
Op dit moment is het moeilijk in te beelden hoe het 
pand aan de Koelhuisweg eruit komt te zien. De 
aangekochte grond in de Suzannapolder ligt er nog 
onaangeroerd bij. Daar komt verandering in, zodra 
de gemeente Tholen de bouwvergunning officieel 
goedkeurt. Bouwgroep De Nijs-Soffers staat te 
trappelen om aan de slag te gaan. Na het verkrijgen 
van de vergunning zal het bouwbord snel op de 
locatie verrijzen. Een mooi signaal naar alle cliënten 
op de wachtlijst: ‘nog even geduld, we zijn achter 
de schermen druk voor jullie bezig.’

Tweede woonvorm
Met de nieuwbouw geeft Sjaloom Zorg gehoor aan 
de vele vragen vanuit de gemeente. Het wordt voor 
de stichting de tweede woonvoorziening binnen 
de gemeente Tholen. Smalstad XL in Tholen viert in 
april haar vijfjarig bestaan. Bij de ontwikkeling van 
dit pand werd in 2013 een demografisch onderzoek 
gehouden. Hieruit bleek dat Tholen én Sint-
Annaland veruit de meeste voorkeursstemmen 
kregen als woonplaats.

Annewas
Een vraag vanuit een woonvoorziening in Sint-
Annaland zorgde in 2017 dat het onderzoek naar 
een tweede woonvorm op het eiland in een 
stroomversnelling kwam. Belangenbehartigers 
van de bewoners van De Annewas klopten bij 
Sjaloom Zorg aan met de vraag of de zorg kon 
worden overgenomen van Gors. Deze stichting 
besloot wegens bedrijfsmatige redenen haar klein- 
schalige locatie af te stoten. De dertien bewoners 
kregen de keuze om te verhuizen naar een 

andere Gors-locatie of hun zorgvraag onder te 
brengen bij Sjaloom Zorg. Zij kozen unaniem voor 
de vertrouwde omgeving van Sint-Annaland en 
Sjaloom Zorg. Hierdoor groeide de ‘contactlijst’  
voor een nieuwe woonlocatie in Sint-Annaland 
opeens met dertien cliënten. Met deze stevige 
basis ging de stichting op zoek naar een geschikte 
locatie van een tweede woonvorm en streek 
uiteindelijk neer aan de Koelhuisweg. 

Het bouwplan
Het pand krijgt een speels uiterlijk. Door gebruik 
te maken van verschillende ‘gevels’ wordt het 
gevoel van één groot gebouw voorkomen. Toch 
biedt het project straks ruimte aan 48 mensen. 
De levensloopbestendige appartementen zijn ver-
spreid over drie bouwlagen en twee woonvleugels. 
Op iedere verdieping krijgt een kleine vleugel 
met zes woningen, een grotere vleugel met tien 

woningen en een ontmoetingsruimte. De insteek 
is zo zelfstandig mogelijk wonen. Ieder appar- 
tement wordt daarom voorzien van een eigen 
keuken en slimme badkamer. Een aparte berging 
achter het pand geeft de bewoners de gelegenheid 
om hun tweewieler of scootmobiel droog te  
stallen. Als de bouw volgens planning verloopt, 
kunnen de cliënten eind kwartaal 1 dan wel 
begin kwartaal 2 2020 hun intrek nemen in hun 
langverwachte nieuwe woning.

‘Wonen met het beste van Setalland’
Op een warme zomerdag verkoelend pootjebaden bij het strandje. Een wandeling naar de haven om de aangemeerde 
plezierjachten te spotten of even een rondje maken over de braderie. Het ligt voor de bewoners van de nieuwbouw in Sint-
Annaland straks allemaal binnen handbereik. En dat is niet het enige: het centrum met de vele winkels, de kerken, de bushalte, 
alles is op loopafstand te bereiken. Kortom, de nieuwe locatie van Sjaloom Zorg biedt ‘wonen met het beste van Setalland’. 

Nog even geduld, we 
zijn achter de schermen 
druk voor jullie bezig

De insteek is dat 
cliënten zo zelfstandig 
mogelijk kunnen wonen

Plek in de samenleving
Sint-Annaland biedt cliënten niet alleen 
volop voorzieningen. Het dorp staat 
bekend als een actieve gemeenschap 
die de bewoners van de Annewas al 
dertig jaar een warm hart toedraagt. 
Voetbalvereniging WHS heeft een eigen 
G-team, waardoor mensen met een 
beperking ook op sportief gebied een 
eigen plek in de samenleving hebben 
gevonden. SIEN, een belangenvereniging 
voor mensen met een beperking, houdt 
om de week catechese in het Trefpunt 
van de hervormde kerk. Bovendien ziet 
Sjaloom Zorg veel leuke mogelijkheden 
voor werk en dagbesteding, bijvoor-
beeld in samenwerking met organisaties 
als AnnaZorgt en De Schutse. Op de 
School met de Bijbel liggen al enkele 
jaren contacten in verband met de 
prokkelweek. “Al met al een dorp waar 
onze mensen welkom zijn”, concludeert 
regiomanager Arianne Ligtendag. 


