
www.wonenindecantheelen.nl

John: ‘Wij kijken rechtstreeks uit over de Maas en de 

Martinuskerk van Cuijk. Het is adembenemend mooi! Toen 

wij de plannen van de Cuijkse Cantheelen zagen, waren 

wij meteen geïnteresseerd. Bij het infopunt bekeken we 

de maquettes en kregen we achtergrondinformatie van de 

wooncoach Jacqueline Lamers. Zij kan je helpen met alles 

wat er komt kijken bij het kopen en verkopen van een huis. 

Ook kwamen we via het infopunt gemakkelijk in contact met 

andere geïnteresseerden en kopers. Leuk om te weten wie 

er komen wonen!’

Meer weten? 
Kom dan op zaterdag 15 februari tussen 
11.00 en 13.00 uur naar het infopunt.
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AdeMbeneMend Mooi wonen
John Cornelissen en Ingrid Willems zijn één van de eerste kopers van een torenappartement. 
Tijdens de open dag op zaterdag 26 oktober mochten zij met een hijskraan de lucht in om het 
uitzicht op 22 meter hoogte te ervaren.

Wonen met het mooiste uitzicht

Heeft u het filmpje al gezien 
van de Cuijkse Cantheelen? 

KOPEN ONDER 

VOORBEHOUD 

VERKOOP 

EIGEN WONING!

KOPEN ONDER 

VOORBEHOUD 

VERKOOP 

EIGEN WONING!

Bent u geïnteresseerd in een van de koopwoningen? Kom 

dan eens een kijkje nemen in het Infopunt op zaterdagen 

in de oneven weken geopend van 11.00 tot 13.00 uur of 

bezoek de website www.wonenindecantheelen.nl.



gemeente Cuijk

Marian van de Mond is namens de cliënten van 

Maartenshof lid van de klankbordgroep Cuijkse 

Cantheelen. Haar moeder verbleef een aantal 

jaren in dit zorgcentrum, maar ook na haar 

overlijden bleef Marian nauw betrokken bij de 

bewoners. Ze is lid van de cliëntenraad en werkt 

als vrijwilliger op een afdeling voor mensen met 

dementie. 

Tijdens haar vrijwilligerswerk en familieavonden 

zag en hoorde ze waar de bewoners voor de 

nieuwbouw behoefte aan hebben. Marian: ‘Het 

is heel fijn als mensen met dementie in een 

beschermde omgeving naar buiten kunnen. En 

dat ze ook binnen rondjes kunnen lopen en dus 

niet bij een gesloten deur uitkomen. Voor deze 

zaken heb ik me ingezet. Ik ben erg blij dat beide 

zaken in de nieuwbouw worden gerealiseerd.’ 

In de nieuwbouw gaan mensen met dementie 

in kleinere woongroepen wonen. Dit ziet 

Marian als een verrijking: ‘Er komt een grotere 

verbondenheid tussen medewerkers en 

bewoners en de woonsituatie wordt nog 

huiselijker.’ Ook de opzet van de wijk Cuijkse 

Cantheelen - mix van jong en oud, mensen met 

en zonder zorgbehoefte - spreekt haar aan. 

‘Het zorgcentrum is nu nog een wereld apart. Ik 

denk dat het straks allemaal veel opener wordt.’

bouw beleven
‘Het wordt 
allemaal veel opener’

Marian van de Mond

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
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en Mooiland.
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Wijzigingen voorbehouden. Er 
kunnen geen rechten ontleend 
worden aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief.

De ruwbouw is momenteel in volle gang! De ‘prefab’ binnenmuren van de torens 

schieten als pijlen omhoog. Iedere acht werkdagen komt er één verdieping bij. Als 

alles voorspoedig verloopt, zal in maart de negende verdieping en dat is tevens de 

hoogste verdieping bereikt worden. De laagbouw van de hoven loopt gestaag mee. 

De ruwbouw hiervan zal rond augustus afgerond worden. Er is zelfs al gestart met 

het gevelmetselwerk. De vier torens zullen voor de bouwvakvakantie van metselwerk 

voorzien zijn. Hiermee krijgen de torens hun definitieve uitstraling en vorm!

Dennis Coulen, projectleider bij Mooiland, vertelt: ‘Wat deze bouw zo bijzonder maakt 

is de snelheid waarin gebouwd kan worden. In acht werkdagen een hele verdieping 

plaatsen is wel heel snel. En tijdens deze acht werkdagen wordt werkelijk alles gedaan 

wat bij een verdieping plaatsen komt kijken. Denk daarbij aan de maatvoering, prefab 

dragende wanden stellen, stempels en balken stellen voor de nieuwe vloer, vloeren 

leggen, wapening vlechten en installaties leggen en als laatste wordt de betonvloer 

gestort.’

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Cuijkse Cantheelen? In de 

commerciële ruimte op de hoek van de Vorstendom/ Deken van den Ackerhof komen 

maandelijks nieuwe foto’s van de voortgang te hangen.

interesse 
in een huurwoning? 

Heeft u interesse in een huurwoning? 

Zorg dan dat u ingeschreven staat 

als woningzoekende bij Mooiland. 

Inschrijven voor een huurwoning is 

kosteloos en kan via www.mooiland.

nl of bel het klantenpunt via 0486 439 

900. Daarnaast is het mogelijk om als 

woningzoekende een zoekprofiel in te 

vullen. Voor de Cuijkse Cantheelen, 

vult u Cuijk centrum in. U wordt dan 

via een digitaal tipbericht op de 

hoogte gebracht als de huurwoningen 

worden aangeboden op de website. 

Dit voorjaar worden de woningen te 

huur aangeboden via de website www.

mooiland.nl. U kunt dan zelf reageren op 

één van de woningen.

blik op de bouw

Aanzichtfoto Ruwbouw van de torens


