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Op een zonnige vrijdagmiddag, 5 juli 
2019, werd in het Noord-Hollandse dorp 
Anna Paulowna door initiatiefneemster 
en zorgonderneemster Jennifer Hofmeijer 
feestelijk Het Polder Hofje geopend, een 
nieuw hofje voor ouderen. Naast de bewo-
ners en hun familie waren op deze middag 
tal van betrokkenen aanwezig, zoals de ar-
chitect, de bouwers en vertegenwoordigers 
van de gemeente Hollands Kroon. 

Het ruim opgezette hofje is voorzien 
van een poortgebouw, een regentenkamer 
en een put in de tuin, zoals veel monu-
mentale hofjes. Het is min of meer in een 
L-vorm gebouwd en bestaat uit een aan-
tal woningen geschikt voor ouderen, die 
eventueel gebruik kunnen maken van de 
door Hofmeijers bedrijf aangeboden zorg-
diensten. De woningen zijn bepaald groter 
dan de gemiddelde hofjeswoning en heb-
ben vaak ook nog een verdieping, zodat de 
bewoners veel bewegingsruimte hebben. 
Hofmeijer heeft als knipoog naar de hof-
jesgeschiedenis, met zijn vele particuliere 
stichters en stichteressen, haar familiewa-
pen boven de poort laten aanbrengen. Het 
hofje is echter genoemd naar de ‘Polder’, 
zoals de bewoners van Anna Paulowna 
hun regio van oudsher noemen.

Het traject van ingeving naar verwerke-
lijking was niet zonder obstakels, zo ver-
telde Hofmeijer in de openingstoespraak. 

ANNA PAULOWNA: 
OPENING HET POLDERHOFJE

In 2015 was ze met de Polderse architect 
André Rijnders naar de gemeente gestapt 
met haar idee en een voorstel een hofje te 
bouwen op vrijkomende gemeentegrond 
en de daarnaast gelegen grond van een 
verhuizend bouwbedrijf. De gemeente 
vond het een geweldig idee, en ook en-
kele mogelijke investeerders vonden dat, 
maar Hofmeijer wilde het zelf doen – niet 
zonder bezwaren van haar bank – en het 
hofje verwezenlijken door de woningen 
als koopwoningen aan te bieden. Zo kon 
het hofje zichzelf laten bouwen. Het was 
daarom wel een spannende tijd, maar 
uiteindelijk was elke woning verkocht en 
konden in april 2018 de eerste heipalen 
in de grond. De bouw verliep niet zonder 
tegenslag, zoals vervuilde grond, maar kon 
uiteindelijk toch in iets meer dan een jaar 
worden voltooid. 

Het succes van een hofje zit natuurlijk 
niet alleen in de stenen en gebouwen, maar 
in de mensen, en derhalve in de vereniging 
van eigenaren, zo stelde Hofmeijer, niet 
zonder reden zo bleek na haar toespraak. 
In het hofje bleek al een levendige zang- 
en muziekcultuur te zijn ontstaan. Onder 
de benaming ‘De Hofsingers’ brachten de 
bewoners een speciaal voor de gelegen-
heid gecomponeerd lied ten gehore, ‘Op 
het kleine stille hofje’, op de wijs van ‘Op 
de grote stille heide’. Bij monde van de 

voorzitter van de vereniging van eigenaren 
werd de grote erkentelijkheid van de be-
woners aan Jennifer Hofmeijer uitgespro-
ken, en werden haar bloemen overhan-
digd, waarna het tijd was voor een toast op 
de toekomst van het hofje. Na dit officiële 
gedeelte werden de aanwezigen vergast op 
een buffet en live muziek. 

Het hofje is nog niet helemaal afgewerkt 
– de regentenkamer en de ontmoetings-
ruimte voor de bewoners moeten nog 
worden ingericht – maar te verwachten 
valt dat Het Polder Hofje nu al voldoet 
aan één van de doelen van de initiatief-
neemster, het verlichten van de eenzaam-
heid van ouderen in de uitgestrekte Anna 
Paulownapolder. 


