
LINKS LOUKY CRAMA, VOORZITTER STICHTING THUISHUIS NOORDW IJK EN WENDY
ADMIRAAL, VRIJWILLIGERSCOORDÍNATOR BIJ THUISHUIS PROJ ECT NOORDW
IN DE GEZAMENLIJKE KOOK- EN WOONRUIMTE IN HET NI EUWE THUISHUIS.

Het is eindetijk zover, nog even en dan wordt het Thul
(tocatie Northgo), een onderdeelvan Thuishuis proj
Noordwijk. officieel geopend! Het Thuishuis projec

,1. 
een initiatief dat ondersteuning biedt aan alteenstaar

senioren in Noordwijk, Noordwr1kerhout en De ZiI
c Het Thuishuis project is een uniek [eef- en woon-

concept dat wordt gerund door geschootde
,. vrr.;wittigers en een vrr.1wittigerscoördinator. o,\/

BEELD BURO BINNEN

Heeft u interesse in dit unÍeke project
neem dan contact op met:
WendyAdmiraal: 06-588 55334 I
coordinator@thuishuisnoordwijk. nl
Kijk ook eens op onze website:
www.thuishuisnoordwijk.nl en op
Facebook: Stichtíng Thuishuis
Noordwijk.

Het Thuishuis is een geweldige klein-
schalíge zelÍstandige woonvorm dat
ingericht is als een soort studentenhuis
voor alleenstaande senioren met een
smalle beurs die niet alleen meer willen
wonen en die liever op een fijne manÍer
oud willen worden. Met voor een ieder
een eÍgen woonruimte met een woon-
kamer. slaapkamer, badkamer en een
pantry. De kracht van het Thuishuis zit
in de gemeenschappelíjke rulmten: een
grote keuken, huiskamer, hobbyruimte,
logeerkamer, tuin en terras

411e. gemeenschappelijke ruimten
worden volledíg ingericht. Onze
f antastische binnenhuisarchitecte
Hedwig van Duijn heeÍt daar haar
zÍel en zaligheid ingelegd.

Thuisbezoek
Een andere belangrijke pijler van dit
project is het ThuÍsbezoek. Het Thuis-
bezoek vindt plaats bÍj alleenstaande
seniorery die graag contact willen met
anderen, maar die het door omstandig-
heden lastig vinden om dit alleen te
realiseren. VrÍjwilligers kunnen hierin
ondersteuning bieden. De waag die
centraal staat bij het Thuisbezoek is:
Wat zou u leuk vinden? Senioren zijn en
blijven in eigen regie. De behoefte aan
privacy van ouderen wordt te allen tÍjde
gerespecteerd.

AutoMaatje
Nog een mooi onderdeel van het
Thuishuisproject is AutoMaatje. DÍt is
een vervoerssewice waarbij gemoti-
veerde vrijwiliigers inwoners uit de
gemeente Noordwijk, die om welke
reden dan ook minder mobiel zijn,
op verzoek rÍjden naar een ziekenhuis,
de kapper, een vriendin of gezellig
naar de stad om te gaan winkelen.
ANWB AutoMaatje Noordwijk is een
samenwerking tussen gemeente
Noordwijk, ANWB, Weizijn Noordwi.jk
en Stichting Thuíshuis Noordwijk.
In nauwe samenwerking met Welzijn
Noordwijk neemt Wendy Admiraal
(vrijwilligerscoördinator bij ThuÍshuÍs
project NoordwÍjk) de Thuisbezoeken
waar voor de inschrijvingen bij Auto-
Maatje. Aanmelden voor een ritje kan
op telefoonnummer: 06-B88 50 Z4O.

Wat verwachten we eigenlijk van dit
bijzondere project:
. Toename van sociale activÍteiten

binnen- en buÍtenshuis
. Hogere participatie in de buurt/wijk
. Behoudvanlevensvreugde
. Lang'er zelfstandig wonen
. Uitstel van zorg
. Bevorderen vanbetrokkenheid van

buurtbewoners
. Verminderen envoorkomenvan

eenzaamheid


