Park Vossenberg wordt onaf-
hankelijk van gas en de daarbij beho-
rende schommelingen in de prijs. Zo 
zijn ook de gebouwen helemaal klaar 
voor de toekomst.

Duurzaam 
bouwen 

Vijver 

Dierenweide

Wist u dat...
Er op het hele terrein 
van Park Vossenberg 
bankjes zijn geplaatst 
op punten waar van-
daan de bouw goed 
te volgen is? En dat 
er op de tweede etage 
(kamer 217) een wo-
ning als koffieruimte 
is ingericht met een 
prachtig uitzicht op de verbouwing van de kapel? 
Neem gerust eens een kijkje! 

Kapel

Bouw 
start najaar 2019

40 appartementen

Bouw 
start najaar 2018

60 appartementen

Opgeleverd 
in mei 2018

Een samentuin

40 moestuinen

Monument 

Begraafplaats 
van de paters

Verbouwing gestart 
in mei 2018

Oplevering verwacht 
eind 2018

Imker

De imkers zijn eigenaar 
van Jolanda’s honinghuisje

15 kasten 
à 40.000 bijen per kast
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Park Vossenberg is niet de eerste die 
met dit unieke open woonconcept 
werkt. Zorgcentrum Vissershaven, 
onderdeel van Stichting tante Lou-
ise, in Bergen op Zoom werkt met 
open woon- en leefcirkels. Een 
vergelijkbaar concept als waar mee 
gewerkt gaat worden op Park Vos-
senberg. En van elkaars ervaringen 
kun je leren! Vissershaven heeft 
een korte film ontwikkeld die het 
bekijken meer dan waard is. Deze 
film geeft een duidelijk beeld van 
de open woon- en leefomgeving in 
de praktijk bij Vissershaven en wat 
dit voor personeel, familie, maar 
vooral voor bewoners betekent. 

Om het filmpje te bekijken, gaat u naar 
youtube.com/watch?v=IIVUPUJ9vK0

op het Kompas. ‘Ik zie volop moge-
lijkheden om de bewoners meer te la-
ten genieten. Het park is goud waard 
en het is geweldig dat iedereen daar 
lekker rond kan lopen of in de tuin 
kan werken!

Om dit goed te laten verlopen, wordt 
gebruik gemaakt van sensoren, per-
sonenalarmering en gps-zenders. De 
medewerkers krijgen een melding 
als een bewoner buiten zijn of haar 
vastgestelde omgeving komt. Deze is 
vooraf bepaald met familie, psycho-
logen en medewerkers en kan voor 
iedereen weer anders zijn. Op deze 
manier kunnen bewoners ‘gewoon’ 

naar buiten en 
maximaal genie-
ten. De komen-
de tijd wordt 
alvast geoefend 
met technologi-
sche snufjes. In 
het Kompas, de 

gesloten afdeling op de Vossenberg, 
wordt de nieuwe manier van werken 
al stap voor stap ingevoerd. Naast 
technologie dragen ook natuurlijke 
afscheidingen en looproutes straks bij 
aan de veiligheid.    

Van elkaar 
kunnen 
we leren

Onderzoek door Nivel
Als je bewoners vrijheid biedt, wat betekent dit voor hun kwaliteit van leven

 en voor hun veiligheid? Onderzoeksinstituut Nivel gaat samen met de 

Universiteit Leiden, Stichting Maasduinen en ActiZ het innovatieve concept 

onderzoeken. Volgens onderzoekster Janke de Groot is het echt ‘anders dan 

anders’ en bijzonder dat bewoners in overleg met de familie buiten het park 

mogen komen en contacten kunnen leggen met de buurt.

De informatie wordt verzameld op basis van data uit de  
sensoren en gps-zenders, observaties en aanvullende 
gesprekken. Hoe vaak gaan bewoners naar buiten, 
hoe lang blijven ze buiten en hoeveel bewegen ze? 
De Groot: “Vervolgens is het natuurlijk de vraag of 
mensen zich daar ook beter bij voelen.” Om vrijheid 
te geven en tegelijkertijd veiligheid te bieden, moet 
je een zorgvuldige afweging maken welke risico’s je  
aanvaardbaar vindt. Vallen mensen meer als ze meer 
bewegen? Of krijgen ze juist een betere gezondheid? 

Ook wordt gekeken of de transformatie van Park Vos-
senberg leidt tot meer ontmoetingen tussen bewoners 
met dementie en mensen uit de wijk. Hoe reageert de 
maatschappij op de bewoners? Hiervoor worden data 
verzameld van bewoners in de buurt, uiteraard met 
hun toestemming. “De potentie voor succes is er, want 
het draagvlak voor dit nieuwe concept is groot bij de 
betrokkenen. Het geeft de mogelijkheid voor meer 
handelingsvrijheid, meer sociale interactie en meer be-
tekenisvolle beweging.” 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Janke de Groot,  
programmaleider Nivel en Sandra van Beek, senior on-
derzoeker Nivel.   

Samen tuinieren in de 
moestuinen

Of je nu jong, oud, alleen of met je 
gezin wilt komen tuinieren: iedereen 
is welkom! De moestuinen bestaan 
uit individuele moestuinen en een 
gezamenlijke tuin: de samentuin. De 
samentuin staat voor samen tuinieren 
en samen genieten. De buurt, bewo-
ners, familie, kinderen uit de buurt 
of van scholen: iedereen is van harte 
welkom in de samentuin. Om mee 
te tuinieren of gewoon voor een ge-
zellig praatje. Een tuin waar iedereen 
samen kan zijn, wanneer je zelf tijd 
en zin hebt!

De moestuinen hebben ronde vor-
men, waar je heerlijk doorheen kunt 
wandelen om te genieten van de 
prachtige bloemen en planten, om te 
komen plukken van de plukhagen of 
om te tuinieren in de moestuin.

De moestuinen zijn tot stand geko-
men door een samenwerking tussen 
Maasduinen en IVN. Dit is het In-
stituut voor natuureducatie en duur-
zaamheid. Samen met IVN willen wij 
ouderen een gelukkige dag bezorgen 
en een twinkeling in de ogen geven, 
door hen de positieve effecten van de 
natuur te laten ervaren. 

De eerste tuinders zijn 

verwelkomd op Park 

Vossenberg en er wordt 

hard gewerkt in de tuinen.

Wist u dat...
De Stichting Vrienden van Park Vossenberg is opgericht? Het 
doel van deze stichting is om de leefbaarheid en sociale cohesie te 
stimuleren ten behoeve van alle inwoners en bezoekers van Park 
Vossenberg, door het organiseren van activiteiten op maatschappe-
lijk, levensbeschouwelijk, recreatief, sociaal en cultureel gebied.

Wist u dat...
Park Vossenberg duurzaam wordt 
gebouwd, de appartementen all- 
electric worden en er ongeveer 
500 zonnepanelen op het park 
worden geplaatst, zodat een groot 
deel van de energie op het park 
wordt opgewekt? Zo zijn ook de 
gebouwen helemaal klaar voor 
de toekomst.

Janke de Groot Sandra van Beek

Veilig op pad met technologie
De deuren gaan open op Park Vos-
senberg, juist ook voor mensen met 
een zware zorgvraag. Die keuze is 
even wennen en best spannend, voor 
alle betrokkenen. 
‘Je denkt dat be-
woners behoefte 
hebben aan hun 
vaste routine en 
een beschutte om-
geving. Maar ik 
ben juist heel en-
thousiast over wat we gaan doen’, ver-
telt Wessel van Boven. Hoewel hij pas 
25 jaar is, loopt hij al bijna de helft 
van zijn leven op de Vossenberg rond. 
Eerst als vrijwilliger, tegenwoordig als 
verzorgende en activiteitenbegeleider 

Kompas start met open 
woon- en leefomgeving

“Ik ben juist heel 
enthousiast over 

wat we gaan doen
“In het ontwerp is zoveel 

mogelijk rekening gehouden 
met het samenbrengen van 

vrijheid en veiligheid”

Wist u dat...
Er nog moestuinen vrij zijn? Heeft u interesse? 
Neem dan contact op via tel 0416 – 541300 of 
parkvossenberg@maasduinenzorg.nl

Burgemeester 
Hanne Van Aart op bezoek
Voor de tweede keer kwam burgemeester Hanne van 

Aart van de gemeente Loon op Zand op werkbezoek 

bij de Vossenberg. “Tijdens het vorige werkbezoek 

was de camera van Langstraat TV stuk die alle 

werkbezoeken vastlegt”, lacht Hanne, “maar ik ben 

blij om de vorderingen van de bouw te zien!”

Samen met mevrouw Roelofs - 
Grootswagers, bewoonster van de 
Vossenberg, bracht zij een bezoek aan 
de tuinderij en kreeg zij een rondlei-
ding door de moestuinen. “Ik vind 
het prachtig” was haar reactie na  
afloop van het bezoek. “Vooral hoe 

de buurt hierbij betrokken wordt.” 
De onderlinge betrokkenheid en de 
positieve sociale controle die nodig 
zijn om de bewoners van de gesloten  
afdeling de kans te geven van de  
vrijheid te genieten, komt vanuit de 
betrokkenheid van de buurt.”   

“Ik ben blij om 
de vorderingen 
van de bouw 

te zien!”
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Park Vossenberg wordt 

een open woon- en leef-

omgeving voor iedereen. 

Ook bewoners met 

dementie kunnen hier 

straks veilig en vrij 

wonen. Hiermee is Park 

Vossenberg uniek. Samen 

met de bewoners van 

het Kompas starten we 

voorzichtig met de voor-

bereiding naar meer 

bewegingsvrijheid.  



Wist u dat...
Deze foto is gemaakt met de drone die mede mogelijk is 
gemaakt door samenwerking met de Rabobank? Zie ook 
het artikel op pagina 3

Park Vossenberg krijgt steeds meer vorm!*

2018 202120202019

Kompas: start met open 
woon- en leefomgeving 
Samen met bewoners van 
het Kompas starten we met 
de voorbereiding naar meer 
bewegingsvrijheid.

Start onderzoek 
“Dementie terug in het 
hart van de gemeenschap”
Universiteit Leiden, Nivel en 
Actiz doen 4 jaar wetenschappelijk 
onderzoek naar de relatie tussen 
kwaliteit van leven en meer bewe-
gingsvrijheid. 
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Moestuinen 
waar jong en oud 
samen tuinieren 
Er zijn nog enkele 
tuinen beschikbaar. 

Opening kapel 
De kapel wordt het 
kloppend hart van 
Park Vossenberg.

Start 
bouwfase 2
Er worden 40 

appartementen 
gebouwd.
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Verhuizing 
bewoners 
Vossenberg 
en gedeelte 
Kompas

Verhuizing 
bewoners 

gedeelte Kompas 
en Rosagaerde

Park 
Vossenberg 
staat!

Start 
bouwfase 1
Er worden 60 
appartementen 
gebouwd.

* Deze planning is een richtlijn die  
wij nastreven. Hiervoor zijn wij 

 afhankelijk van derden. Er kan altijd 
uitstel of uitloop plaatsvinden. 

Zoek de 8 verschillen
C

o
lo

fo
n

1. Eén rode auto toegevoegd aan linkerzijde. - 2. Eén blauwe container weggehaald aan rechterzijde. - 3. Eén schoorsteen minder. - 4. Eén raam weggehaald in middelste 
gebouw. - 5. Raam toegevoegd in linker gebouw. - 6. Auto op grasveld geplaatst. 7. Klokketoren op kapel weg. - 8. Blauwe container geplaatst op middenterrein.

Redactie:  Kim van Hulten en Anneke Hers
 m.m.v. Marleentje Vugts, 
 Josine van Veggel, Erica Snijders, 
 Yvonne van Baardwijk

Opmaak:  Skizi Reclamestudio, Haaren

Drukwerk:  EMP Grafimedia, Vught

Speciale dank:  aan iedereen die zich lieten 
 interviewen en/of fotograferen

Heb je een idee of onderwerp voor de volgende krant? 
Stuur een mail naar de redactie: 
parkvossenberg@maasduinenzorg.nl

Wist u dat...
De TV uitzending van het werkbezoek van burgemeester 
Hanne van Aart aan de 
Vossenberg te zien is op 
LangstraatTV (ziggo 
kanaal 42), op de website 
van langstraatmedia en 
parkvossenberg.nl?


