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Gratis cd voor eerste
bezoekers Brown Hill
De eerste veertig betalende bezoe-
kers van het concert dat de Am-
sterdamse soulzanger Brown Hill
geeft in poppodium de Boerderij,
krijgen bij de ingang een gratis
exemplaar van zijn debuutalbum.
De soulzanger, die als Patrick Pie-
rau ter wereld kwam, treedt op za-
terdag 4 december op in het Zoe-
termeerse poppodium. Tijdens het
concert brengt de zanger met zijn
band een aantal songs van het
veertien nummers tellende album
ten gehore. Brown Hill was eerder
als achtergrondzanger te horen op
een album van Lisa Simone, de
dochter van de soullegende Nina
Simone. Tijdens het concert in de
Boerderij wordt Brown Hill bijge-
staan door zangeres Michelle
David, bekend van Big, Black &
Beautiful.

Rob Kamphues
bezoekt bibliotheek
Rob Kamphues brengt maandag
een bezoek aan de hoofdbiblio-
theek aan het Stadhuisplein. On-
langs kwam zijn boek Naar de
haaien in leeslichtversie uit. Het is
een herschreven versie van zijn
eerdere boek, in eenvoudige taal
voor laaggeletterden. De bijeen-
komst is bedoeld voor mensen die
moeite hebben met lezen en schrij-
ven. Overigens mogen de bezoe-
kers familie en vrienden meene-
men. Bibliotheekmedewerker
Emmy Rijsdijk interviewt Kamp-
hues over zijn boek en schrijferva-
ringen. De toegang is gratis. Reser-
veren is verplicht en kan via rijs-
dijk@bibliotheek-zoetermeer.nl

De bouw van Vivaldi kostte zo’n 28
miljoen euro, meer dus dan de 26,8
miljoen die de rijksoverheid ervoor
beschikbaar stelde. De overkoepe-
lende organisatie Vierstroom paste
uit eigen middelen 1,2 miljoen bij.
„Omdat we een aantal zaken be-
langrijk vinden, die op basis van het
door het rijk beschikbaar gestelde
budget niet gerealiseerd konden
worden,’’ legt bouwdirecteur Henk
van Randwijk uit.
De kamers van de bewoners zijn

nu 18 à 19 vierkante meter groot,
terwijl de overheidsnorm 15 vier-
kante meter was. Wat ook ruimte
en dus extra geld kostte, was de
wens van Vierstroom om geen gan-
gen in het gebouw te hebben met
aan weerszijden zit- en slaapka-
mers. Bij Vivaldi zijn de gangen aan
een buitenzijde gesitueerd, waar-
door één zijde ervan geheel uit glas
opgetrokken kon worden.
„Buiten binnen brengen en bin-

nen naar buiten, is het idee hierach-

ter. Daardoor ontstaat een open
sfeer met veel lucht, licht en
ruimte,’’ legt de bouwdirecteur uit.
Via glazen deuren kom je bij de in-
gang in een atrium. Hoog in de
lucht door het atrium hangen loop-
bruggen. Atriums en loopbruggen
zie je tegenwoordig veel in moderne

kantoorgebouwen, zoals bijvoor-
beeld in het fonkelnieuwe kantoor
van softwaremaker Exact langs de
A13 in Delft. Architecten werken
met loopbruggen om een open en
levendige sfeer te creëren, nu dus
ook in zorgorganisaties. Overigens
is alleen de binnenkant af. De tuin
en de waterpartijen worden pas
eind maart opgeleverd.
Het complex biedt plaats aan 158

mensen. 88 kamers zijn bestemd
voor patiënten die moeten revalide-
ren, 48 voor cliënten met een vorm
van dementie, 16 voor oudere men-
sen met psychische problemen en 6
voor kortdurende opname.

De gemiddelde leeftijd van de be-
woners zal rond de tachtig liggen.
Voor hen bedacht binnenhuisarchi-
tect Mireille van Driel een middel
om niet te verdwalen in al die open-
heid. Verschillende ruimten en ver-
diepingen zijn herkenbaar aan felle
en in andere gevallen hele natuur-
lijke kleuren. „Als het geheugen
niet meer zo goed werkt, zijn men-
sen vaak zeer visueel ingesteld,’’ legt
Van Driel uit.

MONTEVERDI
„Er is heel goed over dit huis nage-
dacht,’’ vindt ook manager Guido
Blom. De pers wist hem de afgelo-
pen tijd goed te vinden vanwege
kritische rapporten van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg. De
rapporten hebben betrekking op de
wijze waarop medicijnen werden
verstrekt en opgeslagen in Monte-
verdi, een ander verpleeghuis in
Zoetermeer waar Blom sinds begin
dit jaar ook leidinggevende is.
Blom verzekert dat de medicijn-

verstrekking zowel in Monteverdi
als in Vivaldi totaal is gemoderni-
seerd. Een externe apotheker levert
wekelijks medicijnpakketten af, die
met behulp van de computer zijn
gesorteerd en in persoonsgebonden
zakjes zitten. De apotheker neemt
iedere keer eventueel overgebleven
medicamenten van de vorige ronde
in. De door de Inspectie bij Monte-
verdi gerapporteerde ton met een
forse hoeveelheid restmedicijnen, is
er dus niet meer en Vivaldi blijft
ervan verstoken, belooft Blom.

ZOETERMEER •Het
nieuwe woon- en revali-
datiecentrum Vivaldi aan
de Brechtzijde moet as-
sociaties oproepen met
het thema ‘wonen aan
het water’. Maandag
wordt het centrum offici-
eel in gebruik genomen.

THEO CALKOEN

Woon- en revalidatiecomplex Vivaldi opent zijn deuren
‘Veel licht, lucht en ruimte’

Binnenhuisarchitect Mireille van Driel in een van de door haar ingerichte
kamers in Vivaldi. FOTO HARRY VERKUYLEN

Als het geheugen niet
meer zo goed werkt,
zijn mensen vaak zeer
visueel ingesteld.
Mireille van Driel

ZOETERMEER • Het gaat weer goed
met Han Nieuwenburg, nadat hij
begin dit jaar een hartinfarct kreeg.
Maar hij beseft ook dat hij veel
geluk heeft gehad. „Als mijn vrouw
later naar boven was gekomen,
waar ik op bed was gaan liggen, was
het einde verhaal geweest.’’
Zijn vrouw haalde buurman Ge-

rard Bruin er bij, die hem reani-
meerde totdat het ambulanceperso-
neel arriveerde. „De ambulance kon
echter ons huis niet vinden,’’ ver-
volgt Nieuwenburg. „Na mijn ‘geval’
zijn er bordjes met huisnummers
geplaatst bij ons steegje.’’ Nadat hij
vele weken in ziekenhuizen had
doorgebracht mocht hij weer naar

huis. Onlangs bracht hij al de poli-
tie en de brandweer een taart om
hen te bedanken voor hun inzet.
„Daarna nam ik contact op met het
stadhuis, om Gerard in het zonnetje
te zetten. Het voorval had ook op
hem een behoorlijke impact.’’
„Het is heel wat anders als je een

naaste buurman moet helpen dan
iemand die je niet kent,’’ vertelt
Bruin. Problemen leverde dat tij-
dens de reanimatie echter niet op.
„Dat komt door de adrenaline.
Doordat ik veel heb geoefend, kon
ik dit op de automatische piloot
doen. Maar naderhand moest ik het
wel van me af praten.’’

(Martijn Rip)

Geluk, een taart en nieuwe
bordjes met huisnummers

uniek

cadeau!

Hoe zag uw stad of dorp er in
grootmoeders tijd uit?

www.europese-bibliotheek.nl
of ga naar uw lokale boekhandel of VVV
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