
AANDEEL IN ELKAAR

VEILIG ZELFSTANDIG WONEN

'HET HUIS VAN
MORGEN IS
NOOIT AF'
Zelfstandig in je eigen huis blijven wonen als je een
dagje ouder wordt. Dat doen de meeste mensen het
liefst. In het Huis van Morgen in Panningen zie je hoe
dat kan.
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De rode vlakken op de deur

maken de zijkant en de klink

beter zichtbaar voor slecht-

zienden. Links Ypkje Hoeks-

tra, coördinator van het Huis

van Morgen, rechts senioren-

adviseur Marion Donders

H et lijkt een heel normaal huis, in een
doorsnee straat. Toch is het Huis van
Morgen in Panningen allesbehalve
gewoon. Het is een huis vol handig-

heidjes. Handigheidjes die het mogelijk maken
om zolang mogelijk zelfstandig te functioneren.
Ook als lichamelijke of geestelijke beperkingen
een rol gaan spelen. ‘In het Huis van Morgen
willen we mensen op een laagdrempelige ma-
nier laten zien en ervaren welke aanpassingen
en slimme hulpmiddelen het dagelijks leven ge-
makkelijker kunnen maken’, vertelt Ypkje
Hoekstra, coördinator van het Huis van Morgen.
‘Het is een normale eengezinswoning die door
Wonen Limburg beschikbaar wordt gesteld. Dat
maakt de situatie voor veel mensen herkenbaar.
Wat hier kan, kan in hun eigen huis ook.’

 
EENVOUDIGE AANPASSINGEN Ypkje:

‘Vaak denken mensen bij een aangepaste wo-
ning aan allerlei technologische hoogstandjes.
Ze zijn dan verrast hoe simpel veel oplossingen

eigenlijk zijn. De meest eenvoudige aanpassin-
gen hebben vaak al een groot effect. Bij veel ou-
deren neemt het zicht bijvoorbeeld af. Dan stoot
je je sneller, of loopt je ergens tegen aan. Daar-
om heeft de houten tafel op onze houten vloer
bijvoorbeeld een witte rand gekregen. Daardoor
wordt het contrast groter en bots je er niet meer
tegenaan. Het helpt je ook om je kopje op tafel te
zetten, in plaats van ernaast. Zo zijn er tal van
handigheidjes in het huis te vinden.’

 
ALTIJD ACTUEEL Bezoekers kunnen ook

kennismaken met technische en bouwkundige
toepassingen die zelfstandig, comfortabel en
veilig leven in het eigen huis mogelijk maken. Er
is aandacht voor moderne communicatietechno-
logie zoals zorg op afstand, alarmering en ver-
schillende vormen van domotica. ‘Het Huis van
Morgen is nooit af’, vertelt Ypkje. ‘We volgen de
nieuwe ontwikkelingen en laten die met hulp
van onze partners en sponsors zien. Tips en op-
lossingen die onze vrijwilligers van bezoekers



Vrijwilligers Wiel Stammen

(met glas) en Harie Houben

demonstreren handige

hulpmiddelen waarmee je

ondanks een beperking

zelfstandig kunt eten

OP BEZOEK
Het Huis van Morgen is

elke donderdagmiddag

van 14.00 – 16.00 uur

open, met uitzondering

van feestdagen en

schoolvakanties. Je

kunt dan vrijblijvend

binnenlopen. Groepen

tot maximaal 8 perso-

nen kunnen ook op an-

dere momenten te-

recht. Zij kunnen een

afspraak voor een be-

zoek maken met Piet

Selen van Vorkmeer, te-

lefoon: 077-3077350 of

p.selen@vorkmeer.nl

Je vindt het Huis van

Morgen op Bernhard-

straat 4 in Panningen.

horen, passen we ook toe. Zo blijft het huis
steeds een actuele inspiratieplek.’

 
MANTELZORGERS ONTLASTEN Het

Huis van Morgen is er voor iedereen. Voor inwo-
ners van de regio, voor professionals in de zorg
en voor onderwijsinstellingen. Ypkje: ‘Soms ko-
men mensen met hele gerichte vragen omdat ze
gaan verbouwen of nieuwbouwen. Huisartsen
en praktijkondersteuners verwijzen mensen re-
gelmatig naar ons door en ook de seniorenadvi-
seurs van Rabobank Peel, Maas en Leudal doen
dat.’ Marion Donders is één van die seniorenad-
viseurs. Marion: Ik maak niet alleen ouderen at-
tent op het Huis van Morgen, ook voor hun kin-
deren is het huis heel interessant. Mantelzor-
gers worden vaak al zwaar belast. Hier zien ze
hulpmiddelen die hun ouders zelfstandiger ma-
ken waardoor zij ontlast worden. Voor partners
van mensen met dementie zijn er ook handige
hulpmiddeltjes. Eigenlijk zou iedereen die in

toekomst comfortabel zelfstandig wil blijven
wonen hier moeten komen kijken.’

 
WAARDEVOL Rabobank Peel, Maas en

Leudal is één van de partners van het Huis van
Morgen. Marion: ‘Vanuit onze coöperatie willen
wij bijdragen aan de lokale samenleving. Daar-
om steunen wij dit initiatief vanuit het Fonds
Maatschappelijke Projecten. Veel mensen willen
graag in hun eigen vertrouwde omgeving ouder
worden, anderen moeten het door alle verande-
ringen in de zorg. Dan is het belangrijk dat je
daarbij geholpen wordt. En dat doet het Huis
van Morgen.’ Ypkje: ‘We voldoen echt aan een
behoefte. Sinds de opening in november 2014
zijn hier al meer dan 1.500 mensen komen kij-
ken. Die hebben we met andere ogen naar hun
eigen woonomgeving laten kijken zodat ze met
oplossingen terug naar huis konden. Dat maakt
het Huis van Morgen zo waardevol.’
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