
 Locatie in beeld: De Rozenhoek 

 Helene en Peternel 
 trainen samen en 
af en toe doet de 
hele groep mee 
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  De hal van De Duinroos is net 
een kleurrijk museum

* Belevingsgerichte zorg: zorg en ondersteuning die rekening houdt met de ouder wordende cliënten. 

 Het zijn passende activiteiten, kijkend naar het levensverhaal van de cliënt. 
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De Alpenroos: Het zou een groep 

moeten zijn waar het tempo wat 

langzamer ligt. Maar dat weerhoudt 

de bewoners er niet van om in 

beweging te komen. Tijdens het 

dagelijks beweegmoment van Helene 

komt alles aan bod: benen, armen én 

onderkin. Regelmatig motiveert ze haar 

huisgenoten om mee te doen. 

Begeleider Peternel doet mee, terwijl  

ze af en toe de keuken induikt om te 

kijken of de spruitjes al klaar zijn. “Als 

je samen beweegt is het veel leuker en 

gemakkelijker vol te houden.”

Op de eerste etage wordt belevings- 

gerichte zorg* geboden en daar passen 

rust, veiligheid en gezelligheid bij. Arjan 

zorgt voor de muziek. Zijn stoel staat 

naast de cd’s en de stereotoren: “Ik  

luister graag naar Radio Lansingerland.” 

Meehelpen
In de woonkamer van De Zonneroos  

op de eerste etage wordt ook gekookt. 

De groep bestaat uit vier dames. Ze 

willen alle vier altijd graag helpen in het 

huis. “Het is soms vechten wie corvee 

heeft”, lacht Paula. 

Vandaag heeft Paula gewonnen. Ze mag 

meehelpen in de keuken. Paula is een 

vrouw met veel talenten: ze kan koken, 

bloemschikken, haken. Dat laatste doet 

Ontmoet de bewoners van de Rozenhoek in 

Bergschenhoek! Een bont gezelschap van kleurrijke 

mensen, met ieder hun eigen talent. Aan het einde van 

de dag treffen ze elkaar aan tafel in een van de vier 

gezamenlijke woonkamers. 

 Paula: 'Ik kook graag. 

 Vandaag help ik 

 begeleider Sietske' 

 ‘Het is soms vechten 

 wie corvee heeft’ 
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‘ Vaak is het gezellig, 
 maar het kan ook knallen’

ze ook op bestelling. Bijvoorbeeld voor 

de bestuurder van Sprank: “Voor Anne 

Westerduin haakte ik een poncho. Maar 

dat doe ik niet weer. Kleinere dingen zijn 

beter te doen. Zoals een hoofdband voor 

mijn nichtje.” 

In de woonkamer zit ook een aantal 

poppen van Anneke. Het is slechts een 

fractie van haar hele verzameling. Maar 

ze knu%elt net zo graag de begeleiders 

en andere bewoners. Begeleider Marja: 

“Het knu%elen is ontstaan nadat twee 

huisgenoten zijn overleden. Dat was een 

verdrietige tijd, maar dat brengt je ook 

- letterlijk en figuurlijk - dichter bij elkaar.” 

Kunst en knallen 
Op de tweede etage van De Rozenhoek 

is de dynamiek weer anders dan op de 

eerste. Er wonen dertien mensen die 

ontwikkelingsgerichte zorg ontvangen. 

De hal van De Duinroos lijkt op een 

kleurrijk museum. De voordeur van  

Margriet hangt vol met kleurplaten.  

En de initialen van haar buurvrouw  

Johanneke pronken op heel wat 

schilderijen. Blij laat Johanneke de folder 

zien van het atelier waar ze vier dagen in 

de week werkt. “Die mag ik uitdelen van 

mijn werk.” Johanneke en Margriet zitten 

al klaar aan tafel en snoepen stiekem, en 

al lachend, van de kroepoek. 

Aan de andere kant van de keuken eten 

Liselotte en Chris samen aan tafel. Zij zijn 

de enige bewoners van De Goudroos 

die deze vrijdag thuis zijn. En dat scheelt 

heel wat gegiechel, geklets en gekibbel, 

want normaal wonen hier nog vier 

meiden. Liselotte vertelt dat de groep 

soms net een gezin is: “Vaak is het heel 

gezellig, maar het kan soms ook weleens 

knallen.” Chris, de man des huizes,  

blijft kalm, glimlacht en sluit de maaltijd 

af met gebed. “Amen.” 

 Even een fijn een-op-een-moment 

 op de kamer van Ingeborg 

 Margriet en Johanneke 

 aan tafel 
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