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Thuishuis net ’n studentenhuis,
maar dan voor ouderen
Lydia Jasper

Lutjewinkel
Van de zes beschikbare plaatsen in het Thuishuis Winkel zijn er nu nog vier
over. Aldus bedenker Jan Ruyten donderdag tijdens een informatiebijeenkomst in het
Cultuurhuis in Lutjewinkel.
Thuishuis Winkel komt in het
voormalig hoofdgebouw van
het voormalige zorgcentrum
Winkelmade. Elders in Nederland zijn al meer Thuishuizen.
Bedoeld voor alleenstaande
zestigplussers die een gezellige
oude dag willen en met anderen in contact willen blijven.
Naast een eigen slaap-,
woon- en badkamer heeft elke
bewoner gemeenschappelijke
ruimtes zoals een grote huiskamer en keuken tot zijn beschikking.
Initiatiefnemer Jan Ruyten
noemt het Thuishuis ook wel
een studentenhuis voor ouderen. Maar net zoals niet iedere
student het prettig vindt om in
een studentenhuis te wonen,
vraagt wonen in een Thuishuis
ook om een bepaalde instelling. Ouderen wonen er weliswaar zelfstandig, maar wel met
elkaar samen.

Geen commune
,,Het is absoluut geen commune’’, zegt Ruyten die dat tijdens
de bijeenkomst een paar keer
duidelijk benadrukte. ,,Er wonen mensen waarmee je dingen kunt doen en afspraken,
maar er is ook ruimte om alleen
te zijn. In een ander Thuishuis

bestond de afspraak dat wanneer iemand de binnendeur
dicht had, dat die niet gestoord
wilde worden.’’
Maar afspreken is mogelijk.
Om met andere bewoners spelletjes te doen of te gaan wandelen. Ook de dagelijkse bezigheden kunnen worden verdeeld. Denk aan samen koken,
eten of de tuin doen. ,,Mocht je
eenzaam willen worden, dan
gaat dat hier niet lukken.’’
Vrijwilligers kunnen helpen
met allerlei taken. ,,Maar jullie
blijven de baas in huis’’, aldus
Ruyten.
Er volgen nog meer bijeenkomsten voor belangstellenden. Deze middag werd door
zo’n vijftien mensen bezocht.
Er leefden nogal wat vragen
bij geïnteresseerden. Zo zag
een van de bezoeksters wel op
tegen een verhuizing. Om de
helft van haar inboedel weg te
moeten doen.

Kastje
,,Iedereen mag alles meenemen’’, luidt de uitleg van Ruyten. ,,Zo heeft iedereen in de gezamenlijke keuken een eigen
kastje, maar het is de vraag of
het nodig is. Er staan spullen
die iedereen mag gebruiken.
Dat hoeft overigens niet.’’
De appartementen zijn volgens Roeland Gravestein, manager Bewoners bij Wooncompagnie aan de royale kant. De
gestelde minimumafmeting
van veertig vierkante meter
wordt makkelijk gehaald. ,,Vier
appartementen zijn zelfs groter
dan vijftig vierkante meter.’’

In de rij om ook naar beneden te mogen roetsjen.
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Armen over elkaar, hoofd
naar achteren. Roetsj!
Christian Sier

Tuitjenhorn
De drie nieuwe
waterglijbanen op Camping De
Bongerd in Tuitjenhorn zijn na
een maand vertraging eindelijk
open. De regio Noordkop krijgt
daarmee zijn eerste trechterglijbaan.
Armen over elkaar, hoofd naar
achteren. Roetsj! Tien kinderen
staan ongeduldig boven te wachten
tot ze naar beneden mogen glijden.
,,Je moet de linkerbaan nemen: die
is het leukste”, adviseert een jongetje in de rij. Uw verslaggever heeft
zwemkleding mee en moet er ook
aan geloven.

Opfrisser
Het gaat er aangenaam, maar behoorlijk hard aan toe in de pas
geopende waterglijbanen op camping De Bongerd in Tuitjenhorn.
De slingerende tunnel van de linkerbaan is inderdaad het leukste,
want die mondt uit in een grote
trechter. Daarin tol je meerdere
rondjes voordat je het gat in het
midden bereikt. Het water is kou-

der dan verwacht. Een goede opfrisser, zo halverwege de dag.
De nieuwe trechterglijbaan in
Tuitjenhorn is de enige in de regio,
zegt parkmanager Tom Clarijs. De
opening van deze en de andere
twee buitenglijbanen was gepland
voor de meivakantie, maar door de
coronacrisis liepen de bouwwerkzaamheden een maand vertraging
op.
Naast de glijbanen heeft het
Franse moederbedrijf Capfun het
campingterrein van De Bongerd
uitgebreid met vijftig nieuwe
staanplaatsen voor caravans.

Je moet de
linkerbaan
nemen: die is
het leukste

Bovenaan de twaalf meter hoge
glijbaantoren staan kinderen te
wachten op hun beurt. Ze zijn
allemaal al meerdere keren naar
beneden geweest, zeggen ze. Ondanks de nieuwe attracties is het
verrassend rustig op het park.
Dat is volgens Clarijs ook de
bedoeling. „We hebben de plicht
tegenover onze gasten om te zorgen dat het niet te druk wordt op
het park. Daarom hebben we ervoor gekozen om alleen campinggasten toe te laten.”

Geduld
Waterliefhebbers zonder standplaats op de camping moeten nog
even geduld hebben. Als alles goed
gaat zijn zij vanaf 22 augustus
weer welkom om de trechter en de
andere banen te proberen. Die
datum geldt volgens Clarijs zolang
de huidige coronamaatregelen van
kracht blijven en er geen tweede
golf komt.
Als het weer meezit, kunnen
abonnementhouders van waterpark Holle Bolle Plons op de camping nog tot begin september
komen glijden.

Belangstellenden luisteren naar de presentatie van Thuishuis Winkel.
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Straf blijft staan voor de vrouw
die Eddie Overmulder doodde
Den Helder
De 45-jarige D.P.
uit Den Helder, die haar partner
Eddie Overmulder met messteken om het leven bracht, gaat
toch niet in beroep tegen haar
straf.
Hoewel in Den Helder steevast
wordt gesproken over de
’moord’ op Eddie Overmulder,
heet het hier in juridische zin
’doodslag’. Daarvoor legde de
rechtbank in Alkmaar eind vorig jaar elf jaar gevangenisstraf
op. P. tekende daar al snel beroep tegen aan, ’om een aantal
redenen, maar de voornaamste
is dat de straf te hoog is’, aldus
haar advocaat destijds.
Inmiddels heeft ze hiervan

afgezien, bevestigt een woordvoerder van het Gerechtshof in
Amsterdam. Daarmee is de
straf die de rechtbank oplegde
definitief geworden.
De rechtbank achtte bewezen dat ze haar vriend Eddie op
16 september 2016 met meerdere messteken om het leven
bracht en hem daarna half liggend in een sloot aan de C.G.
Geusstraat in De Schooten achterliet. Na het verdoezelen van
bebloede kleding, het mes en
de telefoon van Overmulder
keerde ze bij wijze van toneelstukje terug naar De Schooten.
Ze begon een zoektocht en liet
weten hem levenloos bij de
sloot te hebben aangetroffen.

De drie nieuwe reuzenwaterglijbanen op campingpark De Bongerd in Tuitjenhorn.
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