
ELB 397 
Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 
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We zijn blij en dankbaar, we mogen u deelgenoot maken door te melden dat we een geschikte locatie hebben 
gevonden. Dat het allemaal langer duurde dan wij wenste heeft vast een bedoeling, zo is de “school” van 
vertrouwen, vastberadenheid  en geduld goed geweest. De locatie is gelegen in de gemeente Bernisse tussen 
Zuidland en (naast de woonkern) Simonshaven. In het buitengebied midden in het recreatiegebied “de Bernisse”, 
vissen, zwemmen, surfen, fietsen, wandelen, sport en spel direct om de te realiseren woonvoorziening. Het is 
huis is omstreeks 1875 gebouwd als rentenierwoning en heet “het oude hof”, in de jaren 1930 – 1940 is er een 
stal aan de woning gebouwd, verder staan er nog wat opstallen. Het geheel is gelegen op ruim 6800 vierkante 
meters.                Wat foto’s, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vanuit de lucht, tussen de kassen   



 
We zullen nog een aantal procedures moeten volgen, doorlopen en afhandelen, maar hebben er alle vertrouwen 
in dat alles goed komt. Er is veel te doen, er moet afgebroken, ge- en verbouwd worden, weet of kent u iemand 
die eens wat zou willen helpen, horen we dit graag. Over wanneer een en ander gaat aanvangen houden we u op 
de hoogte (op meer frequente basis als nu) 
 
Hoewel we nog geen exacte maand van aanvang kunnen noemen, is de hoop en verwachting dat we in de herfst 
onze eerste bewoners en dagbesteders kunnen gaan ontvangen. De mogelijkheid tot “voor” inschrijven verdient 
aanbeveling., vraag om informatie. 
 
Een website is in de maak, we brengen u op de hoogte als deze te bezoeken is. 
 
Heeft u misschien de vorige brief niet kunnen lezen en u wilt toch de mogelijkheid dit soort pdf.files te lezen, kunt 
u de reader (lees programma) instaleren op uw computer van af http://www.adobe.com/nl/products/ en u maakt 
de keuze Download reader. Misschien makkelijk als u op andere sites zo een bestand wilt lezen, is volkomen 
legaal en veilig. Niet iedereen in ons adresboek heeft de eerste nieuwsbrief ontvangen, bij dezen alsnog. 
 
Als u vind dat er mensen in uw omgeving zijn, dichtbij of verder weg die belang kunnen hebben of die u gewoon 
in kennis wilt stellen, stuur dan alstublieft door. Mocht u een e-mail adres weten zodat we direct sturen laat het 
alstublieft  weten. 
 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed en Ria van Geest 
Israëllaan 19 
3214EG Zuidland 
01 81 – 45 32 17 
edvangeest@planet.nl 
 


