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‘t Zorghuus
Begane Grond

Ingang
Steegje met voordeuren:

t’ Vurste huus & t’ Achterste huus

- Buiten naar binnen halen
- Een geheel 

Interactieve Beleefhoek

- In deze hoek zintuigprikkeling aanbieden
- Verlichting is goed

- Belevingsgericht voelpaneel

- Puzzels & games
* Tast
* Geur

- Geur muur

Puzzels & games

Grote kruidenkast met klittenband geurzakjes

- koffie
- lavendel- eucalyptus
- pijptabak- pepermunt

- knoflook

- anijs

- Binnenkant voordeuren camoufleren om onrust te voorkomen

Mogelijke aanpassingen:

Voor

Na

Beelden

Voor Na

Beelden

Foto’s oud Ysselsteyn moeten nog gezocht worden
(of toestemming vragen aan Lei Potten)

Foto’s oud Ysselsteyn moeten nog gezocht worden
(of toestemming vragen aan Lei Potten)

Mogelijke aanpassingen:

Beelden

Voor Nat’ Vurste Huus

Ral kleur kozijn



                                              
Klant  : 
Locatie   : 
Datum opname :  
Datum uitvoering  :  
Project nummer  : 
Maten   : cm
Tekeningnummer : V1 V2 V3 V4 V5 V6

‘t Zorghuus
Ysselsteyn
24-3-2022
-
5024870

Muttoh 1

Epson

Vutec

Folie:

Laminaat:

Materiaal:

-

-

-

Standaard Standaard
BoostMonteur:

Datum montage:www.koloro.nl/info@koloro.nl

‘t Zorghuus
1e Verdieping

Gang 1e verdieping

- Al aanwezig mooie herkenbare oude meubels, die 
kunnen we beter uit laten komen met een lambrisering 

Beweeghoek

- Al fitness apparatuur aanwezig. Functioneel ter aanvulling fysio wandrek met katrol
- Achter wandrek kan een visual voor meer beleving/verhaal
of 
- Voorbeeld oefeningen met leuning (gaat niet de voorkeur naar uit)
- De gang klinkt wat hol, hiervoor een akoestisch wandpaneel met mooi uitzicht
- Om de sporters uit de kijk te zetten, raamfolie/etched glass van +/- 1 meter hoog
zodat zicht niet wordt belemmerd

Beleefhoek

- Tuinkamer/zithoek creëren om prikkels aan te bieden aan einde van gang 
(onrust voorkomen)

Mogelijke aanpassingen:

- Wat opviel was de mooie grote raampartij met veel natuurlijk licht. 

Beelden

Voor Na

Mogelijke aanpassingen:

Beelden

Voor Na

Geconstateerd:
- Ruimte klinkt hol/ galmt
- Mensen die aan het sporten zijn zitten “in de kijk” voor de raam
- Veel spullen in sporthoek, een geheel mist

Mogelijke aanpassingen:

Beelden

Voor Na


