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“aluminium detaillering consequent doorgevoerd”

Chantal Koster,
ARCHITECT, Jorissen
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MAARSSEN

In het bosrijke gebied van Oisterwijk is op 27 januari de
nieuwbouw van de Koraal Groep ten behoeve van De
Hondsberg opgeleverd. De Hondsberg is een observatie- en
behandelingsinstituut voor jongeren van 0 tot 18 jaar met
complexe gedrags- en psychiatrische problemen. De
Hondsberg is het grootste observatiecentrum van ons land.
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