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Willine en Wouter

genieten in hun nieuwe thuissituatie

FAMILIE DEN OUTER
VANUIT CAPELLE AAN DEN
IJSSEL NAAR URK

HENK VAN LAAR
IS BEHEERDER EN
AANSPREEKPUNT

Het is
top in
Het Top
Dit magazine is opgesteld in
verband met de opening van
Het Top. Ik vind het dan ook
een voorrecht een voorwoord
te mogen schrijven.
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Stichting Ouderenzorg
Oud Gereformeerde
Gemeente in Nederland,
Groen van Prinstererlaan 33a,
3771 CC Barneveld,
in samenwerking met
GBU graﬁsch compleet, Urk
Oplage:
6.000 exemplaren
Graﬁsche verzorging:
GBU graﬁsch compleet,
www.gbu.nl

Vanaf deze plaats wil ik zowel
de Stichting Ouderenzorg Oud
Gereformeerde Gemeenten in
Nederland als de bewoners van
woonzorgcentrum Het Top van
harte feliciteren met dit schitterende gebouw.
Op een eigentijdse manier wordt
invulling gegeven aan woonzorg
voor ouderen. De Stichting Ouderenzorg Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland speelt
in op ontwikkelingen die op onze
Urker gemeenschap afkomen. De
tijd dat de overheid de volledige
zorg in elke levensfase voor haar
rekening nam, neemt in toenemende mate af. Er is sprake van
een overgang van verzorgingsmaatschappij naar een samenleving waarbij er zorg voor elkaar
is. Zorg door familieleden, vrienden en kerk.

brengt. Niet alleen met de mond
belijden, maar ook de daad bij het
woord. Dit woonzorgcentrum is
hier weer een voorbeeld van.
Van verschillende bewoners van
Het Top heb ik vernomen dat
het woonzorgcentrum voorziet
in hun behoefte. De gerieﬂijkheid
van voorzieningen en de kerk op
loopafstand én dichtbij het oude
dorp. Een ‘rondje haven’ is ‘om de
hoek’.
Vanaf deze zijde wil ik nogmaals
benadrukken het belang voor de
Urker gemeenschap van Het Top!
Natuurlijk hoop ik dat dit mooie
woonzorgcentrum de komende
decennia een belangrijke plaats
in onze samenleving zal innemen,
zodat velen naar volle tevredenheid in Het Top kunnen wonen.
Kortom: het is top in Het Top!

Ook dit woonzorgcentrum geeft
blijk van een Urker manier van
samen leven. Op Urk is het de
normaalste zaak van de wereld
dat je naastenliefde in praktijk

Pieter C. van Maaren
(burgemeester Urk)

Het Top magazine

3

MULDER TRANSPORT B.V. URK
Transport- en Expeditiebedrijf

Totale logistieke dienstverlening
Transporten van zowel verse als diepgevroren visproducten.
Dagelijks geconditioneerde groupage in de Benelux.
Verzorgen van im- en exporttrajecten van zeecontainers.
Particuliere en zakelijke verhuizingen.
Marsdiep 13 - 8321 MC Urk - Tel. 0527-681664 - e-mail: info@muldertransport.nl

Kwalit eit die gezien
mag worden

A l meer
dan45
jaar

Elke dag
nieuws

Showroom: Texelstroom 3 Telefoon: 0527-682617 - URK
www.wakkerzonwering.nl

Dé specialist voor uw veranda/zonwering/zeilmakerij in Flevoland

Zonwering
Terrasschermen
Screens
Rolluiken
Markiezen
Uitvalschermen
Verandazonwering
Buitenjaloezieën
Horren
Binnen-zonwering
Project-zonwering
Horeca overkapping

Veranda
Tuinkamers
Serres
Schuifwanden
Glasveranda
Vaste wanden
Overkapping
Carport

Zeilmakerij
Verandazeilen
Schuifzeilen
Valbrekers
Stootkussens
Zuigkleden
Kipperkleden
Dekkleden
Afdekhoezen

VOOR MEER INFO: WWW.WAKKERZONWERING.NL

FREEK MULDER BEGELEIDDE PROJECT VOOR STICHTING OUDERENZORG

‘Eigen identiteit
hoog in vaandel’
Een aanwinst voor de Urker samenleving.
Woonzorgcentrum Het Top voldoet
ruimschoots aan die beoordeling. Het fraaie
complex staat op de plaats waar vroeger
de ‘Huishoudschool’ stond. De Stichting
Ouderenzorg van de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland is er in geslaagd
om een bijzonder waardevolle voorziening
te realiseren op deze plek. ,,Wij hopen dat
de Heere zijn door ons verbeurde, maar
onmisbare zegen mag geven over de
exploitatie van het Het Top’’, zegt secretaris/
coördinator Freek Mulder van de Stichting
Ouderenzorg.

Het Top is niet alleen een tehuis voor ouderen die in een
beschermde woonomgeving
willen wonen. Er is ook aan de
medemens gedacht die extra
zorg nodig heeft. De Thuishaven
heeft een eigen afdeling, maar
RST heeft een eigen kantoor in
het Woonzorgcentrum gekregen.
Freek Mulder: ,,Wij hopen en vertrouwen op een hele goede samenwerking met deze partijen.’’
Het begon allemaal toen er vanaf Urk de wens te kennen werd
gegeven om een eigen Woonzorgcentrum voor mensen met
dezelfde identiteit te realiseren.
De Stichting Ouderenzorg, die
uitgaat van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ging
in gesprek met de aannemer. Na
verloop van tijd werd er een compromis gevonden en kon de bouw
beginnen. Uiteindelijk werden er
33 woningen gerealiseerd voor
ouderen. Bijna 80 procent van het
woonbestand valt onder de huur-

toeslaggrens. Daarnaast kwam er
ook een speciale zorgunit voor
extramurale zorg, een logeerkamer en een ﬂinke huiskamer voor
onder andere dagbesteding. ,,Zo
kunnen bewoners actief betrokken blijven bij eenvoudige huishoudelijke activiteiten, zoals men
dat eerder gewend was’’, zegt
Freek Mulder.

GEBORGENHEID
De Stichting Ouderenzorg hecht
aan een vertrouwensband tussen
de bewoners, de beheerder, zorgverleners, familie en mantelzorgers. Freek Mulder: ,,De bewoners
moeten een gevoel van geborgenheid hebben. Zij zijn tenslotte
de bewoners, die uiteraard hun
eigen mening hebben. Maar zij

moeten ook het gevoel hebben
dat zij hun privacy niet verliezen
en dat er wederzijds vertrouwen
is en dat er respectvol met elkaar
omgegaan wordt in Het Top.’’
De bewoners zijn tevreden over
de voorzieningen in Het Top.
Dat laten ze aan iedereen weten.
Het gevolg is dat er nu al een
wachtlijst is voor de zorgappartementen. ,,De bewoners, beheerder,
zorgverleners en het bestuur van
de Stichting Ouderenzorg rekenen op een goede samenwerking.
Dat is nodig om met elkaar een
ﬁjne leefomgeving te creëren. Die
goede samenwerking was er ook
tijdens de bouw. Wij zijn dankbaar
dat het allemaal voorspoedig en
onder de zegen van de Heere is
verlopen’’, besluit Freek Mulder.
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Complete bril inclusief zonnebril
€ 249,Met leesgedeelte inclusief zonnebril
€ 395,Adres: Ransuil 62 8322 CP Urk Mail: info@hakvoortoptiek.nl
Web: www.hakvoortoptiek.nl Telefoonnummer: 0527-701033

Wij feliciteren
Stichting Ouderenzorg
en de bewoners
van Het Top
met dit
prachtige project.

Arubastraat 4, 8321 GZ Urk. Tel. 06-25296015

Het vertrouwde adres
voor al uw installaties in
★ Woningbouw
★ Utiliteit
★ Industrie
★ Scholen
★ Kerken
★ Zonnestroom-installaties
★ Tevens geluids-, brand-,
inbraak- en
ontruimingsinstallaties

Vlieter 5 • Urk • Tel. 0527-686000
Storingsdienst 06-13624329
www.hoekstraurk.nl

HENK VAN LAAR IS
BEHEERDER
EN AANSPREEKPUNT
IN HET TOP

‘Fijn dat er
vrijwilligers zijn’
Ervaring heeft hij opgedaan als koster.
Al ruim achttien jaar zorgt Henk van Laar
dat de Jachin Boazkerk er keurig uitziet
en als het nodig is bezoekers een plaatsje
te wijzen. Nu Het Top klaar is, heeft hij
er een taak bij gekregen. Niet alleen het
schoonhouden van het gebouw behoort tot
zijn taken. Als er mensen zijn die een zaal
willen huren, dan is Henk het aanspreekpunt:
,,Gelukkig hebben wij veel vrijwilligers, die
hun steentje willen bijdragen.’’

Het Top
Adres algemeen:
Postadres:
Postadres
Openingstijden:
Bezoekuren
Zorgafdeling:

Het Top 1a
Het Top 8a
Zorgafdeling: Het Top 8
Van 07.00-23.00 uur,
daarna aanbellen bij de zorg
10.00-12.30; 14.30-17.30
en 19.00-21.30 uur

BEREIKBAARHEID
Beheerder:
06-30344350
Het Top:
0527-680777
Zorgafdeling RST: 0527-681411
E-mail:
hettop@gmail.com

Bij Henk van Laar ligt de nadruk
op samenwerken. Het kosterschap van de Jachin Boazkerk
en beheerder zijn van Het Top
vraagt veel tijd en energie. Maar
zijn nieuwe functie is ook meteen
een enorme uitdaging. Natuurlijk
heeft Henk ervaring opgedaan
als koster om met mensen om
te kunnen gaan, maar leiding
geven in een Woonzorgcomplex
is nieuw voor hem. ,,Dat kost tijd
en energie. Maar het is een mooie
uitdaging’’, zegt Henk van Laar.
Naast de schoonmaakwerkzaamheden, zorgt de beheerder er ook
voor dat de vrijwilligers worden
aangestuurd. En die bieden zich
gelukkig in ruime mate aan.
Daarnaast worden er door Henk
van Laar en vrijwilligers allerlei
activiteiten voor de bewoners
van het Zorgcomplex georganiseerd: ,,Wij zijn begonnen met
een keer per veertien dagen een
weeksluiting te houden. Na de
sluiting kunnen de bewoners met
elkaar een kopje koﬀie drinken

om zodoende de onderlinge contacten te onderhouden. En iedere
woensdagmorgen is er een zogeheten koﬀiemorgen, met hetzelfde doel. En deze maand begint
een aantal vrijwilligers met dagactiviteiten.’’

GEBRUIK ZALEN
In het gebouw is er een grote
ruimte die voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt. Dat
kan bijvoorbeeld zijn een verjaardag vieren, maar ook als er
een familie gewoon bij elkaar
wil zitten. Henk van Laar: ,,Bij
verjaardagen kunnen wij zorgen
voor de catering en bediening
door vrijwilligers. Maar families
kunnen ook zelf voor bediening
zorgen.’’ Wie gebruik van een
zaal wil maken, neemt contact
op met de beheerder. Hij zorgt er
dan voor dat de zaal beschikbaar
is en dat er vrijwilligers zijn als
dat nodig is. ,,Gelukkig kunnen wij
die voldoende krijgen’’, besluit de
beheerder.
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Voor al uw
verf en behang
Handelskade 1, 8321 KB Urk • Postbus 41, 8320 AA Urk • Telefoon 0527-681441 Fax 0527-683591
Internet: www.kjcoenen.nl • E-mail: info@kjcoenen.nl

Van top tot teen gekleed
bij Bakker Bedrijfsartikelen
Voor al uw bedrijfsartikelen
bent u bij ons aan het juiste adres

Inschot 5
8321 MB Urk
Tel: +31(0)527 682772

Fax: +31(0)527 683679
info@bedrijfsartikelen.nl
www.bedrijfsartikelen.nl

Openingstijden:
ma.
07.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur
di.-vrij. 07.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur
za.
07.00-12.30 uur

FAMILIE DEN OUTER
VANUIT CAPELLE
AAN DEN IJSSEL
NAAR URK

‘Het is hier
echt TOP wonen’
,,Ik woon op Het Top, ik woon in Het Top
en ik vind het hier top.’’ Elisabeth den
Outer kan haar geluk niet op als zij over
haar nieuwe woonplek praat. Zij kwam
begin dit jaar samen met haar man
in Woonzorgcentrum Het Top wonen.
Jacob en Ditta Bakker kwamen als eerste
bewoners en waren een tijdje het jongste
stel. De gezondheid van Jacob noopte hen
Het Top als woonlocatie te kiezen. ,,Wat
geweldig om hier te wonen’’, zeggen beide
echtelieden.

Jacob en Ditta Bakker zijn niet alleen bewoners. Zij
hebben ook een ondersteunende taak. Jacob heeft
een sleutel van het alarmsysteem voor het geval er
brand zou uitbreken. Ditta is actief als vrijwilliger.

Pieter Jacobus den Outer en zijn
vrouw Elisabeth kenden Urk al
van vakanties en de bezoeken
aan hun dochter, die al 25 jaar
op Urk woont. De man des huizes
verraste zijn echtgenote na een
bezoekje aan Urk met de mededeling dat hij een mooi wooncomplex had gezien. Na wat telefoontjes en een korte bezichtiging
ging het echtpaar om. ,,Wij wilden
wel twee slaapkamers, want als
er bezoek uit Capelle aan den
IJssel komt, moet er wel plaats
zijn om te overnachten.’’ Elisabeth
den Outer vult enthousiast aan:
,,Ik was er meteen gek op.’’
Voor Jacob en Ditta Bakker, die
in Wijk 8 woonden, was het eigenlijk een ‘moeten’ om naar een
gelijkvloerse woning uit te kijken.

Jacob: ,,Ik heb diverse operaties
gehad, waardoor trappen klimmen eigenlijk een te zware belasting is. In ons appartement kan ik
zo vanuit de slaapkamer naar de
badkamer. Dat is ideaal voor mij.’’
Jacob en Ditta zijn vanaf het begin nauw betrokken bij Het Top
en de bewoners. Jacob heeft een
sleutel van het alarmsysteem. Als
er wat gebeurt en de beheerder is
er nog niet, kan hij al actie ondernemen. Ditta is als vrijwilligster
actief.
Naast alle positieve zaken in het
gebouw, speelt de ligging van Het
Top ook een belangrijke rol voor
de families Den Outer en Bakker.
In koor zeggen zij: ,,Je bent overal
dicht bij. Of je nu naar de kerk
gaat of boodschappen doet, je
bent er zo. En de bibliotheek is
ook lekker dichtbij.”
Beide echtparen zijn vol lof over
de medebewoners. Samen dingen
doen en je toch in je privévertrek
kunnen terugtrekken. Jacob en
Ditta doen dat in hun 135 vierkante meter grote appartement,
dat van de familie De Outer is
iets kleiner. ,,Maar wij hebben
twaalf kleinkinderen en die kunnen allemaal tegelijk komen’’,
zegt Jacob Bakker met een knipoog.
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Verpleging & Verzorging

Fijn dat RST Zorgverleners
ook in Het Top voor mij zorgt!
Woont u in Het Top of op Urk en hebt u extra zorg nodig? Verpleging en
verzorging door medewerkers met een reformatorische identiteit, dat is
RST Zorgverleners.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig in Het Top en leveren
zowel Huishoudelijke Hulp als Verpleging & Verzorging in de appartementen
waar dat nodig is. Er is een speciale unit voor 24-uurszorg voor 5 personen.
Deze bestaat uit een eigen slaapkamer met douche en een gezamenlijke
woonkamer.
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NTOOR KOMPLEET
A
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Voor informatie over de zorg kunt u contact opnemen met leidinggevende
Jannie Groothuis, telefoonnummer 0342 - 74 52 42. Voor meer informatie
over onze organisatie kijkt u op www.rstzorg.nl.
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De Boer Kantoo
De Boer Kantoorcentrum
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• Kantoormeubelen
• Computers & printers
oer Kantoorcentrum
• Kantoorartikelen
• Computersupplies

Westwal 9, 8321 WG Urk
Postbus 155, 8320 AD Urk
Telefoon 0527 - 685391
Telefax 0527 - 686224
e-mail: info@deboerkantoorcentrum.nl
www.deboerkantoorcentrum.nl

• Copiers & faxen
• Netwerken & systeembeheer
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RST verleent zorg
in Het Top

orcentrum
Zeven dagen per week zorg verlenen. Dat is
aan de Reformatorische Stichting Thuiszorg
(RST) wel toevertrouwd. RST was al bekend
op Urk in de thuis- en kraamzorg, maar
verleent nu ook zorg in Het Top. De leiding is
in handen van Jannie Groothuis. ,,Wij verlenen
geplande zorg, maar ook op afroep’’, zegt de
leidinggevende.

De bewoners van Het Top kunnen 24 uur per dag en zeven
dagen per week rekenen op de
hulp van RST als het gaat om
zorg voor de bewoners. ,,De huishoudelijke hulp beperkt zich tot
vijf dagen. Bewoners van Het Top
die medische zorg nodig hebben
of zelf niet veel meer kunnen,
daar staan wij de hele week, dag
en nacht voor klaar’’, zegt Jannie
Groothuis.
Tot aan de opening van Het Top
was Corianne Kemp ook werkzaam in Het Top. Zij heeft samen
met Jannie Groothuis zorggedragen voor het opstarten van de
activiteiten: ,,Wij leveren zorg en

hulp die past bij de identiteit van
onze cliënten. Daarnaast verzorgen wij ook twee dagen per week
allerlei activiteiten voor de bewoners. Wij krijgen daarvoor ook
hulp van een vrijwilliger. Want
zonder kan niet. Verder organiseren wij ook twee uitstapjes per
jaar voor de bewoners.’’
De beide vrouwen benadrukken
dat er ook aandacht is voor bewoners die zich eenzaam voelen:
,,Wij nodigen ze uit om een keer
met de anderen beneden koﬀie te
komen drinken. Dat is goed voor
de eenzame, maar ook voor de
saamhorigheid onder de bewoners in Het Top.’’
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Bouw

in beeld

Woonlocatie De Thuishaven, een nieuw wooncomplex op Urk voor mensen met een verstandelijke beperking. Siloah biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke
beperking vanuit een reformatorische achtergrond. De vraagstelling van de cliënt staat bij
Siloah centraal.
Wonen
Woonlocatie De Thuishaven is in bezit van 18 wooneenheden. De cliënten wonen in eigen appartementen waarbij ze gebruik maken van de gezamenlijke woonkamers. De doelstelling van De Thuishaven is om mensen met een verstandelijke
beperking een thuis te bieden.
Overdag gaan de meeste cliënten naar hun werk: een dagactiviteitencentrum, zorgboerderij of sociale werkvoorzieningplaats in de directe omgeving.

Huiskamerproject
Speciaal voor de ouder wordende cliënt en de bewoner die behoefte heeft aan een inhoudelijke dagbesteding in de
woonlocatie, organiseert De Thuishaven een huiskamerproject met verschillende activiteiten zoals koken, bakken, wandelen, een rondje haven, de Bollenroute rijden, musea bezichtigen, een prachtig kunstwerk van mozaïek maken en
zoveel meer.

Logeren/naschoolse- en zaterdagopvang
De mogelijkheid om te logeren, de naschoolse- en zaterdagopvang is nieuw in het aanbod van Siloah. De nieuwe activiteiten zijn bedoeld voor:
• Kinderen en tieners in de leeftijd van 4 tot 16/18 jaar
• Volwassenen vanaf 16/18 jaar tot onbepaalde leeftijd
Het doel van dit aanbod is om cliënten die zichzelf niet kunnen vermaken een
inhoudelijke dag/middag besteding en de mogelijkheid tot logeren te bieden.
• Cliënten worden ontwikkeld, gemotiveerd en gestimuleerd in hun mogelijkheden
• Cliënten (kinderen) worden bewust gemaakt van de wereld om hun heen
• Cliënten (kinderen) leren samenspelen
• De cliënten worden activiteiten aangeboden die passen bij hun leeftijd/niveau
• Ontlasting voor de ouders
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiemetje Hakvoort,
06 30 64 52 56

zorg met identiteit

Siloah Gehandicaptenzorg behoort tot Zorggroep Sirjon.

siloah.nl

TIEMETJE HAKVOORT LOCATIEMANAGER IN THUISHAVEN

‘Bewoners overal
bij betrekken’
De overgang van de oude situatie in De
Thuishaven aan Het Ruim naar de nieuwe
locatie in Woonzorgcentrum Het Top is
vlekkeloos verlopen. Tiemetje Hakvoort
is locatiemanager van Siloah (onderdeel
van Sirjon Zorggroep) in De Thuishaven.
Vanuit haar kantoor vertelt zij met gepaste
trots over de cliënten. ,,Wij betrekken
onze bewoners zoveel mogelijk bij onze
activiteiten. De zorg die wij verlenen, is
vraaggestuurd, maar wel zorg met een eigen
identiteit’’, zegt Tiemetje Hakvoort.

Centraal in de hulpverlening van
Siloah is de vraag: wat kan een
cliënt zelf allemaal nog? De medewerkers proberen daar zoveel
mogelijk op in te spelen. ,,Mensen
zoveel mogelijk zelf laten doen
en zoveel mogelijk overal bij betrekken. Voornamelijk het wonen
in een eigen appartement motiveert de bewoner om zoveel mo-

Wat doet Siloah?
Siloah biedt mensen met een handicap de zorg
die zij vragen. Principieel gefundeerd op Gods
woord, praktisch ingevuld met deskundigheid
en oprechte betrokkenheid.
Onderstaande onderdelen kan Siloah bieden
voor deze medemens:
* Wonen * Dagbesteding * Logeren
* Zaterdagopvang * Begeleid zelfstandig wonen
* Zorg aan huis * Praktisch Pedagogische
Gezinsbegeleiding (PPG)
MEER INFORMATIE BIJ DE THUISHAVEN:
0527-690819

gelijk zelfstandig te ondernemen.
Je ziet dan in vrij korte tijd dat
de meesten van hen een soort
ontwikkelingsspurt krijgen. Ze
blijken meer te kunnen en te willen dan in eerste instantie werd
gedacht’’, zegt locatiemanager
Tiemetje Hakvoort.
In de praktijk van het leven van
de bewoners van De Thuishaven
blijkt dat een ﬂink aantal van
hen overdag ook elders aan het
werk kan gaan. Aangepast werk,
maar wel met een bepaald doel:
zoveel mogelijk betrokken blijven
bij de alledaagse dingen. Tiemetje
Hakvoort: ,,Ouders zijn vaak trots
als ze zien hoe hun kind zich
ontplooit en doelen bereikt. Het
geeft de medewerker een stimulans om dit werk te kunnen en
mogen doen. Ondersteuning van
vrijwilligers is daarbij van groot
belang. De betrokkenheid van
deze mensen zijn voor De Thuishaven van grote waarde”.

EIGENWAARDE
In de nieuwe Thuishaven hebben
de bewoners veel meer ruimte en
een prachtig eigen appartement.
Het geeft meer mogelijkheden.
De bewoners kunnen bijvoorbeeld
zelfstandig of onder begeleiding
in de eigen woning koken. Daarnaast koken cliënten samen met
de leiding in de algemene keuken.
,,Zij doen dat met veel plezier
en toewijding. Op deze manier
willen we de bewoners laten ontwikkelen en op weg helpen naar
zoveel mogelijk zelfstandigheid.
Dit geeft de bewoner een groot
gevoel van eigenwaarde”, zegt
Tiemetje Hakvoort.
In De Thuishaven, met 19 wooneenheden, zijn de bewoners van
verschillende leeftijdsgroepen.
De jongste is 19 en de oudste 75
jaar. En ze kunnen het heel goed
met elkaar vinden. Vooral in de
avonduren is het heel gezellig als
de hele groep koﬀie drinkt of een
spelletje doet.
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WILLINE EN WOUTER
GENIETEN IN HUN
NIEUWE THUISSITUATIE

‘Zelf mijn kamer ing
Het lijkt wel of je de kamer van het kasteel van Sissi
binnenkomt. Het blijkt al gauw dat Willine Wezelman een grote
fan is van dit historische ﬁguur. Een grote foto én zelfs een
zelf gemaakt kussentje sieren de woonkamer van haar. In een
andere kamer zit Wouter Mulder achter zijn laptop op internet.
Beide bewoners van De Thuishaven hebben het uitstekend
naar de zin. ,,Er wordt hier van alles voor je gedaan en toch
heb je een eigen onderkomen. Een stuk privacy, waar je met
genoegen verblijft’’, zeggen beide bewoners.

Willine Wezelman straalt als ze
vertelt dat ze helemaal zelf haar
appartement heeft mogen inrichten. Alles ademt de sfeer van
‘de periode Sissi’. ,,Dat is niet zo
vreemd, want ik ben een fan van
Sissi. Ik ben ook al een paar keer
in Oostenrijk naar een kasteel en
een paleis geweest. Ik houd van
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klassieke dingen’’, verklaart Willine de inrichting van haar kamer.
De bewoonster van De Thuishaven gaat iedere morgen naar de
Dr. Maarten Lutherschool of de
Johannes Calvijnschool om de
‘juﬀrouw’ te helpen. En ik help directeur Rein Post ook met allerlei

karweitjes. Kleurplaten kopiëren
voor de leerlingen, bloemetjes
maken van crêpepapier, knippen
en nog veel meer. ,,De juﬀrouw en
Rein Post kunnen niet meer zonder mij’’, zegt Willine trots.
Willine ging in de oude locatie
van De Thuishaven in het weekend naar huis. Sinds de nieuwe
locatie aan Het Top in gebruik
is, blijft zij ook in de weekenden
in haar appartement. Zij zegt: ,,Ik
heb het hier zo naar mijn zijn, dat
ik ook dan gewoon hier blijf. En
ik krijg veel visite. Dan kan hier
omdat ik een ruime woonruimte
heb. En ik verveel mij hier niet,
want wij hebben altijd wat te
doen. Ook ’s avonds, want dan
doen wij vaak een spelletje. Wij
hebben telkens weer een andere
begeleider.’’
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WOUTER MULDER
Wouter Mulder is een ‘vreemde’. Maar
toch ook weer niet. Hij heeft kennissen
op Urk en woont sinds januari in De
Thuishaven. De uit Buurmalsen afkomstige Wouter werkt (als er genoeg
te doen is) overdag in De Koningshof:
,,Maar het wordt ook wel eens nachtwerk. Ik doe van alles en nog wat.
Manusje-van-alles, zeg maar.’’
Ook in De Thuishaven is hij het liefst
in de keuken bezig: ,,Wij hebben hier
wel een takenlijst, maar ik ben het
liefst in de keuken. En natuurlijk houd
ik mijn eigen appartement schoon. Ik
ben trots op mijn eigen onderkomen.
Een eigen woning, dat is toch super. Ik
vind een stukje privé heel belangrijk.
En dat heb ik hier. En als mijn kennissen komen dan maken wij er ook altijd
een leuke ontmoeting van.’’

Nieuwe Onnastraat 78
8331 MC Steenwijk
Tel. 0521-521466
www.blijhamdakwerk.nl
e-mail: info@blijhamdakwerk.nl
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Wanpla
Carlsons
8263 CA

• Accessoires

Wanpla Kampen B.V.
Carlsonstraat 2
8263 CA Kampen

T (038) 332 66 99
F (038) 332 23 89
info@wanpla.nl
www.wanpla.nl
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Paul Roescher
altijd op
’t TOPniveau!
ALWEER 56 URKERS DIE KOKEN IN EEN
KEUKEN VAN PAUL ROESCHER!

ichting
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Ouderenzorg met dit prachtige
PAUL ROESCHER LEVERDE EN
MONTEERDE 56 KEUKENS

Met Megastores in:
Rijssen: (7463 PH), Plaagslagen 2. Tel. (0548) 540 340
Apeldoorn: (7317 AN), Vlijtseweg 196. Tel. (055) 360 1747

OPEN:
di. t/m vrij. 9-18 uur
(zat. 9-16.30 uur).
Koopavond = do.
Zon-/feestdagen
gesloten.

VAN BEIJNUM ARCHITECTEN AL JAREN ACTIEF OP URK

‘Ontwerp
Ontwerp heeft typisch
Urker karakter’
Een groot gebouw inpassen
in een al jarenlang bestaande
omgeving, met daarbij ook nog
eens vier kerkgebouwen in de
directe omgeving. Met Het Top
is aansluiting gezocht bij de
karakteristieke bouwvormen
en kleuren die kenmerkend
zijn voor het oude dorp.
Het is Van Beijnum Architecten
uit Amerongen gelukt om
al die wensen in een
vorm te gieten die tot het
eindresultaat heeft geleid.

Het is een grove weergave van
alle wensen die er waren bij de
bouw. Maar voordat de eerste
paal de grond in kon, was er tot
in detail gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van Het
Top. De belangen van de bewoners en de gebruikers stonden
daarbij centraal. Het architectenbureau van Wouter van Beijnum
puzzelde en kwam met pasklare
oplossingen voor een aantal speciﬁeke wensen.
Wie het Woonzorgcentrum binnenkomt, valt het meteen op dat

er veel daglicht in de hal is. ,,De
lichtkap in de centrale hal, met
trap- en liftpartij, is wel een bijzonder element in de samenhang
van het ontwerp. Door deze lichtkap kan er maximaal daglicht invallen. De centrale hal (ver)bindt
het geheel samen, waardoor het
toch wel complexe ontwerp een
harmonisch geheel wordt’’, zegt
Wouter van Beijnum.
Bij het totale ontwerp heeft Van
Beijnum er rekening mee houden dat alle wooneenheden ’s
middags of ’s morgens ‘bezond’

Van Beijnum Architecten heeft een jarenlange ervaring op Urk.
De onderneming uit Amerongen was onder ander betrokken bij de
nieuwbouw van de visafslag aan de Westwal, bouw en verbouw van
verschillende schoolgebouwen, de (ver)bouw van negen kerkgebouwen, bouw van talloze woningen en bedrijfsgebouwen.

worden: ,,Daarom is de situering
van het woongedeelte zodanig
noord-zuid gericht, dat de diverse functies met een relatie tot
elkaar kunnen proﬁteren van
zoveel mogelijk zonlicht.’’

BIJZONDER
Het Top is een bijzonder gebouw.
Niet alleen als het gaat om de
functionaliteit, maar ook voor
wat betreft de omvang in relatie
tot de perceeloppervlakte. Maar
ook de vormgeving is bijzonder.
,,Het ontwerp sluit aan bij de
typische Urker uitstraling met
vormen en kleuren die kenmerkend zijn voor het oude dorp.
Voor de oudere Urkers zijn dat,
als compensatie van de omvang,
vertrouwde en herkenbare elementen. Hierdoor zullen zij zich
eerder thuis voelen in Het Top’’,
zegt de architect.

Het Top magazine
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Voor al uw Woning-, Project- en Scheepsstoffering

• Tapijt
• Vinyl
• Linoleum
• Houten vloeren
• Laminaat
• Kurkparket
• Lamel parket
• PVC vloeren
• Vitrages
• Jaloezieën
• Horren
• Shutters
• Plissés
• Duettes
• Rolgordijnen
• Zonwering

Wij feliciteren Stichting Ouderenzorg en bewoners van ‘Het Top’
met de ingebruikname van Woonzorgcomplex Het Top
Oostwal 13, Urk Tel./Fax 0527-686986 of 06-30573535
info@vanveensinterieur.nl
www.vanveensinterieur.nl

HENDRIK POST, UITVOERDER EN COÖRDINATOR BIJ BOUW HET TOP:

‘Kwaliteit erg hoog’
Een Woonzorgcentrum bouwen, dat qua
volume een van de grootste bouwwerken is
dat L. Post en Zonen gebouwd heeft. Samen
met de bestemming die het gebouw heeft
gekregen is dat iets om trots op te zijn.
Hendrik Post was anderhalf jaar lang de
centrale ﬁguur in het web van aannemer
en onderaannemers: ,,Het is een mooi,
functioneel gebouw geworden en er is
niet op de kwaliteit bespaard. Ik hoop dat
onze ouderen er nog heel lang van mogen
genieten.’’

Het Urker aannemersbedrijf
heeft 54 jaar ervaring en dat
kwam goed van pas bij de realisering van Woonzorgcentrum
Het Top. De negen broers die
bij het bedrijf werkzaam zijn,
hebben allemaal hun eigen taak.
De begeleiding van de bouw en
onderaannemers die bij Het Top
betrokken waren, werden door
Hendrik Post aangestuurd. ,,Een
uitdagende klus, maar de samenwerking was heel goed. Iedereen
heeft zijn uiterste best gedaan
om tot het behaalde resultaat te
komen’’, zegt hij.
Een Woonzorgcentrum voor de
ouderen en een aantal zorgwo-

ningen. Naast de gewone zakelijke band die een uitvoerder met
zijn werk heeft, was dit gebouw
toch iets bijzonders. Niet alleen
qua bouwvolume was het een
van de grootste klussen voor het
Urker bouwbedrijf, maar met de
wetenschap dat het vooral voor
de lokale ouderen en mensen die
hulpbehoevend zijn bestemd is,
gaf een extra stukje motivatie.
Hendrik Post: ,,De manier waarop
de Stichting Ouderenzorg samen met De Thuishaven en RST
deze voorziening tot stand heeft
gebracht, sprak mij wel aan. De
ouderen kunnen hier wonen in
hun eigen omgeving.’’

Wetenswaardigheden Het Top
Om een gebouw te realiseren van deze grootte, is er heel wat bouwmateriaal nodig. Aannemersbedrijf L. Post en Zonen heeft onderstaande gegevens vrijgegeven:
Aantal palen:
Lengte palen:
Gebruikte hoeveelheid
beton verdiepingsvloeren:
Aantal bakstenen:
Aantal dakpannen:
Vierkante meters
glasoppervlak, buiten:

164
2373,48 meter
1025 m2
Donkerrood gereduceerd 140976,
Rood gereduceerd 27324
16510
585 m2

KWALITEIT
Bij de bouw is er niet op de kosten bespaard als het ging om
kwaliteit. ,,Dat is iets wat ik de
opdrachtgever moet nageven.
De kwaliteit is erg hoog. Het is
traditionele bouw met hele dikke
vloeren en wanden. Verder zijn
er zogeheten dpa schroefpalen
gebruikt. Van geluidsoverlast of
trillingen tijdens het heien is dan
ook geen sprake geweest’’, zegt
de uitvoerder.
De opdrachtgever en de architect
hebben volgens Post werkelijk
overal aan gedacht: ,,Zo hangt er
op iedere verdieping een kluisje
met een moedersleutel. In geval
van nood kunnen de beheerder
en de hulpverleners altijd naar
binnen als er iets met de bewoners zou zijn. De appartementen
hebben allemaal een systeem dat
zij ‘s morgens activeren, zodat
de beheerder weet dat iedereen
gezond en wel is. Op de begane
grond is een ﬁetsenberging en
kunnen mensen met een scootmobiel hun vervoersmiddel opladen.’’

Het Top magazine
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De Thuishaven
verzorgd verhuisd door
Mulder Transport

Nieuwbouw van Het Top, met nieuwe
woonruimte voor de bewoners van
De Thuishaven. Tiemetje Hakvoort
van Stichting Siloah benaderde
Mulder Transport voor de verhuizing van
de bewoners van De Thuishaven.
Het ervaren Urker transportbedrijf
verhuisde alles in twee dagen. ,,Dit bedrijf
heeft alles keurig en op tijd geregeld voor
de mensen’’, zegt zij.

Mulder Transport heeft in samenspraak met Tiemetje de verhuizing zorgvuldig voorbereid.
,,De meeste bewoners hebben een
verstandelijke handicap. Een verhuizing is voor de meesten van
hen ook nog eens een ingrijpende gebeurtenis en hier moeten ze
goed op worden voorbereid. Dit is
samen met de medewerkers van
De Thuishaven erg goed gelukt’’,
zegt projectleider Jacob Toering.
Tijdens de verhuizing liep eigenlijk alles op rolletjes. ,,Wij hebben
de spullen per kamer geladen en
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een tijdschema gehanteerd voor
wat betreft het lossen. Zo zijn de
ouders en/of andere familieleden
van de bewoners vooraf geïnformeerd over de exacte lostijd van
hun inboedel. Op die manier konden zij om de beurt komen om
de spullen een plaatsje te geven
in de nieuwe woning. Veel bewoners namen kasten en bedden
mee naar de nieuwe locatie. De
de- en montage werden ook door
ons verzorgd”, vertelt Lubbert
ten Napel, chauﬀeur van Mulder
Transport.

De bewoners van Het Top waren
erg betrokken bij de verhuizing.
Veel van hen hielpen mee en daar
waren de medewerkers van Mulder Transport erg blij mee: ,,Tijdens deze twee intensieve dagen
is er met de bewoners en medewerkers een mooie band opgebouwd. We hebben afgesproken
om na de verhuizing nog een moment te plannen waarop we een
foto konden maken, als aandenken. We kijken terug op een voor
ons leerzame ervaring en succesvol project.”

tapijt ■ boxsprings
laminaat ■ gordijnen
parket ■ raamdecoratie
vinyl ■ PVC
horren ■ schuifwandkasten

SCHUIF
WAND
KASTEN

4

e

Luxaflex®
Outdooraccessoires

Luxaflex®
raamdecoratie
product

gratis

gratis

BOX WOW

• keuze uit 9 kleuren • met gestoffeerde matrassen
• 7 zone pocketvering • inclusief topper
vlak vanaf (140 x 200 cm)

zonder meerprijs!

Ook bedlinnen,
dekbedden
Gratis
& kussens
van

Luxaflex®
Outdooraccessoires

markies-in
beschermhoes
bij aanschaf van
een markies.

gratis

PVC (TEGEL)
e
2
VLOEREN
Luxaflex®
hor

50%

kOrting

zonder meerprijs!
Gratis

markies-in
beschermhoes
bij aanschaf van
een markies.

BOX JEROEN
• exclusieve stoffen • 6 kleuren
• met hoog hoofdbord 1.50 m
• incl. voetbord • vanaf (160 x 200)

MARSDIEP 28, 8321 MC URK. TEL. 0527 69 00 79.
AX 0527 68 70 03. MOBIEL 06 41 49 48 09
OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M DONDERDAG 10.00-18.00 UUR
VRIJDAG 10.00 - 19.00 UUR
ZATERDAG 10.00 - 16.00 UUR

WWW.BROUWERWONINGINRICHTING.NL
INFO@BROUWERWONINGINRICHTING.NL

LEMSTERPAD 54A, LEMMER • TEL. 06-41494809
OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG 13.00 - 18.00 UUR
WOENSDAG-DONDERDAG 10.00 - 18.00 UUR
VRIJDAG 10.00 - 19.00 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.00 UUR

Wij feliciteren Stichting Ouderenzorg
en bewoners van ‘Het Top’
met de ingebruikname van
Woonzorgcomplex Het Top

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Verbouw
Renovatie / onderhoud
Projectontwikkeling
Scheepsbetimmering
Arkenbouw

