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“MEER BEWEGEN MAAKT GELUKKIG”

Als beweegagoog gebruikt Martin Falkenberg 

sport en bewegen als middel om mensen met  

een beperking te helpen met hun problemen. 

“Bewegen is niet alleen leuk om te doen en  

goed voor je gezondheid, het heeft ook een  

positief effect op zelfredzaamheid en autonomie. 

Daardoor hebben mijn lessen ook een praktisch 

doel: als je je armen boven je hoofd kunt houden, 

dan kan je ook zelf je haren kammen en je tanden 

poetsen”, legt Martin uit. 

Naast het geven van groepslessen stapt hij  

ook regelmatig met cliënten op de duofiets.  

“Van samen fietsen door de natuur wordt  

iedereen gelukkig. Een 92-jarige vrouw, die 

vanwege haar levensovertuiging altijd een rok 

draagt, vertelde me na onze fietstocht dat ze  

online een joggingbroek had besteld om met mij 

te kunnen blijven fietsen. Zo’n reactie zal me 

altijd bijblijven”, zegt Martin.

BIJ PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDER-

STEUNING STAAT DE PERSOON CENTRAAL  

EN NIET DE BEPERKING OF ZIEKTE.  

OOK QUARIJN NEEMT DE WENSEN EN  

BEHOEFTEN VAN KWETSBARE OUDEREN  

ALS UITGANGSPUNT VOOR HET BIEDEN VAN 

PROFESSIONELE ZORG EN ONDERSTEUNING.

Professionele zorg en  
ondersteuning van QuaRijn  
is altijd dichtbij...

Mirjam Hagen,  
Bestuurder QuaRijn

QuaRijn biedt zorg en ondersteuning aan  

kwetsbare ouderen in Wijk bij Duurstede, Bunnik, 

Cothen, Odijk, Werkhoven, Veenendaal, Doorn, 

Amerongen, Rhenen, Elst, Maarn en Leersum. 

“We willen er graag voor zorgen dat kwetsbare 

ouderen hun plezier in het leven behouden en ze 

laten ervaren dat ze er toe doen”, vertelt Mirjam 

Hagen, bestuurder van QuaRijn. 

“Dit doen we door het aanbieden van een  

groot aantal diensten op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg. Van huishoudelijke hulp, fysio-

therapie thuis, ergotherapie en wijkverpleging tot 

ontmoetingscentra voor mensen met dementie en 

verpleeghuiszorg op maat voor als het thuis niet 

langer gaat.”

LOKAAL

Alle locaties van QuaRijn hebben een belangrijke 

wijkfunctie: mensen uit de buurt komen er graag 

een kop koffie drinken of een potje kaarten. 

Neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden.  

020 5800 977
info@greatmagazines.nl
www.greatmagazines.nl

Interesse in een 
Great Magazine? 

“Wij proberen met ons aanbod in te spelen op  

lokale behoeften, omdat elk dorp een eigen 

karakter heeft en iedere inwoner zijn of haar  

eigen wensen en behoeften”, zegt Mirjam.  

Deze gedachte staat ook centraal bij de nieuwbouw 

van Het Zonnehuis in Doorn. “Met de polikliniek 

van het Diakonessenhuis, twee huisartsenpraktijken, 

een apotheek en ons eigen Kennis- en Behandel-

centrum krijgt Het Zonnehuis een belangrijke 

maatschappelijke functie voor iedereen die op  

en rondom de Utrechtse Heuvelrug woont.”

"De locaties van QuaRijn hebben  
een belangrijke wijkfunctie"

EEN WARM THUIS

Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis  

wonen. “Onze ambitie is om hoogwaardige zorg  

en ondersteuning te leveren. Zo proberen we  

opnames in het ziekenhuis of in het verpleeghuis  

zo lang mogelijk te voorkomen”, vertelt Mirjam.  

En als het thuis echt niet langer gaat, biedt  

QuaRijn in Het Zonnehuis zorg aan verschillende 

doelgroepen, zoals mensen met de ziekte van 

Korsakov, mensen met dementie en mensen met 

een combinatie van psychische en lichamelijke 

aandoeningen. Daarnaast is er een geriatrisch 

revalidatiecentrum waar ouderen terecht kunnen 

voor kortdurende revalidatie na een operatie  

of hersenbloeding. 

Ook is respijtzorg mogelijk. Dit is kortdurende,  

vervangende zorg waardoor mantelzorgers even 

tijd voor zichzelf hebben. 

“Het Zonnehuis is kleinschalig opgezet. Iedere 

bewoner heeft een eigen kamer, maar kan ook  

in de gezamenlijke huiskamer terecht als hij of  

zij behoefte heeft aan gezelschap. We houden 

rekening met ieders wensen en behoeften, omdat 

we willen dat het hier zoveel mogelijk voelt als  

een thuis”, zegt Mirjam. 

MIRJAM HAGEN,  

BESTUURDER QUARIJN
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UITGEVER
Barry Reede

SALES & TRAFFIC
Marloes Oink

REDACTIE
Dieuwke de Boer

FOTOGRAFIE
Jean-Pierre Jans

VORMGEVING
Thea van Dijk
mevrouwvandijk.nu

NEW BUSINESS
Marja Maars
Wesley Dekker 

OPDRACHTGEVER
QuaRijn
0343 459 460
www.quarijn.nl

DRUKWERK
SMG Groep

COPYRIGHT
Niets uit onze magazines mag  
worden verveelvoudigd of anderzins 
toegepast worden, zonder onze 
schriftelijke toestemming.

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Duurzaam ondernemen is voor ons een bewuste keuze.  
Wij waarborgen duurzaamheid door ISO 14001,  
ISO 14064 Carbon Footprint, ISO 9001, ISO 12647-2, 
ISO 27002, FIRA (Brons) en ons Duurzaam Inkoop- en 
FSC certificaat. 
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De nieuwbouw van Het Zonnehuis bestaat uit drie 

losstaande panden in een jaren ‘30 landhuisstijl. 

Tussen de gebouwen ligt een prachtige, park-

achtige tuin met rolstoeltoegankelijke paden,  

beleeftuinen én een kas en moestuin waar  

bewoners zelf kunnen tuinieren. Ook komt er  

een klusschuur op het terrein, die dienst doet  

als houtwerkplaats voor bewoners met de ziekte 

van Korsakov.

"In de parkachtige tuin zijn  
rolstoeltoegankelijke paden,  
beleeftuinen én een kas en  
moestuin"

VAN VERBLIJF NAAR WONEN

De nieuwbouw van Het Zonnehuis past perfect  

bij de visie van QuaRijn, waarin persoons gerichte 

en kleinschalige zorg centraal staat. “De woon-

groepen bestaan straks uit acht bewoners.  

Iedere bewoner heeft een eigen studio met een 

zit-/slaapkamer en een badkamer. Ook is er een 

gezamenlijke huiskamer met een ruim terras of 

balkon. Voor de overige voorzieningen, zoals een 

kopje koffie in het restaurant of een bezoekje aan 

de kapper, kunnen de bewoners terecht in het 

hoofdgebouw”, vertelt facilitair adviseur Remmelt 

Oosterveen.

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE

In het hoofdgebouw komt ook een uitgebreid  

gezondheidscentrum. Daar is niet alleen het  

Kennis- en Behandelcentrum (KBC) van QuaRijn 

te vinden, maar ook een polikliniek van het  

Diakonessenhuis en vestigingen van de Doornse 

Apotheek en huisartsenpraktijken Heuvelrug  

Medisch Centrum (+HMC) en Groeneveld.  

Het Zonnehuis krijgt daardoor een belangrijke 

maatschappelijke functie in de regio. •

AAN DE RAND VAN DE KAAPSE BOSSEN IN DOORN WORDT HARD GEWERKT AAN DE NIEUWBOUW 

VAN HET ZONNEHUIS, EEN ZORGLOCATIE VAN QUARIJN WAAR KLEINSCHALIGHEID EN DUURZAAM-

HEID CENTRAAL STAAN. FACILITAIR ADVISEUR REMMELT OOSTERVEEN VERTELT U MEER.

DUURZAAMHEID

Er wordt zo duurzaam mogelijk 

gebouwd: de nieuwe gebouwen 

zijn gasloos, de ramen perfect 

geïsoleerd, er wordt energie 

opgewekt met zonnepanelen  

en gebruik gemaakt van  

warmtepompen.

SAMENWERKEN MET VAKGENOTEN IS BIJ VAN DIJK VOET & 

ZORG HET UITGANGSPUNT OM U MOBIEL TE HOUDEN.  

IN EEN GEZAMENLIJK INTAKEGESPREK MET U EN UW  

BEHANDELEND ARTS OF FYSIOTHERAPEUT VAN HET KENNIS- 

EN BEHANDELCENTRUM (KBC) VAN QUARIJN KUNNEN WIJ UW 

HELE BEWEGINGSAPPARAAT ONDER DE LOEP NEMEN. 

Wij zijn er voor iedereen met tijdelijke beperkingen en/of pijn-

klachten na een operatie, herstel na een beroerte en/of ziekte  

en pasvormproblemen als gevolg van ouderdomsklachten, reuma 

of diabetes. Wij bieden aan iedereen met voetproblemen of voet-

gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat een passende 

oplossing. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit advies over de aanschaf 

van de juiste schoenen, een (kleine) aanpassing van deze schoenen 

of het aanmeten van therapeutisch elastische kousen, pasvorm-

schoenen of verbandschoenen. Als uiteindelijk blijkt dat specifiek 

maatwerk nodig is, dan kunnen wij ook dat bieden. 

Het team van Van Dijk Voet & Zorg heeft al 25 jaar een  

gezamenlijk spreekuur in Het Zonnehuis in Doorn. Op uw verzoek 

kunnen wij ook op alle andere locaties van QuaRijn advies geven, 

meten en afleveren. En waar nodig bezoeken wij u thuis. 

U vindt de hoofdvestiging van Van Dijk Voet & Zorg in  

De Langstraat in Drunen, die van oudsher bekend staat om zijn  

leer- en schoenenindustrie. U kunt ook een afspraak maken in  

Zeist en Bergen op Zoom.  

Kleinschalig, duurzaam en
persoonsgericht
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Van Dijk Voet & Zorg:  
voor een passende oplossing

GROTESTRAAT 1 

5151 JC DRUNEN 

0416 – 374 147 

VANDIJKVOETENZORG.NL

ROZENSTRAAT 16 

3702 VN ZEIST 

030 – 692 51 73 

BOERHAAVEPLEIN 3C 

4624 VT BERGEN OP ZOOM 

0164 – 210 202



ACTIVITEITENBEGELEIDER JOHN, BEWEEGAGOOG 

MARTIN (PAG. 3) EN VERPLEEGKUNDIGE ANGELICA  

WERKEN MET VEEL PLEZIER BIJ QUARIJN.  

WIL JE OOK AAN DE SLAG IN DE ZORG?  

KIJK OP WWW.WERKENBIJQUARIJN.NL 

Zorg voor mensen, 
daar draait het om
bij de instellingen van 
Stichting QuaRijn
ZEVENzorg levert daar graag een 
bijdrage aan met de inzet 
van flexibele zorgverleners.

We waarderen de jarenlange relatie en 
wensen QuaRijn veel succes met de 
komende nieuwbouwontwikkelingen. 

Hulp nodig? Wij zijn beschikbaar!

www.zevenzorg.nl  |  planning@zevenzorg.nl  |  06 - 10 20 72 77

“IEDEREEN DOET WAAR HIJ  

OF ZIJ GOED IN IS”

John Terlingen is activiteitenbegeleider 

in de houtwerkplaats voor bewoners 

met de ziekte van Korsakov.  

Samen maken zij de meest prachtige 

tuinbanken, vogelhuisjes en tapas

planken, die ook verkocht worden. 

“De houtwerkplaats biedt de bewoners 

een vaste dagstructuur. Het voelt voor 

hen echt alsof ze drie dagen per week 

naar het werk gaan”, zegt John.  

“Iedereen doet waar hij of zij goed in 

is, van zagen, beitsen en schuren tot 

schroeven en spijkeren. Niet alleen 

hebben we veel plezier, de bewoners 

krijgen ook het gevoel van waarde te 

zijn. Ze zijn apetrots als ze samen iets 

moois hebben gemaakt. Dat zeggen 

ze niet hardop, maar ik zie het aan de 

brede glimlach op hun gezichten. ‘Kijk, 

dit maken wij!’, zie je ze denken. Ik 

vind dat fantastisch om te zien.”

“IK DOE DIT WERK VANUIT MIJN HART”

Angelica Kwint werkt als verpleegkundige revali datie  

in opleiding. Haar moeder werkte ook bij QuaRijn,  

dus ze kwam als klein meisje al over de vloer om  

kopjes thee rond te brengen. Inmiddels geeft ze  

gespecialiseerde zorg aan mensen die maximaal  

zes maanden revalideren in Het Zonnehuis. 

“Je moet snel kunnen schakelen om de verschillende 

cliënten op de afdeling goed te kunnen begeleiden. 

Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk om je te 

verdiepen in de ziektebeelden, maar ook in de mensen 

zelf. Ook de naasten hebben vaak begeleiding nodig. 

Dat maakt mijn werk erg afwisselend. Ik geniet van  

alle momenten waarop cliënten laten merken dat ze 

dankbaar zijn voor de zorg die ik ze geef. Ik doe dit 

werk vanuit mijn hart en het geeft me veel energie  

als ik daar waardering voor krijg.” 
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SCHUURMANS 
installatieadvies bv

In elk project, en zeker een project met deze omvang, hebben opdrachtgevers een installatiedeskundige nodig.
Ook voor Het Zonnehuis hebben wij het ontwerp verzorgd voor de complete technische installaties.
Hiermee wonen de cliënten - en werken de medewerkers - het gehele jaar in een aangenaam binnenklimaat.

Jaartsveld 34 
7141 DD Groenlo

Dat is pas echt advies!

0554 461714

info@installatieadvies.nl

www.installatieadvies.nl
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GROENVOORZIENINGEN AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN-ADVIEZEN

Engweg 25
3972 JC 

Driebergen-Rijsenburg 

IBAN NL69 ABNA 0489 4984 69
BTW nr. 8031.15.209.801

K.v.K. Utrecht nr. 30036414

Telefoon: 0343 512742 
Mobiel: 06 55 39 58 74 

E-mail: zeelebv@planet.nl

Wij feliciteren 
QuaRijn met de 
opening van 
Het Zonnehuis!


