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Wat zijn momenteel jullie
populairste gerechten?

Marlous Wagenaar: „We bie-
den onze complete dinerkaart.
Naast de bekende favorieten
als spareribs en kipsaté, is de
tournedos een hardloper waar
we goede reacties op krijgen.
Ook merken we dat onze
gasten thuis uit eten gaan
met voor-, hoofd- én nage-
recht. De lunch loopt trouwens
ook hartstikke goed, met
lekkere broodjes, salades en
smoothies.”

Hoe bevalt het bezorgen en
afhalen jullie?

„Het was toch iets dat we niet
gewend waren. Dat het dan zo
lekker loopt, de bestellingen
binnen stromen en dat de
gasten blij zijn en berichten
sturen, is geweldig. Tegelijker-
tijd staan we te trappelen om
onze gasten weer in ons res-

taurant zelf in de watten te
mogen leggen. Dat missen we
wel.”

Is er verder nog iets veran-
derd voor jullie?

„We hebben ons restaurant
veranderd in een winkel, met
een versvitrine, lekkere pasta’s,
huisgemaakte limoncello en
kruidenolies, cadeauartikelen
en nog veel meer. En ondertus-
sen zijn we ook nog bezig met
het verbouwen van onze nieu-
we zaak, naast Wonder’s:
trattoria Sophia!”

Hardloper tournedos zorgt 
voor goede reacties

thuis uit eten

•i
Paspoort
Naam: Wonders Eten &
Drinken
Plaats: Schagen

Schagen ■ Nu restaurants
door de coronamaatregelen
gesloten zijn, proberen veel
ondernemers hun klanten op
een andere manier te berei-
ken. En dus gaan we thuis uit
eten. Wat heeft Wonders
Eten & Drinken in Schagen
op het menu staan?
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Winkel ■ Ze heeft ‘best een aar-
dig huis’ in Hoofddorp, ‘het past
me wel’ zegt Nanny Frentzel (70)
er over. Feit blijft dat ze zich er
eenzaam voelt. ‘Alleen is maar
alleen.’ En dus schreef ze zich in
voor een appartement in het
Thuishuis in Winkel. Via een zoon
die destijds nog in Nieuwe Nie-
dorp woonde kreeg ze twee jaar
geleden ‘een annonce’ in een lokaal
periodiek onder ogen met als strek-
king dat er gegadigden werden
gezocht voor één van de zes plek-
ken in het Thuishuis: een woon-
voorziening op Winkelmadepark
voor zestigplussers die op zoek zijn
naar gezelligheid, aanspraak, sa-
men eten en andere gezamenlijke
initiatieven.

Hekwerk en schuttingen
Inmiddels is haar zoon verhuisd en
is de realisatie van het Thuishuis
vertraagd. Ze had zodoende meer

tijd om na te denken over de vraag
of ze nou vanwege haar zoon naar
Winkel wilde verhuizen of dat het
een autonoom besluit is. ,,Ik ben
met mezelf gaan praten en kwam
tot de conclusie dat ik het echt
wilde. Ik heb familie en kinderen
waarbij ik me betrokken voel, maar
dat houdt niet in dat ze betrokken
zijn bij mijn woonsituatie. In mijn
buurt wonen of oude mensen of
jonge mensen die verscholen ach-
ter hekwerk en schuttingen hun
leven leiden. Er is weinig contact.’’ 

Dus op naar Winkel, een appar-
tement in het voormalige hoofdge-
bouw van zorgcomplex Winkelma-
depark dat begin volgend jaar
gereed komt. Omgeven door ver-
bouwde en nog aan te renoveren
aanleunwoningen die onderdeel
uitmaken van een uniek concept:
bewoners die naar elkaar omzien.
Zich bereid tonen acht uur per
maand iets sociaals te doen. Een
warm bad dus, zou je kunnen
zeggen.

Los van dit gegeven verheugt
Nanny Frentzel zich erop dat ze
straks over van alles en nog wat
met haar Thuishuisgenoten kan
overleggen, dat ze samen fijne
dingen organiseren en regelen. In
de tuin bezig zijn, geeft ze als
voorbeeld en dat klinkt op zich wel
geinig omdat ze er niks aan vindt
zoiets in haar eentje te doen.. ,,In
Hoofddorp heb ik een woning met
een voor- en een achtertuin, alleen
er in bezig zijn, ik vind dat echt
een gruwel.’’

Ziel en zaligheid
Voor de zes Thuishuisappartemen-
ten zijn vooralsnog drie kandida-
ten geselecteerd. Afgelopen week-
einde hebben ze elkaar na een paar
eerdere afspraken opnieuw ont-
moet. ,,Je hebt bepaalde verwach-
tingen. Die zijn stuk voor stuk
uitgekomen. Ik vind dat het heel
goed is uitgepakt, positiever dan ik
van tevoren had verwacht. Als je
met elkaar woont dan is het be- langrijk dat je goed met elkaar

kunt praten, van alles en nog wat
uitwisselt. En dan bedoel ik niet
dat je je ziel en zaligheid blootlegt,
dat hoeft van mij niet. Het gaat
erom dat je je op je gemak en veilig
voelt. Of ik me nu veilig voel? Wel
apart: ik stond laatst in de gang en
dacht dat er iemand in mijn huis
was. Dat bleek ik zelf te zijn. Ik
had de spiegeldeur open laten
staan. Het feit dat ik een beetje
schrok kan best betekenen dat er
een onderliggend gevoel van onvei-
ligheid bestaat.’’

Kleiner
En: hoe ervaart ze het een behoor-
lijke woning achter zich te laten in
ruil voor een kleiner appartement?
,,In mijn nieuwe situatie heb ik
wat de benedenverdieping betreft
tien vierkante meter meer. En
vergeet niet dat ik geen keuken
meer nodig heb, die is gezamenlijk
en dat geldt ook voor de wasmachi-
ne, dat scheelt allemaal ruimte. In
Hoofddorp heb ik wel nog een
bovenverdieping maar als het
fysiek minder met me gaat, heb ik
daar niks aan. Ik heb beneden een
slaapkamer, dus ik hoef ook hele-
maal niet naar boven, maar ik
betaal er wel voor.’’

Kudde schapen
Over haar aanstaande nieuwe le-
ven: ,,Ik zie echt uit naar de stap
die ik ga maken. Ik pas twee dagen
in de week op mijn kleinkinderen.
Het is een gezin met veel reuring,
er gebeurt van alles. Ze wonen

langs een doorgaande weg, er komt
van alles langs tot een kudde scha-
pen aan toe. Waar ik nu ben is het
rustig en stil. Als ik thuis kom van
het oppassen, moet ik eerst een
beetje bijkomen en dan denk ik al
weer snel: ik wilde dat ik er weer
heen kon. Heerlijk weer die bedrij-
vigheid om me heen. Dat verwacht
ik in het Thuishuis ook te krijgen.
Je hebt je privé en de gezelligheid
van elkaar. Het is het beste van
twee werelden.’’ 

Voor geboren en getogen Winke-
ler Jan Peetoom (77) is het Thuis-
huis een ideale woonvorm. Hoewel
hij zich als voormalig handelsman/
marktkoopman heel goed kan
redden, ’zit je uiteindelijk ’s
avonds wel alleen voor de buis’. ,,Ik
ben sinds tien jaar alleen. Op een
gegeven moment wil je dat niet
meer. Het is trouwens niet alleen ’s
avonds dat je het merkt, ook over-
dag. Ik ben op zich een beetje
vrijgevochten, ik reis veel. Ik ben
zelfstandige ondernemer geweest,
ik leef vrij gemakkelijk, vind het
niet erg dat ik ongebonden ben.
Maar op een gegeven moment kom
je er achter dat je niet meer alleen
wilt zijn.’’

Gezelligheid
,,Het Thuishuis is voor mij een
uitkomst. Samen eten, een beetje
naar elkaar omkijken, hulp bieden,
de gezelligheid die je van elkaar
hebt. Er zijn mensen die tegen me
zeggen: waarom ga je niet op zoek
naar een partner. Maar ik hoef dat
niet meer, dat brengt ook weer

allemaal verplichtingen met zich
mee. De vrijheid die ik alleen heb
is voor mij ideaal, maar gezellig-
heid is ook belangrijk. In het
Thuishuis komt het allemaal sa-
men. De wens om in zo’n vorm te
leven, heb ik al heel lang. Eigenlijk
kreeg ik dat verlangen al vrij snel
nadat ik alleen kwam te staan. Ik
zie het bij meer mensen: dat ze
samen een boerderij kopen en de
boel opdelen. Het is een ideale
woonvorm, zeker voor ouderen.
Zeg nou eerlijk: hoeveel mannen
en vrouwen zijn er niet op onze
leeftijd die alleen zijn. De vraag is:
hoe vind je elkaar om aan die situ-
atie iets te doen, als je dat zou
willen.’’

Drie personen
Vanuit die gedachte geredeneerd
valt het Peetoom een beetje tegen
dat zich nog maar drie personen
voor het Thuishuis hebben aange-
meld. Aan de andere kant weet hij
dat zolang iets niet af is, veel men-
sen er moeite mee hebben zich er
een voorstelling van te maken. Zo
wordt er in het Thuishuis nog
volop getimmerd. ,,Ik weet uit
ervaring dat iets verkopen wat er
nog niet is, dat dat ingewikkeld is.
Ik ben er net als Jan Ruyten (op-
richter Thuishuisconcept) van
overtuigd dat als het eenmaal klaar
is, er voldoende interesse zal be-
staan met mogelijk een wachtlijst
tot gevolg. Het zou me niet verba-
zen als het zo loopt. Wat dat be-
treft ben ik wel benieuwd wie er
allemaal nog gaan bijkomen.’’

INTERVI EW Woonvorm voor alleenstaande zestigplussers 

’Uiteindelijk zit
je wel alleen
voor de buis’
Over een paar maanden gaat het Thuishuis in Win-
kel open: een woonvorm voor alleenstaande zestig-
plussers die met behoud van privacy de charme er-
varen van elkaars aanwezigheid. De eerste drie be-
woners zijn bekend. Hieronder een gesprek met
twee van hen: Nanny Frentzel en Jan Peetoom. 

Winnie van Galen

Nanny Frentzel. UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Jan Peetoom bij het Winkelmadepark in Winkel, de plek van het Thuishuis.
FOTO PETER VAN AALST
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Jan Ruyten
Over ongeveer twee maanden
gaat in Winkel het Thuishuis
van start: een woonvorm voor
alleenstaande zestigplussers
die is bedacht door Jan Ruyten.
Het eerste Thuishuis is in 2013
in Woerden geopend.
Langzaamaan wordt het
concept verder over het land
uitgerold. In het Thuishuis
beschikken de bewoners over
een eigen appartement en
maken ze onder meer gebruik
van een gemeenschappelijke
huiskamer, keuken,
hobbyruimte, logeerkamer en
ook de tuin wordt gedeeld.
Indien nodig krijgen de
bewoners ondersteuning van
vrijwilligers. Het Thuishuis in
Winkel maakt onderdeel uit
van Winkelmadepark. 

❜❜Ik ben
zelfstandige
ondernemer

geweest, ik leef
vrij gemakkelijk,
vind het niet erg

dat ik
ongebonden
ben. Maar op
een gegeven

moment kom je
er achter dat je

niet meer alleen
wilt zijn


