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Noordwijk ■ Eenzaamheid onder
senioren vormt een groot pro-
bleem. Initiatiefnemer Ruyten
lepelt wat cijfers op om deze stel-
ling te onderbouwen. „Uit onder-
zoek van de GGD blijkt dat 45
procent van de ouderen gevoelens
van eenzaamheid heeft. Bij 11 pro-
cent gaat het zelfs over ernstige
eenzaamheid.” Die afzondering
van mensen leidt weer tot psychi-
sche en lichamelijke klachten,
maakt Louky Crama duidelijk. 

Zij is voorzitter van de Stichting
Thuishuis Noordwijk die nauw is

betrokken bij de opzet van het
bijzondere woonproject en tal van
andere activiteiten die ervoor moe-
ten zorgen dat ouderen weer in
contact komen met dorpsgenoten.

Blauwdruk
De gemeente Woerden dient als
blauwdruk voor Noordwijk. Daar
heeft Ruyten in het verleden een
Thuishuis opgezet. „Het is be-
stemd voor alleenstaanden van 55
jaar en ouder die het leuk vinden
om met anderen in één huis te
wonen. Het gaat om sociale huis-
vesting, dus het inkomen van de
bewoners mag maximaal zo’n
40.000 euro bedragen.”

Dat Noordwijk in de zomer de
eerste bewoners van het Thuishuis
mag begroeten, is aan Bart Tiesin-
ga te danken. De manager wonen
van toen nog de Noordwijkse Wo-
ningstichting (NWS) – de coöpera-
tie is gefuseerd met Woonstichting
Stek – zag op het Journaal een
reportage over het Thuishuis. De
NWS had op dat moment de bouw
van 61 woningen op de plek van de
gesloopte sporthal Norhgo in de
planning staan. Tiesinga, gechar-
meerd van Ruytens initiatief, wilde
zo’n huis ook in het nieuwbouw-
project.
Aanmelding

Hoewel het Thuishuis over enkele
maanden wordt opgeleverd, moet
de aanmelding van toekomstige
bewoners nog plaatsvinden. Door
de coronacrisis heeft dat vertraging
opgelopen. Binnenkort begint die
werving, waarna Ruyten de selectie
van zes bewoners voor zijn reke-
ning neemt. „Het begint allemaal
met het uitleggen wat het Thuis-
huis nou precies is. Een uniek
concept waar ouderen zo lang
mogelijk zonder zorg kunnen
wonen. De bewoners krijgen eigen
woonruimte met slaapgelegenheid
en een pantry. Dus geen keuken-
blok om te koken. Dat gebeurt in
de gemeenschappelijke keuken,
waar de bewoners zo’n drie keer

per week gezamenlijk het eten
bereiden. Daarnaast is er een geza-
menlijke huiskamer. Het wordt
zeker geen commune, vergelijk het
met living apart together.”

Kopgroep
„Als dat allemaal duidelijk is dan
nodig ik kandidaten uit voor een
bijeenkomst”, vervolgt Ruyten.
Hoe dat precies gaat in het corona-
tijdperk, moet hij nog bezien. „Die
ontmoetingen zijn er niet alleen
voor om elkaar beter te leren ken-
nen, maar ook om te zien hoe
mensen op elkaar reageren. Je kijkt
of gegadigden waarden en normen
delen, wat hun voorkeuren en
hobby’s zijn en hoe hun dag er
doorgaans uitziet. Belangrijk is
ook of zij afspraken kunnen ma-
ken. In Woerden kwamen op die
bijeenkomst 35 mensen af. Ik dacht
nog: o, jee, hoe moet dat nou. Het
bleek dat er heel natuurlijk een
kopgroep van zes mensen ont-
stond. Zij selecteerden zich van-
zelf.”

Dat betekent geenszins dat het
altijd pais en vree is als de bewo-
ners dezelfde voordeur delen.
Ruyten: „Mijn vader zei altijd waar
wrijving is, is liefde. Eens per twee
weken kunnen die wrijvinkjes
worden uitgesproken tijdens de
domibo of de vrijmibo.” Deze

donderdagmiddag- of vrijdagmid-
dagborrel zijn bij bedrijven rede-
lijk ingeburgerd, maar Ruyten
ervaart dat deze ongedwongen
samenkomsten ook het Thuishuis
goed werkt.

Ruyten ziet ouderen weer hele-
maal opbloeien in het Thuishuis,
waarvan er in Nederland nu vijf
draaien en er drie in planning
staan. „Op hoge leeftijd krijgen
mensen ineens weer volop energie.
Een van de bewoners zei: ’Ik ben
aan mijn tweede jeugd begonnen’.
Een ander kreeg in de tachtig een
vriend en ging samenwonen. Dat
kan niet in het Thuishuis, daar is

het nou eenmaal niet voor bedoeld,
maar het is geweldig dat zoiets
gebeurt.” Zo kwam er een plek vrij.
Volgens goed studentikoos ge-
bruik, is de nieuwe bewoner tij-
dens een hospiteermiddag geselec-
teerd.

Verzamelnaam
Naast dit woonproject is het Thuis-
bezoek een verzamelnaam voor
andere projecten om eenzame
senioren te ondersteunen. „Het
behelst ook het thuis bezoeken van
ouderen”, zegt Crama. „Daarnaast
willen we een Thuisbus. Noord-
wijk is groot. Dan kunnen we met

die bus naar De Zilk en Noordwij-
kerhout. Het is een soort mobiel
miniterras van waaruit we allerlei
activiteiten willen organiseren.
Denk aan een pannenkoekenmid-
dag, spelletjes doen, of gewoon
samen een kopje koffiedrinken.”

Ruyten: „Als je bij ouderen aan
de deur komt dan zullen ze niet
toegeven dat ze eenzaam zijn,
terwijl je aan alles ziet dat ze een-
zaam zijn. Met zo’n Thuisbus kun
je mensen uitnodigen om bijvoor-
beeld een spelletje te doen en daar
ontmoeten ze andere ouderen.”

Het Thuishuis is daarnaast ver-
bonden aan AutoMaatje van de

ANWB. In samenwerking met
Welzijn Noordwijk worden daarbij
vrijwilligers gekoppeld aan senio-
ren zonder vervoer. Tegen een
geringe vergoeding (30 cent per
kilometer) kunnen zij een ritje
maken. In coronatijd bijvoorbeeld
naar de prikstraat voor een inen-
ting tegen Covid-19, of recent naar
het stembureau. Niet alleen ge-
makkelijk, gelijktijdig wordt de
huiselijke sleur doorbroken.

Cultuurmaatjes
Crama ziet genoeg andere moge-
lijkheden om ouderen aan een
vrijwilliger te koppelen. „Denk aan

cultuurmaatjes. Als iemand eens
graag naar Theater De Muze wil en
niet alleen de straat op wil dan kun
je gezellig met iemand naar een
voorstelling gaan.” Lang niet altijd
gratis, maar dat hoeft volgens
Crama niet. „We hebben het hier
niet alleen over arme ouderen, er
zijn ook veel welgestelde alleen-
staanden.” Vaak is het attent ma-
ken op activiteiten alleen al vol-
doende. „Onze vrijwilligers moeten
ervoor zorgen dat de ouderen op
de hoogte worden gehouden van
de activiteiten die in Noordwijk
worden georganiseerd. Hou je van
biljarten of lezen dan willen wij
voor het juiste contact zorgen.”

Meer informatie is te vinden op de
www.thuishuisnoordwijk.nl. Daar
kunnen belangstellenden zich ook als
vrijwilliger aanmelden.

INTERVI EW Thuishuisproject haalt eenzame senioren uit isolement

Studentenhuis
voor oudere
Noordwijkers
De oplossing is simpel, alleen moet je er wel even opkomen. Jan Ruyten be-
dacht een op ouderen toegesneden variant van een studentenhuis. Net als bij
jongeren delen alleenstaande senioren een huiskamer en hebben ze beschik-
king over een eigen woonruimte om zich terug te trekken. In Noordwijk wordt
dit Thuishuis in augustus opgeleverd. De kustgemeente is daarmee de eerste in
de regio.

Peter van der Hulst
p.van.der.hulst@mediahuis.nl ❜❜Een van de

bewoners zei: ’Ik
ben aan mijn
tweede jeugd

begonnen’
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’Als je bij ouderen aan de deur komt dan zullen ze niet toegeven dat ze
eenzaam zijn, terwijl je aan alles ziet dat ze eenzaam zijn’
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