
 zonhove14 mei  Kijk- en beleefmiddag  Strandkamer

Een dagje naar het strand? 
Dat kan in de unieke Strandkamer van SWZ Zonhove.  
Ogen dicht en je waant je op een écht, tropisch strand. 
Heerlijk warm, zo’n 28 graden Celcius, gerealiseerd 
door speciale lampen. Je voelt een zomerbriesje, je 
hoort het ruisen van de zee. Ook de geur die bij het 
strand hoort, ervaar je levensecht. Je ziet om je heen 
overal zee en strand, door de speciale, 360 graden foto 
op de wanden. In de zandvloer zijn voetstappen en 
schelpen verwerkt; niet van echt te onderscheiden. 
Er is een gedeelte bedekt met zand, zodat je het aan 
je voeten kunt voelen en door je handen kunt laten 
gaan. Een unieke beleving!

Het belang van de strandkamer
Licht heeft een zeer positieve invloed op zowel de  
lichamelijke, als psychische gesteldheid van be zoekers. 
Het biedt een activiteit waarbij men veel zintuigelijke  
prikkels ervaart. Voor mensen met een (ernstig) meer-
voudige beperking is de strandkamer van grote toege-
voegde waarde om te kunnen ontspannen. 
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Helemaal van deze tijd: de VITA-ruimte, met daar-
in een loungebed, relaxstoel en rolstoelplatform. 
Deze zijn gekoppeld aan een groot beeldscherm 
en simu latie-apparatuur. De cliënt zet een filmpje 
op over bijvoorbeeld dansen of paardrijden en 
voelt de beweging die op tv te zien is, daadwerkelijk 
op de plek waar hij zit of ligt. Met sport en bewe-
ging kun je motorische en  sociale vaardigheden 
verbeteren. 

14 mei  Kijk- en beleefmiddag  VITA-ruimte
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Sport en beweging is goed voor de gezondheid. Daarom heeft Zonhove 
een bewegingsprogramma opgezet waar de hele organisatie bij betrokken 
is. We stimuleren, passend bij de mogelijkheden van de cliënt, beweging in 
de woon- en werkomgeving. Ook bij welzijns- en recreatieve acti viteiten is 
er extra aandacht voor beweging. Alle cliënten kunnen gebruikmaken van 
een aangepaste fitnessruimte en het zwembad van de Emiliusschool. 

14 mei  Kijk- en beleefmiddag  Fitnessruimte
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 zonhove14 mei  Kijk- en beleefmiddag  Tovertafel

De Active Cues Tovertafel biedt een interactief spel dat mensen verbindt en 
op speelse wijze beweging stimuleert. De Tovertafel is een kastje dat aan het 
plafond wordt gehangen, boven de (eet)tafel. Hierin bevinden zich een hoge 
kwaliteit beamer, infraroodsensoren, een luidspreker, een processor en het ge-
heugen die samen spellen aansturen en projecteren op de huidige eettafel. 
Het biedt spellen voor ouderen met dementie, kinderen met autisme, maar 
juist ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De interactieve spel-
len, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen 
en stimuleren zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. Aan ieder spel 
gaat uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vooraf.
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