
Samen met haar man heeft ze een
van de twintig woningen in het
nieuwbouwplan voor senioren
gekocht. Vrijdag werd de vloer
gelegd en dit weekend kregen de
meubels er een plekje. ,,Een mooi
plekje op de hoek’’, zegt ze. ,,De
huizen zijn bijzonder groot. Met
een eerste verdieping en een vaste
trap naar zolder.’’

Het Polder Hofje beleeft vrijdag
5 juli de officiële opening. Het is
gebouwd als een buurtje. Met
woningen rond grasperken. Een
pomp op een pleintje; daar moeten
nog bankjes komen. De huizen
nodigen bijna uit om naar binnen
te kijken. Als de bewoners toevallig
in de huiskamer zitten, zwaaien
die automatisch terug.

Als het zonnetje schijnt, gaan de
tuinstoelen naar buiten. Zoals het
op een buurtje betaamt, houden de
bewoners elkaar op de hoogte van
het lief en leed. Als twee mensen
buiten een praatje maken, duurt
het niet lang voor een derde of
vierde zich bij het gesprek voegt.

Jennifer Hofmeijer is de bedenk-
ster van het Polder Hofje. Al eerder
realiseerde zij de Polder Résidence
en de Polder Hoeve aan de Stoom-
weg in Breezand; bedoeld voor
mensen met dementie.

Ouderdom
Het Polder Hofje richt zich op
55-plussers. Ouderdom komt met
gebreken en in het buurtje kunnen
senioren langer zelfstandig blijven
wonen. Zo heeft elk huis een lift
waardoor mensen die niet goed ter
been zijn evengoed makkelijk naar
hun slaapkamer op de eerste ver-
dieping kunnen. Ieder huishouden
beschikt over een parkeerplaats op
het eigen terrein waar camera’s de

boel in de gaten houden. In de
schuur kunnen bewoners hun
rijwielen, brommers en scootmo-
bielen kwijt. Het gebouwtje is
rijkelijk voorzien van stopcontac-
ten, want bijna iedereen heeft een
elektrische fiets.

Een speciaal team zorgt ervoor
dat bewoners 24 uur per dag zorg
kunnen krijgen. Toevallig heeft
verpleegkundige Jordy Huiberts
(23) nu dienst. Iedereen die hulp
nodig heeft, kan bellen. ,,Mocht
een bewoner hulp nodig hebben
als hij buiten het Polder Hofje is,
dan kan ik hem via de gps op mijn
mobiel terugvinden.’’

Nu heeft hij het heel erg rustig.
,,Dus ik ga straks maar het gras

maaien. Dan kan ik vragen of ie-
mand van de buren wil helpen.
Nou ja, vaak biedt iemand het
spontaan aan. Want het onderhoud
doen we samen.’’

In de gezamenlijke ruimte -
genaamd de Orangerie - komen
nog een biljart, barkrukken en
stoelen. Ook moet de keuken nog
geïnstalleerd. Hier kunnen de
bewoners meedoen aan activitei-
ten. ,,Of ze mogen hier bijvoor-
beeld hun verjaardag vieren.’’ 

Droomhuis
De 79-jarige Gerrit Twigt is de
eerste bewoner en trok 2,5 maand
geleden in zijn nieuwe woning.
,,Het is nu tijd voor de puntjes op
de i. Mijn douchescherm wordt
geplaatst en ik wacht nog op mijn
fonteintje.Dit is mijn droomhuis.”

Twigt: ,,Ik woonde hiervoor in
een huis met tweeduizend meter
tuin. Hier heb ik geen tuin. Mijn
vrouw is verleden jaar overleden en
toen werd het allemaal wel een
hoop werk om bij te houden.’’

Bij Coby en Henk Brouwer staat
de koffie bruin. Bewoners sinds
ruim een maand. Zij kreeg gezond-
heidsproblemen en vlak daarna
kwam het Polder Hofje op hun
pad. 

,,Dinsdag namen we een kijkje
en de daaropvolgende zaterdag
hadden we ons eigen huis ver-
kocht. Mijn eerste vraag was of het
huis goed is geïsoleerd’’, zegt hij.
,,Ik speel schuiftrombone en ik wil
niemand tot last zijn. Geen pro-
bleem. Toen bleek mijn buurman
bovendien accordeon te spelen.’’

In Polder Hofje kunnen
senioren oud worden
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Anna Paulowna Het was puur
toeval toen Carli Slotema (61) met
haar hond begin november het
Polder Hofje in Anna Paulowna
passeerde tijdens een ’kijkmo-
ment’. Uit nieuwsgierigheid
stapte ze binnen en in een mum
van tijd was ze verkocht. ,,Dit is
het. Hier wil ik wonen.’’

Carli Slotema en Jordy Huiberts bij de pomp. FOTO HMC
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Schagenaar Ad Bouterse (76) opende
zaterdag de veertiende Veteranen-
dag Schagen in zijn woonplaats.
Zo’n 135 oude en jonge veteranen uit
de gemeente ontmoetten elkaar in
het Regius College. Opvallend is het
aantal jonge veteranen. ,,Zeker de
helft”, vertelde Bouterse. ,,Vrede
moet je koesteren. Het is belangrijk
dat ook de volgende generatie dat
uitdraagt. Vandaag is het vrede,
morgen kan je midden in een oorlog
zitten.” Vrede moet je koesteren, in
die zin sprak ook loco-burgemeester
Jelle Beemsterboer nadat een krans
was gelegd bij het monument aan de
Nieuwe Laagzijde waar gesneuvel-
den werden herdacht.

Ad Bouterse diende bijna een jaar
in Nederlands Nieuw-Guinea, in
1962. ,,We moesten de plaatselijke
bevolking beschermen tegen infil-
tranten. Maar Soekarno was niet te-
gen te houden. Wij hebben de Pa-
poea’s in de steek gelaten, zo voelt
het nog steeds.”

EMDR-therapie
Dat jaartje in het overzeese gebieds-
deel was - en is - van enorme invloed
op zijn leven. ,,Met mij is niks aan de
hand, zei ik altijd. Totdat ik flipte.
Met de EMDR-therapie om schok-
kende ervaringen te verwerken, be-
leefde ik alles opnieuw. De brand-
lucht rook je weer, de beschietingen
waren dichtbij. Heftig, maar goed.
Ik ben nog steeds onder begeleiding
bij een maatschappelijk werker.”

Veertien jaar geleden gaf hij in
Schagen de aanzet tot de Veteranen-
dag. Libanongangers, deelnemers
van missies naar Afghanistan, alle
veteranen voelen op zo’n dag met
sprekers, ontspanning en een geza-
menlijke maaltijd verbroedering.
Ook Jan van der Meer uit Schagen,
92 jaar en de oudste veteraan. Als
twintiger bediende hij een drie
inch-mortier in Indonesië. Met dit
wapen werden granaten afgescho-
ten. ,,Je wilt betrokken blijven, daar-
om ben ik hier”, zei hij tijdens de
’blauwe hap’, het eten.

Als kringvoorzitter van de Bond
van (Oud) Stoottroepers werkt Bou-
terse mee aan een landelijk project
om behandelingsdossiers van vete-
ranen digitaal toegankelijk te ma-
ken. ,,Je moet weten wat over jou is
vastgelegd. Ook dat helpt.” 

Ad Bouterse uit Schagen. FOTO HMC

Veteraan: ’Die
lijkgeur blijf je
altijd ruiken’ 
Ed Dekker 

Schagen Veteranen blijven el-
kaar steunen, ook zaterdag in Scha-
gen. ,,Onbekenden omhelzen el-
kaar. Je hebt elkaar nodig. Die af-
schuwelijke lijklucht ruik je altijd.” 


