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Wonen op Texel is een bewuste
keuze. Een eiland met 13.500 bewo-
ners, waar je vanaf negen uur ’s
avonds niet meer weg kunt: de
eerstvolgende boot naar het vaste-
land vertrekt dan op zijn vroegst
om zes uur de volgende ochtend.
,,We zitten in hetzelfde schuitje’’,
verwoordt geboren en getogen
Texelaar Janien de Bruijn, mede-
uitbaatster van Inn de Knip in Den
Hoorn, het ’eilandgevoel’: ,,Het is
zoals het is en het komt zoals het
komt.’’ En dat zorgt voor saamho-
righeid, voor buren die elkaar
allemaal kennen en helpen. Het is
er de normaalste zaak van de we-
reld te weten wat een oudere buur-
man of -vrouw nodig heeft en hoe
je daarbij kunt helpen: even kijken
hoe het gaat, even boodschappen
halen of naar de dokter brengen.
Het eiland, met bovendien een
groot verzorgingshuis in Den Burg
en het zorgcollectief Texel Samen

beter, dat de ouderenzorg ook met
de vergrijzingsgolf in het verschiet
op peil wil houden, krijgt van
Thuis.Lab het rapportcijfer 8. 

Te druk

De West-Friese gemeente Drechter-
land, bestaand uit wel tien dorpjes
en gehuchten, is met een 7,5 op de
tweede plek geëindigd. Ook in
deze gemoedelijke plattelands-
dorpjes staat hulp van buren hoog
in het vaandel. ,,Het hele dorp
helpt me toch?’’, aldus de 84-jarige
Mia Kroes-Piet uit Oosterleek, die
nog dagelijks samen met haar
77-jarige buurman Fetse Bijlsma

met hun rollators naar een bankje
aan het Markermeer kuiert. Toch
zijn er ook in Drechterland zorgen.
Het zijn vooral de ouderen die
actief zijn in de kernen, jonge
gezinnen hebben het te druk.
Ouderen helpen elkaar nu, maar
hoe moet dat over tien jaar? En er
is een tekort aan geschikte –kleine-
re- woningen voor senioren, vin-
den de inwoners.
Amsterdam Nieuw-West, met
146.000 inwoners het grootste
stadsdeel van Amsterdam en tevens
het groenste, kreeg een 7+. Een
wijk met veel bewoners van Turkse
en Marokkaanse afkomst. Jongeren

hebben het er vooral druk met
zichzelf en lijken niet meer van
plan voor hun ouders te gaan zor-
gen als die oud worden. Terwijl het
voor de eerste generatie migranten
volstrekt normaal is bij je familie
oud te worden en door je kinderen
verzorgd te worden. En ook hun
kinderen, de tweede generatie,
vinden dit vanzelfsprekend. Maar
hoe doe je dat in kleine huurappar-
tementen met grote gezinnen? Een
oplossing is hard nodig, want een
verzorgingshuis, waar ze de men-
sen niet begrijpen en de mensen
hen niet begrijpen, is voor deze
ouderen geen aantrekkelijke optie.

Heerhugowaard eindigde met een
7 op de vierde plek. Deze groten-
deels jonge stad is met name ge-
bouwd voor jonge gezinnen. Er
staan dan ook vooral relatief grote
eengezinswoningen. Hoewel de
saamhorigheid er minder groot is
dan in een klein dorp, willen de
ouderen hier ook niet weg. Ze zijn
gewend geraakt aan hun woon-
plaats en vertrouwen op de vol-
doende aanwezige zorgvoorzienin-
gen om er fijn oud te worden. 

Eigen huis

Hoewel de ene plaats dus hoger
scoort dan de ander als het gaat om
oud worden, is de belangrijkste
conclusie die Thuis.Lab trekt, dat
vrijwel iedereen oud wil worden in
het eigen huis en de eigen ver-
trouwde omgeving. Of dat ook
lukt, is afhankelijk van het huis
waarin je woont, de persoon die je
bent, maar vooral ook van de fami-
liecultuur, dorpscultuur of ge-
meenschapscultuur waarin je leeft.
Die cultuur verander je niet zo-
maar, maar je kunt wel van elkaar
leren, stelt Thuis.Lab. Daarom gaat
de Thuis.Academie, bestaand uit
ambtenaren en zorgprofessionals,
aan de hand van de bevindingen
uit de tournee, ideeën uitwerken
en zo een ontwerp maken voor de
ouderenzorg voor de toekomst. De
resultaten worden in november
bekend gemaakt.
www.thuislab.nu

Van links naar rechts: de keet op het Stadsplein in Heerhugowaard, Kees Mosterd woont nog steeds thuis in Oost op Texel en een groepsgesprek in Arboretum in Heerhugowaard. FOTO’S JOSÉ DE JONG

Buren Mia Kroes-Piet (84) en Fetse Bijlsma (77) uit Oosterleek kuieren nog dagelijks samen met hun rollators naar een bankje aan het Markermeer. FOTO JOSÉ DE JONG

Op Texel word je ’t beste oud
Marjolein Eijkman
m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar ✱ Een maand lang toerde
het team van Thuis.Lab, vernieu-
wingsnetwerk voor de zorg, door
Noord-Holland. Op zoek naar de
beste plek om oud te worden. En
die plek denken ze te hebben ge-
vonden: Texel. Waar je misschien
niet de meeste zorgvoorzieningen
hebt, maar wel de beste buren. 

Van je buren moet
je het hebben in
een kleine
gemeenschap

Jong & oud

In de gemeente Drechterland ko-
men jong en oud elkaar relatief
weinig tegen. Een ander levensrit-
me en andere verplichtingen staan
contact vaak in de weg. Dit terwijl
zowel jong als oud denkt wat aan

elkaar te kunnen hebben. Thuis-
.Lab roept iedereen op met een
ideeën te komen jong en oud weer
met elkaar in contact te brengen in
kleine kernen. Het beste idee
wordt uitgeprobeerd in Ooster-
blokker.

De nieuwe hospita

De oudere als een soort moderne
hospita. Iedereen wil thuis oud
worden, maar het huis is vaak te
groot. Een deel van het huis verhu-
ren is mogelijk een oplossing. Een
idee dat zowel menselijke als prak-
tische vragen oproept. Thuis.Lab

wil samen met professionals de
mogelijkheden gaan onderzoe-
ken. Wie denkt er mee?

Uitdaging

Van actief zijn en blijven wordt
men beter oud. Texelaar Menno
Siebinga coacht mensen en leert ze
tot het eind van hun leven passie-
vol bezig te zijn en steeds weer de
uitdaging aan te gaan. Thuis.Lab
zoekt zes mensen die zijn onor-
thodoxe werkwijze willen probe-
ren.
Aanmelden voor een van de ideeën

kan via ad@meneerdeleeuw.nl.

Thuis.Lab gaat drie ideeën uitproberen
De tournee door Noord-Holland
heeft veel aanknopingspunten
opgeleverd om over door te den-
ken. Drie concrete ideeën wil
Thuis.Lab de komende maanden
gaan uitproberen. En daar is de
hulp van Noord-Hollanders bij
nodig.


