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Regionaal

Stad en Streek
Agenda
Opgaven voor de agenda kunnen op
werkdagen tot 10.00 uur worden
doorgegeven op tel: (0224)224430 of
per e-mail: redactie.sc@nhd.nl.

Dinsdag 28 juni
Anna Paulowna Repair Café voor al
uw kleine huishoudelijke reparaties, van 14.00 tot 17.00 uur, Woningbouwvereniging Anna paulowna
(Molenvaart 93).
Anna Paulowna Raad Hollands
Kroon , aanvang 20.00 uur, de Ontmoeting.
Breezand Museum Oud Anna Paulowna met expositie over de Watersnoodramp 1916, van 14.00 tot 17.00
uur, Zandvaart 5.
Middenmeer Inloop Jongerencentrum The Gate, 19.30-22.00 uur,
Kerkring 1.
Schagen Gratis e-bookspreekuur,
10.00-12.00 uur, in bibliotheek
Markt18.
Schagen Inloopspreekuur Werk en
Inkomen, 9.00-12.00 uur, Westerpark 20, info: tel. 0224-210400.
Schagen DigiBar, in leescafé bibliotheek Markt 18, 10.00-12.00 uur.
Schagen Doet & Ontmoet, wandeling vanaf De Groene Schakel, 13.30
uur, info: tel. 0224-272880.
Schagen Doet & Ontmoet, ’Koken
in de buurt’, koken en/of samen
eten, 16.00-20.00 uur, De Groene
Schakel.
Schagen Gemeenteraadsvergadering, aanvang 19.30 uur, gemeentehuis Schagen.

Woensdag 29 juni
Anna Paulowna Snuffelmarkt,
9.30-14.30 uur, Molenvaart 21-23
(naast kerk), 9.30-14.30 uur, info: tel.
0223-532691.
Hippolytushoef Inloop Jongerencentrum The Gate, 19.00-21.30 uur ,
Beltstraat 7-9.
Schagen Voorleeshalfuurtje voor
peuters en kleuters, 14.30 uur, in bibliotheken van Schagen en Tuitjenhorn.
Schagen Bijeenkomst Cocaine Anonymous (CA-groep), zelfhulpgroep
voor alle drugs-, alcohol- en gedragsverslavingen, 20.00-21.30 uur,
Herenbosstraat 20.
Tuitjenhorn Tentoonstelling ’Wie
schrijft die blijft’, Historisch Museum Harenkarspel, 13.00-17.00 uur,
Van Blankendaellpark.
Tuitjenhorn Gratis e-bookspreekuur, 16.00-17.00 uur, in bibliotheek.
Wieringerwaard Bezichtigen molen De Hoop, 10.00-16.00 uur, entree
gratis, Molenweg.
’t Veld Dorpsontmoetingsplek
(DOP), Rijdersstraat 86, 9.00-12.00
uur, woonzorggroep Samen aanwezig.

Cor Steffen (l) en Krijnie de Leeuw van Weenen in gesprek aan de ovale eettafel.

Op leeftijd naar ’studentenhuis’
Harry de Jong

h.de.jong@hollandmediacombinatie.nl

Harderwijk Q Het aanzicht van buiten doet twee twee-onder-één-kapwoningen vermoeden. De rits deurbellen als bij een appartementencomplex of studentenhuis geeft al
aan dat die indruk niet de juiste is.
In werkelijkheid gaat het aan de Anne Franklaan in Harderwijk om het
derde en nieuwste zogenoemde
Thuishuis: ’studentenhuis’ voor alleenstaande ouderen. Het vierde
komt vanaf volgend jaar in Winkel
te staan, op initiatief van Stichting
Thuis in Welzijn in samenwerking
met Wooncompagnie en de gemeente Hollands Kroon. Het oude
hoofdgebouw van Winkelmade gaat
ervoor op de schop.

Gedachten
In Winkel is dus sprake van verbouw
van een bestaand pand, waar het in
Harderwijk nieuwbouw betreft die
redelijk recent werd opgeleverd.
Maar opzet en achterliggende gedachten zijn hetzelfde. Het Thuishuisproject biedt een woonstek voor
alleenstaande ouderen. Die krijgen
onder één dak ieder hun eigen
woonruimte: een woon- en slaapkamer, eigen sanitair en een pantry.
Daarnaast is er sprake van gezamenlijke ruimtes als een keuken, woonen hobbykamer, logeerruimte en
een tuin. Aan het project is een vrijwilligersgroep verbonden: vrijwilligers bezoeken desgewenst alleenstaande ouderen in het dorp. Voor
een figuurlijk steuntje in de rug.
Om ze weer mee te laten doen in de
samenleving.

Code
Zelfstandig wonen, maar met gezelschap onder hetzelfde dak is de crux
van het Thuishuis. De bewoners in
Harderwijk hebben er een ’code’
voor: staat hun deur op een kier, dan
kan buurman of buurvrouw binnen

Donderdag 30 juni
Callantsoog Bridgedrives, aanvang
19.30 uur, tien euro per paar, dorpshuis Kolfweid.
Den Oever Open atelier en workshop in Diny’s Mozaïek Boet, van
9.00 tot 12.30 uur, Zwinstraat 68.
Hippolytushoef Bingo D.A.S., aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.
Schagen Samen Doen! bijeenkomst
voor senioren, vanaf 14.00 uur, kosten drie euro per persoon, Ontmoetingscentrum Nieuwe Nes (Schoenmakerspad 1).
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Initiatiefnemer Jan Ruyten van Thuis
in Welzijn.

Winkel
De Stichting Vrienden van
Thuishuisproject Winkel
houdt dinsdag 12 juli van
drie tot vijf uur een kennismakingsbijeenkomst
voor inwoners van Winkel
en omstreken. Dit gebeurt
in de achterzaal van café
Beentjes, Dorpsstraat 88
in Winkel.

komen lopen. Voor een gesprekje,
een kopje koffie of thee of simpelweg voor een enkele groet. Wie even
genoeg aan zichzelf heeft, houdt de
deur gesloten.
En in de gezamenlijke woonkamer
kunnen bewoners met z’n allen zitten. Ieder heeft z’n eigen luie stoel in
de zithoek laten zetten. Half afgescheiden door een wandmeubel is er
een hobbyhoek, aan de andere kant
een ruime open keuken. Met twee
kookplaten. ,,Bewoners koken er
hun potje. Of bereiden een gezamenlijke maaltijd. Net wat ze willen’’, vertelt vrijwilligerscoördinatrice Natascha Kruger. ,,Een van de
bewoners hier trakteert de anderen
geregeld op Chinees eten, omdat-ie
zelf niet koken kan. En eens in de
week gaan bewoners van het Thuishuis samen buiten de deur eten.’’
De gezamenlijke eethoek kent een
ovale tafel. Over die vorm is nagedacht, zegt stichtingsvoorzitter Jan
Ruyten van Thuishuis-initiatiefnemer Thuis in Welzijn. ,,Een ovale tafel geeft het meeste contact met tafelgenoten. Maar het stoort niet als
iemand even wat voor zichzelf wil
doen aan tafel.’’

’Verstopt’
Zo is ook de lift naar de verdieping
bewust ’verstopt’. Terwijl de trap
naar boven een meer dan centrale
plek inneemt in de ruime hal. ,,Dat
maakt dat mensen eerder de trap nemen. Het Thuishuis is een woonproject, géén zorginstelling. De praktijk wijst uit dat bewoners hier weer
zelfredzamer worden. Mocht er op
enig moment behoefte aan zorg
zijn, dan kan een bewoner thuiszorg
inschakelen.’’
Zelfstandig wonen, maar gezelschap ’om de hoek’. Het was voor
Krijnie de Leeuw van Weenen - in
september wordt ze 77 - én de 84-jarige Cor Steffen reden om naar het
Thuishuis in Harderwijk te verhuizen.
Van Weenen was een van de twee
eerste bewoners: ,,Ik woonde in wat
ooit als een 55-plusflat was opgezet.
Daar was de sociale cohesie wel zo’n
beetje verdwenen. Via televisie

Van boven naar beneden: het thuishuis in Harderwijk, een zelfstandige woonruime én de gezamenlijke keuken. FOTO’S HOLLAND MEDIA COMBINATIE/HARRY DE JONG

hoorde ik van woonvormen als dit.
Toen dat in Harderwijk kwam, ben
ik er achteraan gegaan. Om hier te
gaan wonen is een groot avontuur,
dat tot op heden goed bevalt. We
zijn nu net van twee naar zes bewoners gegaan. Dat is weer even wennen aan elkaar. Tevoren heb je een
kennismakingsgesprek. Dat geeft
een indruk. De wooncorporatie,

stichting én bewoners bepalen uiteindelijk wie een plekje krijgt. Hoe
iemand écht is, ontdekt je in de
praktijk pas.’’

Uitkomst
Voor Cor Steffen is het Thuishuis
een uitkomst. ,,M’n wereldje in m’n
oude huis werd kleiner en kleiner.
Hier heb ik weer volop aanspraak.

