
Wonen, zorg en welzijn. Deze drie kernpunten worden inte-
graal aangeboden in Serviceflat Vroonlande aan de Staak-
weg te Dirksland. Dat bleek ook tijdens de viering van 45 
jaar Vroonlande in de speech die burgemeester Ada Groo-
tenboer hield op dinsdag 28 maart 2017. Vroonlande is een 
comfortabele woonvoorziening voor ouderen voor nu en in 
de toekomst. De burgemeester heeft het concept wonen 
goed uitgelegd aan de 120 toehoorders.

DIRKSLAND - Het is traditie 
dat Vroonlande iedere vijf 
jaar haar jubileum viert en 
nu ook weer zat de recreatie-
zaal bomvol. Pau Heerschap 
uit Ouddorp hield voordrach-
ten in het Ouddurps dialect 
en beschreef hoe de mensen 
wonen en leven in Vroonlan-

de en voorzitter Mr. M. Bos 
liet de historie van Vroonlan-
de de revue passeren. Vooral 
leuk was de presentatie door 
de directeur van oude foto’s 
uit het archief, beelden van 
advertenties en activiteiten 
die bijvoorbeeld de krant 
haalden.
Er is ook een ambitie op het 
gebied van duurzaamheid in 
Vroonlande. Er is overal 
LED-verlichting aangelegd 
en het gebouw is voorzien 

van een energiezuinige 
CV-installatie en het is de 
wens is om het dak te ver-
nieuwen en daarop zonne-
panelen te laten plaatsen. 
Kortom, op allerlei manieren 
werken bestuur, directie en 
bewoners samen om energie 
te besparen. Het beleid van 
de Vereniging van Eigenaren 
is niet alleen gericht op het 
heden maar vooral ook op de 
toekomst. Het is een lust om 
te zien hoe Vroonlande is ge-
legen. In een parkachtige 
omgeving met een grote vij-
ver, pergola, mooie geasfal-
teerde wandelpaden en ter-
rassen. Voor de deur een 
bushalte en het Van 
Weel-Bethesda Ziekenhuis is 
op loopafstand. Allemaal 
voordelen. Bovendien zijn er 
38 garages beschikbaar en 
kunnen bezoekers hun auto 
kwijt in de vele parkeerha-
vens rondom het gebouw. De 
bakker, kruidenier en wasse-
rij komen aan huis en de be-
woners kunnen gebruik ma-

ken van een (warme)
maaltijdvoorziening, kapsa-
lon, schoonheidsspecialiste 
en pedicure. In de ontvangst-
hal zijn gratis wifi-facilitei-

ten.
Verder zijn er wekelijks acti-
viteiten zoals koffie drinken, 
borreluur, sjoelen, bingo, bil-
jart en spelmiddagen, een 

fysiotherapeut geeft gym-
nastiekles, creamiddagen, 
gezamenlijke maaltijden, 
diapresentaties, modeshows, 
activiteiten tijdens Kerst en 
Nieuwjaar, er komen koren 
uit de omgeving zingen, 
noem het allemaal maar op. 
Vrijwilligers van het UVV 
Goeree-Overflakkee zetten 
zich in, met behulp van eigen 
bewoners, die ook een hand-
je meehelpen.
Naast voorzitter M. Bos is het 
bestuur vertegenwoordigd 

door J.D. van der Welle, se-
cretaris en penningmeester, 
mevrouw M.H. Over-
beeke-van de Graaf en de he-
ren P. Koornneef en P. Looij. 
De directeur licht toe dat Ser-
viceflat Vroonlande niet al-
leen een woonvoorziening is 
met service, maar vooral ook, 
indien nodig, gedurende 24 
uur per dag alle zorg en ver-
pleging geboden kan worden 
door 23 professionele zorg-
medewerkers, die in dienst 
zijn van Vroonlande.

Aangenaam wonen in Vroonlande

Bestuur en directie van Serviceflat Vroonlande, samen met burgemeester Ada Grootenboer. FOTO: WIM VAN 
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Zelfstandig en zorgeloos

In de servicekosten zijn ook inbegrepen 
watergebruik, onderhoud, glazenwasser, afvoer 
huisvuil en onderhoud van tuin en openbare ruimten. Dit 
alles kwam op zaterdag 1 april aan de orde tijdens de 
goed bezochte open dag. Wie er niet is geweest om zich 
te laten informeren, kan altijd kijken op www.vroonlande 
of bellen naar 0187-602001.

Om alles zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, is 
voor het comfort een 
nieuw elektronische 
sleutelsysteem geïntro-
duceerd op de buiten-
deuren en voor de 
veiligheid van de 
bewoner is er een nieuw 
alarmeringssysteem 
gemonteerd in alle 
appartementen. Om 
ongenode gasten te 
weren zijn bij alle 
buitendeuren digitale 
camera’s geplaatst. Er is 
een extra fietsenstalling.

SERVICEFLAT MET 
PRACHTIGE TUIN 
VOORZIET IN ALLE 
COMFORT

door Cora de Boed
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