
    
 
 
 

 

Openingsfilm in twee persoons Coronaproof bioscoop in 
zorgcentrum groot succes  
 

 
 
 In het voorjaar van 2020 schreven we geschiedenis: ‘de eerste lock-down’, met de 
zorg in de frontlinie tegen COVID-19. In diezelfde periode bouwde ZOwonen met 
Van Wijnen aan een nieuw zorgcomplex. Dit gebouw staat nu symbool voor de tijd 
ná Corona; hoe we met elkaar willen omgaan, willen samenleven, met in het 
bijzonder de zorg voor onze ouderen.  
Hoe we omgaan met onze ouderen, zegt iets over ons. Mensen het gevoel blijven 
geven dat ze er bij horen en voor vol worden aangezien hoort bij de samenleving 
die we wensen. Dat heeft Corona nog eens bevestigd. Het nieuwe thuis van de 
bewoners van de Baenje staat dan ook middenin de samenleving, in het hart van 
de stad, op een plek met betekenis waar zij zelf, met zorg van Zuyderland nog van 
betekenis kunnen zijn.  
De 200 zorgmedewerkers hebben, nog steeds knokkend tegen Corona, de eerste 
dozen al ingepakt.  
Voor deze kanjers in de zorg, aan de vooravond van een megaverhuizing, is met 
vereende krachten een hartverwarmend cadeau tot stand gekomen: De 
Openingsfilm ‘Hof van Serviam’. In de hoofdrol het duo ‘Kwebbel & Sjnebbel, als 
bewoners van de Baenje die niet kunnen wachten… een lach verzekerd. En bij de 
eerste noten van het accordeon van Tren van Enckevort schiet je vol.  
ZOwonen nam het initiatief om de sleuteloverdracht niet zomaar voorbij te laten 
gaan. De historische plek, het verhaal van de Sittardse Schootsvelden, de 
architectuur en de toekomstige bewoners zijn te bijzonder! Van Wijnen heeft 
bijgedragen aan de videoproductie, ook door een van hun medewerkers een gastrol 
te laten spelen. Het is een groot eerbetoon naar Zuyderland en haar medewerkers 
geworden. “Helaas geen officiële opening en rondleiding dit keer. We hebben de 
handen ineen gestoken om het zorgpersoneel toch op een mooie en ludiek manier 
kennis te laten maken met hun nieuwe gebouw. Denken in mogelijkheden dat is 
wat wij doen en gelukkig hebben we een aantal lokale partijen bereid gekregen die 
hierin met ons samen wilden optrekken”, aldus Janine Godderij, directeur-
bestuurder ZOwonen.  
Een lokale alliantie uit de culturele sector waaronder Nicole en Sjef Schurgers, 
Cyrille Niël, Jan van Daal, Maarten Welzen en Bart Storcken hebben in het diepste  

Perspectief in deze rare tijden. Bewoners en zorgpersoneel van de Baenje gaan 
verhuizen naar droomlocatie. Voor de zorgmedewerkers dit keer geen applaus, 
maar een hartverwarmende film. 



geheim aan de film gewerkt. Repetities vonden plaats in lege lokaaltjes en de 
opnames in een donker, verlaten Sittard.  
Zij zijn natuurlijk blij weer iets te kunnen maken. Maar iets maken voor het 
zorgpersoneel waarvoor het applaus onterecht niet meer hoorbaar is.  
Met hulp van Igor Stel van Kasteel Limbricht, is, exclusief voor het zorgpersoneel, 
de kapel in de Baenje omgetoverd tot Coronaproof tweepersoonsbios. De leisure- 
en horecaondernemer en uitbater van Kasteel Limbricht, heeft een aantal van zijn 
bijzondere props gratis ter beschikking gesteld, waaronder een rode loper en twee 
gigantische Oscar Award replica’s.  
Ook Foroxity draagt ‘hun buur’ Zuyderland een warm hart toe en zorgde voor de 
popcorn om de ultieme filmervaring compleet te maken. Toen Foroxity hoorde van 
dit project waren ze gelijk enthousiast. Zoals al meerdere malen is gebleken 
dragen ze de zorg en zeker hun ‘buren’ Zuyderland een warm hart toe. Zo werken 
we al nauw samen met diverse bijzondere projecten zoals het vertonen van onze 
eigen documentaire ‘De Storm Doorstaan’. Foroxity zorgt voor de mini-bios 
aankleding met posters, filmattributen én verzorgt popcorn voor alle bezoekers van 
dit bijzondere project. ‘Zeker in dit jaar willen we onze dank laten zien aan de 
mensen bij Zuyderland. Samen denken we in kansen en hoe we de mensen ook in 
deze bizarre tijd een stukje amusement en ontspanning kunnen bieden’, aldus 
Bioscoop- & Eventmanager Joyce Göttgens-Keijbets.  
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