‘Wonen en ontmoeten
op uw manier’
Stevenskamp
In een landelijke omgeving aan de rand
van het gemoedelijke Heeten vindt u
woonzorglocatie ZGR Stevenskamp. Al
ruim vijftig jaar biedt deze locatie een
warm thuis aan Sallandse senioren met
een intensieve zorgvraag.
Dankzij de warme verbinding met
omwonenden en het dorp is Stevenskamp
daarnaast uitgegroeid tot een geliefde
ontmoetingsplek. De locatie, ook wel
liefkozend de Oude Dame genoemd,
voldoet op een aantal vlakken niet meer
aan de eisen van deze tijd.
Daarom zal het huidige Stevenskamp
worden vervangen voor een nieuwe
moderne locatie. Op die manier kan
Stevenskamp ook in de toekomst een
warm thuis én geliefde ontmoetingsplek
blijven.
In juli 2021 zijn we gestart met de bouw
van Nieuw Stevenskamp. Samen met
Bouwbedrijf Gebr. Meijer zal ZGR hier
komende periode 48 toekomstbestendige
zorgappartementen realiseren.
Eind 2022
hopen we u te mogen
verwelkomen op onze nieuwe locatie.
Hebt u vragen over wonen en ontmoeten
in het nieuwe Stevenskamp? Neem dan
geheel vrijblijvend contact op met het
Klantkompas.
Telefoon: 0572 74 40 50
E-mail: info@zgr.nl

Nieuwbouw
STEVENSKAMP
te Heeten

De nieuwbouw
In het ontwerp van Nieuw Stevenskamp is rekening
gehouden met de landelijke omgeving en de nabijgelegen
aanleunwoningen en woonzorglocatie ZGR Stevenserf.
Zo sluit het hout in de gevel aan bij Stevenserf en
het metselwerk bij de aanleunwoningen. Door deze
materiaalkeuze past het ontwerp bij de omgeving en krijgt
de locatie een eigentijds maar toch landelijk karakter.
Nieuw Stevenskamp telt twee verdiepingen en wordt
in een hofvorm gebouwd. Hierdoor ontstaat aan de
binnenzijde een prachtige afgesloten binnentuin
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en op een
mooie dag kunnen genieten van de buitenlucht. De
48 tweekamerappartementen zijn voorzien van een
woonkamer, keuken, aparte slaapkamer en badkamer.
Rondom Stevenskamp wordt een parkachtige omgeving
gecreëerd met brede wandelpaden, een dierenweide en een
jeu-de-boulesbaan, waar zowel bewoners, dorpsgenoten
als bezoekers van kunnen genieten.
begane grond gebouw

Een dorp in het dorp
Wanneer u Stevenskamp binnenloopt komt u terecht in
het multifunctionele hart, waar onze gastvrouw u met
open armen zal verwelkomen. In dit centrale hart van
de locatie kunnen bezoekers en bewoners elkaar op
allerlei manieren ontmoeten. Er is ruimte voor een goed
gesprek, een kop koffie of heerlijke maaltijd, bezinning,
een dagelijkse boodschap en verschillende activiteiten.
Bij goed weer gaan de openslaande deuren open en kunt
u plaatsnemen op het grote buitenterras met uitzicht op
de dierenweide.

plattegrond appartement

De verschillende ruimtes in het multifunctionele hart
kunnen op allerlei manieren worden gebruikt. Er is ruimte
voor welzijn en dagbesteding, voor ontmoeten, vergaderen
en voor medische behandelaren, zoals de fysiotherapeut.
Zo blijft ZGR Stevenskamp ook in de toekomst een geliefde
ontmoetingsplek.

