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Dit is de eerste editie van de Thuismakers 

Arcadia Krant. Arcadia is net een klein dorp 

met inwoners, organisaties, ondernemers 

en verenigingen. Via dit blad hoor je meer 

over het wel en wee in Arcadia en leren we 

elkaar wat beter kennen. 

Wie zijn dat dan, de Thuismakers? Dat zijn jij en ik, dat 
wil zeggen iedereen die op een of andere manier 
helpt om van Arcadia een thuis te maken. Van het 
groeten van de buurman, tot het organiseren van 
een bingo. Van het schoon en veilig maken van het 
gebouw, tot het bakken van taarten voor mede

Het eerste nummer
bewoners. Van het ontvangen van gasten bij de 
receptie, tot het helpen van een buurvrouw met  
de boodschappen.

De krant is een van de ideeën van de bijeenkomst  
op 15 april jl. Verderop in de krant lees je hier meer 
over. We zijn in ontwikkeling. Reacties, bijdragen, 
suggesties én nieuwe redactieleden zijn welkom.  
We nodigen iedereen uit om mee te schrijven en 
ideeën aan te dragen voor volgende edities.

Veel leesplezier!

De redactie in oprichting
Jurriaan, Wouter, Heleen en Mieke
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Thuismakers Arcadia

Terugblik  
Ideeënbijeenkomst  
Arcadia 15 april 2019

We starten met een spel: Kennismakingsbingo.  
Het is anders dan een gewone bingo. Om je kaart 
vol te krijgen moet je vragen aan elkaar stellen. 
Door het spel komen we er onder andere achter  
dat bewoners Cor en Mirjam yogalessen geven, 
Wim in de bewonerscommissie zit, Gonda tekent en 
schildert, Gio, Debby en Natascha van DOCK zijn, 
Mieke van Profila Zorg is, Janet begeleider is bij 
Pameijer Werkt en Nadil op de 1e verdieping woont. 
Wie het eerst 12 verschillende namen in de vakjes 
verzamelt heeft BINGO. De eerste en tweede prijs 
gaan naar Wim en Jeanne.

Daarna volgt een brainstorm over de vraag:
Hoe kunnen we het wonen, werken en samenleven in 
Arcadia nog prettiger maken? 
Hoe kunnen we samenwerken en elkaar versterken?

Dit levert ruim 60 ideeën op. Hieronder zijn ze 
gegroepeerd per thema. 

Communicatie
• Bewegwijzering binnen en buiten
• Centraal infopunt
• Info beeldscherm
• Maandblad
• Website
• Facebook
•  Mailadres aan huismeester doorgeven (zodat hij 

iedereen snel kan informeren)
•  Sportactiviteiten bekender maken
•  Website met smoelenboek en een marktplaats 

voor klussen 
•  Activiteitenbord/ matrix bij ingang
• Meer zichtbaarheid organisaties
•  Communicatie Habion Wooncompas – bewoners, 

actie > respons
•  Verhouding Pameijer Profila bewoners
•  Informele kennismaking met de zorgbewoners + 

uitleg/ info
• Overlegorgaan

Activiteiten
•  Contact bewoners zorg via gezamenlijke sport  

en spel activiteiten
•  Ontmoetingsactiviteiten zoals spelletjesavond
•  Open huis regelmatig bij Profila Zorg (andere 

bewoners mogen mee eten)

Heleen werkt sinds januari één dag per week als verbinder/community 

builder (= gemeenschapsbouwer) in Arcadia en organiseerde een 

ideeënbijeenkomst. Doel van deze middag is elkaar beter te leren  

kennen en te kijken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking.

BRAINSTORM
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•  Organisaties met cliënten op de koffie bij andere 
bewoners

•  Koffie ochtend en kennismaken met elkaar
•  Ieder seizoen gezamenlijke maaltijd maken en  

eten (in keuken Profila/ Pameijer)
•  Pizza avond
•  Samen op pad, excursies, musea, pretpark
• Maatjesprojecten
•  Gezamenlijke borrel 1x per maand (net als in Parkflat)
• Café
• Sporten
• Spel met jong en oud
• Burendag, samen eten en bingo
• Koken
• Schilderen
• Bloemschikken
• Wandelen
• Filmavonden
• Kennismaken(spel)
• Gezamenlijke BBQ

Ruimte
• Sportzaal intern
•  Gezamenlijke hobby ruimte  

met inrichting
•  Ruimte voor bijeenkomsten bewoners

Houding/ sfeer
• Positief
• Durven vertrouwen in elkaar
•  Prettiger voelen (je thuis voelen)
• Elkaar kunnen aanspreken

Tuin 
• Gezamenlijke (moes)tuin
•  Dakterras op de 3e verdieping inrichten
•  Tuin attractief maken, ideeën voor een zitje, 

planten e.d.
• Meer gebruik tuin inspireren

•  Buitenactiviteiten in de tuin, schaakspel 
neerzetten, Jeu de boule baan e.d.

• Breien buiten

Beheer en gedrag
• Minder overlast in complex
• Parkeren
•  Parkeerplaats voldoen aan alg. verkeersreglement
•  Aanwijzingen parkeren niet op gele strepen
• Fietsenrekken bij hoofdingang
•  Toewijzingsbeleid niet te eenzijdig
•  Leefregel omgang/ schoonhouden
•  Buurtpreventie whats app i.v.m. veiligheid
•  Verbeteren afvalcontainers + controle
•  Wooncomfort en bouwkundige aspecten

Na de brainstorm kiezen we welke ideeën we gaan 
uitwerken.

Er ontstaan drie werkgroepen: communicatie, 
beheer en activiteiten. 

Voor de deelnemers aan de ideeënbijeenkomst is er een 
verrassing van Pameijer Werkt: Een zelfgemaakt kuiken 
en chocolade eitjes. Het kuiken staat symbool voor de 
ideeën die vandaag zijn uitgebroed. En alle kuikens zijn 
anders en uniek, net als wij!

BRAINSTORM
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Thuismakers Arcadia

Het vervolg van de  
ideeënbijeenkomst

Verschillende mensen zijn bezig met het 
organiseren van nieuwe activiteiten:
•  de eerste Thuismakers borrel is op zaterdag 8 juni 

in Plaza Arcadia
•  er is een groepje bezig met het opzetten van een 

teken/ schildergroep. Het plan is ook om (nog 
meer ) kunst van bewoners op te hangen in het 
gebouw (zie ook pag. 8 Creatief in Arcadia). 

•  er komt de mogelijkheid om af en toe mee te eten 
bij Profila (zie pag. 6)

•  er is gestart met een spelletjesmiddag waar jong 
en oud samen kunnen sjoelen, tafeltennissen, 
darten e.d. (zie programma Huis van de Wijk).

Hieronder lees je wat de werkgroepen 

hebben gedaan sinds de bijeenkomst.

Werkgroep Activiteiten 

Contactpersonen:
Mirjam: thuismakersarcadia@gmail.com of brievenbus Thuismakers Arcadia in de hal
Cees (Tekenen en schilderen): 010  203 57 24
Jan (BO010) – 010  418 86 90 of info@BO110morgen.nl (voor Plaza Arcadia)
Gio (DOCK) – 06  38 82 69 89 of gipcedencia@dock.nl (om van idee naar uitvoering te komen)
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Er is een redactie gevormd die aan de slag is gegaan 
met het maken van een opzet voor de krant en het 
verzamelen van kopij. Het resultaat ligt nu voor je. 
Jurriaan bezocht de Thuismakers Academie van 
Habion in Utrecht waar bewoners van verschillende 
wooncomplexen vanuit het hele land ervaringen 
met elkaar uitwisselen. Hierna is het idee ontstaan 
om de term Thuismakers ook in Arcadia te 
introduceren. De Facebook groep Thuismakers 
Arcadia is als eerste stap aangemaakt om 
gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. 
De groep telt inmiddels 24 leden. Omdat niet 
iedereen op Facebook is, is er ook gewoon 
informatie op papier, zoals deze krant. Via Habion 
komt er een algemene brochure over Arcadia.

De beheergroep bestaat uit 
bewoners Ruud, Ati en Wim, 
huismeester Marten van 
Wooncompas en Willeke van 
Habion. Bij de eerste bespreking 
heeft iedereen kunnen zeggen 
welke zaken er niet gaan en waar 
irritatie over is. Het gaat over: 
Verwarming, zonneschermen, 
riolering, brandalarm, fietsen
stalling, handhaving, terrein
inrichting (containers, auto’s, 
fietsen), samenstelling bewoners 
en samenleven, gevoel van 
veiligheid, communicatie en 

servicekosten. Marten heeft 
aangegeven wat de stand van 
zaken is en toegelicht waarom 
zaken soms zo lastig zijn en 
langer duren. Elk onderdeel is 
besproken en ook met elkaar 
geconcludeerd dat dit soort 
zaken tijd kosten maar wel 
aandacht nodig hebben. Er is  
een app groep aangemaakt  
om snel met elkaar te kunnen 
overleggen. Het was een  
goed overleg naar ieders 
tevredenheid en wordt  
vervolgd.

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Beheer 

Contactpersoon: 
Jurriaan: thuismakersarcadia@gmail.com of 
brievenbus Thuismakers Arcadia

Contactpersoon: 
Wim: w.brons@gmail.com of brievenbus tegenover de receptie

Wil je ook iets organiseren of je aansluiten  

bij een van de werkgroepen? Mail naar  

thuismakersarcadia@gmail.com of doe  

een briefje met je contactgegevens in  

de Thuismakers brievenbus in de hal.
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Thuismakers Arcadia

Parkflat op bezoek 
bij Profila

Een paar weken geleden werden 
wij als bewoners van de Parkflat 
verrast met een uitnodiging van 
Profila om tijdens het genot van 
een avondmaaltijd nader kennis te 
komen maken. Omdat wij niet erg 
veel wisten over Profila hebben 
drie bewoners deze uitnodiging 
geaccepteerd. Immers als je alleen 
dingen van horen zeggen weet en 
niet uit eigen ervaring dan weet je 
eigenlijk niets en kan je zeker 
geen mening erover hebben.
 
Op de afgesproken dag hebben 
wij ons gemeld bij Profila en zijn 
daar door de begeleiding 
hartelijk ontvangen en hebben 
eerst uitleg gekregen over de 

doelstelling en de bewoners van 
Profila. Tijdens een smakelijke 
maaltijd door de bewoners zelf 
bereid en een heerlijk dessert 
hebben we twee flats van 
bewoners bekeken waarbij de 
bewoners uitleg gaven.
 
Sommige bewoners vertelden 
ook iets over zichzelf en waarom 
zij bij Profila woonden.
Zo vertelde een jonge man, in 
rapvorm, dat hij als kind een 
ongeluk had gehad en daarom 
gebruik maakte van een rolstoel 
en begeleiding nodig had.  
Een jonge vrouw vertelde dat  
zij aan een hersentumor was 
geopereerd en dat daarbij iets 

fout was gegaan met het gevolg: 
behoefte aan begeleiding. 
Dankzij de begeleiding die deze 
mensen krijgen kunnen zij zo 
zelfstandig mogelijk functioneren 
in onze complexe maatschappij.
 
Een van de vragen die ons door 
de begeleiding gesteld werd is of 
wij er misschien voor zouden 
voelen Profilers te begeleiden bij 
b.v. boodschappen doen of een 
ziekenhuisbezoek. Een van ons is 
daartoe bereid. We waren onder 
de indruk van de sfeer bij de 
instelling zowel wat de 
aankleding betreft als de omgang 
van cliënten en begeleiders. 
Indruk maakte ook een 19jarige 
jongeman die dagelijks van 
Arcadia naar Nieuwerkerk aan de 
IJssel fietst om te werken. 
 
Met vriendelijke groet, 

3 bewoonsters van de Parkflat

De naaste buren van Arcadia zijn de bewoners van de 

Parkflat, die graag geziene gasten bij Arcadia zijn. 

Bijvoorbeeld bij de Bingo, diners chantants, yoga of bij  

een modeshow.

Woon je in Arcadia en wil je ook een keer op bezoek bij Profila? Neem contact op met Mieke  
(afdeling de Branding) via m.vandenham@profilazorg.nl of 010  311 82 20

Van wie is deze tattoo? Je leest er 

meer over in de volgende editie  

van de Thuismakers Arcadia krant.
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Wie treft u aan in ruimte 207 G? 

Arcadia Moestuin

Overdag, 5 dagen in de week 
ontmoet u daar onze harde 
werkers! Pameijer Werkt coacht 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en/of lage 
loonwaarde naar een (liefst 
betaalde) baan. Bij iedereen ligt 
het accent op het onderhouden 
en ontwikkelen van de vaardig
heden en talenten op de 
werkplek om, net als ieder  
ander, deel te kunnen nemen  
aan het maatschappelijke leven.
Concreet werken we vooral aan 
structuur, (werk)discipline en 
sociale en arbeidsmatige 
vaardigheden.

Wij komen bijeen in de prachtig 
opgeknapte en ingerichte 
tuinkamer op de begane grond, 
ook Time Out genoemd.
Dagelijks starten van hieruit de 
werkzaamheden en activiteiten 
samen met de Pameijer 
leerwerkcoach, vrijwilligers, 

stagiaires, wijkbewoners en de 
andere partners in het Huis van 
de Wijk. We doen klussen in  
en rondom het gebouw. Ook 
werken we assisterend in het 
Arcadiarestaurant en bij de 
computerlessen.
Dagelijks zetten zich tussen de  
10 en 15 mensen actief in en 
dragen we bij aan het 
samenleven en werken in het 
Huis van de Wijk Arcadia. In de 

Begin van het jaar hebben wij 
weer de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de moestuin  
zoals aanplanten van knoflook, 
peterselie, uien, bieslook en het 
zaaien van o.a. sla en boontjes.  
We hebben er nu ook twee 
moestuin bakken bij waarin we 
de groente uitzaaien en als ze 
groot genoeg kunnen uitzetten.
Er is veel aanspraak door de 
moestuin en de bewoners  

komen ook regelmatig even 
kijken hoe de plantjes erbij staan. 
Goed om te zien dat de 
gemeenschapszin er is en de 
moestuin ons met elkaar verbindt 
binnen Arcadia Apollostraat. 
Herinneringen aan vroeger, 
ontspanning, maar bovenal is het 
fijn om te zien dat je werk iets 
moois kan opleveren! 

Janet Smits – St. Pameijer

avonden en weekenden komen 
de cliënten van Pameijer 
Woont hier bijeen.
 
Onze ruimte staat open ook 
voor u: kom gerust langs voor 
een kopje koffie!
 
Mocht u meer willen weten belt 
u dan op onze projecttelefoon:  
Janet Smit namens  
St. Pameijer, 06  20 18 53 67.
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Creatief in Arcadia 

Cees werkt graag met olieverf. Zijn schilderij van 
Rotterdam hangt in de werkplaats van Profila.  
Het is opgebouwd uit kleine vlakjes. Op de 
ideeënbijeenkomst sprak hij de wens uit voor een 
gezamenlijke hobby ruimte in Arcadia. Daar zou hij 
dan zijn schildersezel op kunnen stellen. Een aparte 
ruimte is niet meteen haalbaar maar misschien wel 
om een teken en schildergroep op te zetten in 
Arcadia. 

Verschillende bewoners en medewerkers in 
Arcadia houden van tekenen en schilderen.

Gonda tekent en schildert ook 
graag. Het liefst landschappen, 
de natuur of dieren. Elke vrijdag 
gaat ze naar het atelier van Hella 
de Boo. Ze krijgt wel eens de 
vraag of ze in opdracht wil 
schilderen maar dat doet ze niet. 
Het is puur hobby. De schaats op 
de tekening is van haar zelf. Ze is 
opgegroeid op een binnenvaart
schip en voer met haar tweeling
zusje en ouders door Nederland, 
België en Duitsland. Als ze in 
Friesland waren werd er 
natuurlijk ook geschaatst. 
Ze breit ook graag en is wekelijks 
te vinden bij het breicafé. Gonda 
hoopt erg dat er een teken en 
schildergroep komt op Arcadia  
en helpt graag mee om dit op te 
zetten. Het is leuk om samen 
creatief bezig te zijn.
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In de Plaza:

Dit is één van de vele activiteiten in Plaza Arcadia. 
Je kunt er meerdere keren per week eten, er is  
een klaverjas, bridge en schaakvereniging, er zijn 
regelmatig bingo’s, muziekmiddagen en diner 
chantants. Plaza Arcadia wordt helemaal gerund 
door vrijwilligers. Bekijk het activiteitenprogramma 
op de prikborden en op bo110morgen.nl

Jeanne is ook graag creatief bezig. In het 
verleden beschilderde ze eieren. Vol trots laat 
ze er een paar zien. Het is heel precies werk. 
Door de reuma in haar handen is het fijne 
werk moeilijk geworden. Maar Jeanne blijft 
optimistisch. ‘Niet alles lukt, maar er is een 
heleboel wat ik wel kan doen.’ Zo gaat zij 
wekelijks naar het breicafé, waar het volgens 
haar reuze gezellig is. En Jeanne heeft de 
deelnemers van Pameijer Werkt geholpen bij 
het maken van de paaskuikens.

Iris helpt bij de receptie. Ze tekent graag gezichtjes. 
Soms zijn ze somber en soms zijn ze vrolijk net hoe 
haar stemming is. De kaarten met gezichten zijn ook 
te koop bij het winkeltje.

Heb jij ook een creatieve hobby waar je over wilt vertellen? Maak je muziek, kun je goed koken, 
schrijf je gedichten, hou je van fotograferen, timmeren enz.? Meld het bij de redactie via 
thuismakersarcadia@gmail.com of doe een briefje in de Thuismakers brievenbus in de hal.

Elke woensdagmiddag is het 
breicafé in Arcadia. 
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Even voorstellen…

Seniorenyoga door Cor Berkelaar 

Mijn naam is Olga de Graaf, en ik ben sinds 1 april als 
(geriatrie)fysiotherapeut van Actief Fysiotherapie 
werkzaam in Arcadia. Een geriatriefysiotherapeut is 
gespecialiseerd in het behandelen van complexe 
klachten die een relatie hebben met het ouder 
worden. Voorbeelden hiervan zijn problemen bij  
het lopen, opstaan uit een stoel of het leren gebruik 
te maken van een loophulpmiddel (bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisopname). 

Cor woont sinds april 2017 in Arcadia en sinds oktober 

2018 samen met zijn vriendin Mirjam, op de bovenste 

verdieping, met een prachtig uitzicht over het Lage  

Bergse Bos. Mirjam heeft haar poes Shiva uit haar 

vorige woning meegenomen.

Cor en Mirjam zijn beiden 
yogadocent. Cor geeft op 
vrijdagochtend twee lessen 
seniorenyoga in Plaza Arcadia.  
Een les op de yogamat en een  
les op de stoel. Het zijn gezellige 
en leerzame lessen. Na afloop is 
er gratis koffie, soms met door 
deelnemers zelf meegebrachte 
koek of een gebakje dat op vrijdag 
beneden kan worden aangeschaft. 
Laatst zijn de deelnemers van een 
van de groepen met elkaar uit 
eten geweest. Verder is er op 
vrijdagmiddag een les stoelyoga 
in Akropolis. 

Mirjam geeft in Rotterdam en 
omgeving diverse yogalessen, 
onder andere aan senioren. 
Daarnaast geeft zij Ayurvedische 
massages. Die helpen je te 
ontspannen en zorgen dat je 
energie zich herstelt.

Daarnaast ben ik algemeen fysiotherapeut en kan 
zowel jong als oud bij me terecht met algemene 
klachten van het bewegingsapparaat aan alle 
gewrichten zoals nek en rugklachten, oefen
therapie na operatieve ingrepen en botbreuken, 
heupklachten etc. Naast fysio therapeut ben ik 
moeder van 3 prachtige kinderen en in mijn vrije  
tijd ga ik er graag met mijn gezin op uit.
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Seniorenyoga door Cor Berkelaar 
Wat is het verschil tussen 
seniorenyoga en gewone 
yoga?
"Eigenlijk is er niet zoveel verschil. 
We kunnen veel yogahoudingen 
gewoon doen met de senioren. 
Soms een beetje inhouden of wat 
‘smokkelen’. En bij de stoelyoga zijn 
veel klassieke yoga-oefeningen 
aangepast aan de kleine wereld van 
de stoel, maar de essentie en de 
werking zijn behouden gebleven."

Moet je lenig zijn om mee  
te kunnen doen?
"Nee, helemaal niet! Deze 
yogalessen zijn voor iedereen 
geschikt. En wie wat moeite heeft 
met staan of last heeft met z’n 
evenwicht of duizelingen, kan de 
oefeningen zittend op de stoel 
meedoen. Ik probeer zoveel  
mogelijk rekening te houden met 
het ouder wordende lichaam,  

Lenie, een van de 

deelnemers is enthousiast 

over de lessen: "Eerlijk is 

eerlijk: na de les ademen 

we weer van kop tot teen 

en stroomt er weer nieuwe 

energie door ons heen."

Mijn praktijkruimte bevindt zich op de begane grond,  
in ruimte 207 F. Doordat ik beschik over zowel oefen
apparatuur als een behandelkamer met behandelbank  
kan ik een grote diversiteit aan klachten behandelen.

Voor vragen bent u van harte welkom voor een persoonlijk 
gesprek, ik ben op dinsdag en vrijdag aanwezig in Arcadia. 
Om een afspraak bij me in te plannen kunt u tevens bellen 
met het telefoonnummer 010  418 76 44.

maar soms daag ik de deelnemers 
ook wel eens uit. Iedereen doet 
maar net wat hij of zij kan, en meer 
hoeft ook niet. Het gaat niet om 
lenigheid. Het gaat niet eens om  
het lichaam. Het gaat erom dat je 
dichter bij jezelf komt. En dat doet 
de yoga automatisch, als het ware 
achter de schermen."

De vrijdagochtendgroepen zitten 
momenteel vol, maar bij voldoende 
belangstelling wordt een tweede 
groep gestart op de vrijdagmiddag.

Lesinformatie vind je bij de balie. 
Aanmelden kan bij de receptie  
van Arcadia, bij stichting Dock in 
Arcadia, bij Cor Berkelaar  
(tel.: 06  24 14 52 99). Voor 
Akropolis bij Pauline van 
Wageningen (tel.: 06  23 05 53 10) 
of bij Cor Berkelaar. Website: 
integraleyogasiddhartha.nl
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Woningcoporatie Habion is de eigenaar van de flat. Habion is gespecialiseerd in 
huisvesting van ouderen. WoonCompas doet het dagelijks beheer. 
WoonCompas huisvest ouderen en kwetsbare mensen die niet zelfstandig in 
hun huisvesting kunnen voorzien.

LINKS
www.bo110morgen.nl  

(voor weekmenu en programma  

Plaza Arcadia)

www.apollostraat163.info 

FACEBOOK
Plaza Arcadia

Thuismakers Arcadia

COLOFON
Redactie in oprichting Wouter van den Berg, Mieke van den Ham,  

Heleen van Praag

Vormgeving Job de Vogel (Jacob & Jacobus) i.s.m. Jurriaan Verhofstad

Oplage 500

Volgende krant September 2019

Kopij aanleveren voor 1 september via thuismakersarcadia@gmail.com  

of de Thuismakers brievenbus in de hal.

Hou je van schrijven en interviewen? De redactie kan nog versterking gebruiken.

Onze flat

Thuismakers Arcadia is een netwerk van bewoners, medewerkers en betrokkenen 
en heeft op dit moment drie werkgroepen: Activiteiten, Beheer en Communicatie.

Er zijn twee zorgorganisaties. Ze hebben gemeenschappelijke ruimten en 
woningen. Profila Zorg biedt groepswonen, begeleid wonen en dagbesteding. 
Pameijer geeft woonondersteuning en werkbegeleiding. 

Plaza Arcadia is een grote ruimte op de 1ste verdieping voor bijeenkomsten, 
activiteiten en maaltijden. Net als de balie zijn het de vrijwilligers van 
110Morgen en DOCK die dit mogelijk maken.

De Sjop is onze kleine supermarkt waar de wat kleinere boodschappen te koop 
zijn. Voor de winkel staat een tafel waar handwerkspullen worden aangeboden 
en soms gratis boeken. Ook wordt er op vrijdag taart verkocht van Profila.

Op de begane grond vind je ook de kapper en de fysiotherapeut.

Dit zijn onze huismeesters Marten (links) en Ronald (rechts).

In een Huis van de Wijk kun je vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of 
geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. DOCK en 
bewonersorganisatie 110 Morgen zijn de drijvende kracht hierachter.
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