
Bejaardenhuis van de toekomst met brunch als eerste stap 

 
 ‘Ik zag een eenzame vrouw’ 

Bron Brabants Dagblad 8 maart 2020  

DEN BOSCH - Enthousiaste reacties op een speciale brunch deze 

zondagmiddag als eerste activiteit van de Bossche buurtvereniging 
De Helftheuvel. ,,Er gaat nog veel meer gebeuren voor ouderen in 

deze wijk’’, belooft bestuurslid Hans Kieft. Op naar het 

‘bejaardenhuis van de toekomst’.  

Tegen twaalf uur zitten ruim veertig 65plussers in de grote zaal van cultureel centrum 
De Helftheuvel. De brunch smaakt naar meer. ,,Het zou leuk zijn als later ook een 
dagtripje wordt gehouden’’, zegt Toon Castelijns (76 

‘Hele dag staat tv aan’ 
,,Dat zou mooi zijn tegen de eenzaamheid. Ik kom vaak bij mensen over de vloer 
waar de tv de hele dag aanstaat. Dat heeft met eenzaamheid te maken’’, zegt Rem 
Gool (77) die ook is aangeschoven. 

,,Ik zag hier net een mevrouw die volgens mij eenzaam is. Nee, ik ben er niet 
heengegaan. Want er zaten al andere mensen bij’’, zegt Annie Laros (91) die na de 
broodjes en soep geniet van een optreden van De Bend. 

De in januari opgerichte buurtvereniging De Helftheuvel wil zich inzetten voor het 
denkbeeldige ‘Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel’. Wethouder Huub 
van Olden is daar vol lof over. ,,Het is erg ingewikkeld gemaakt in Den Haag. We 
moeten zelf iets doen. Dit is een mooi voorbeeld’’, zegt hij in een toespraak. 

Waar komt dat huis dan?  
,,Waar komt dat huis dan?’’, vraagt Laros een vriendin die het niet weet. 

,,Wij willen zorgen voor ontmoeting en ontspanning met, door voor ouderen’’, zegt 
bestuurslid Hans Kieft. Hoe dan? Medebestuurslid Henk Engel licht het toe: ,,Er zijn 
natuurlijk allerlei initiatieven voor ouderen in deze wijk. Ook in dit sociaal cultureel 
centrum. Maar er zou meer kunnen gebeuren. Afgelopen zomer is is de Stichting 
Alles voor Mekaar in een Vlijmense Jumbo gestart met een coffeecorner. Daar 
kunnen ouderen en andere buurtbewoners terecht voor een praatje maar ook met 
hulpvragen. De directie heeft toegezegd om dat ook te laten doen in het filiaal in de 
Helftheuvel. We zoeken nu zogenaamde supporters die daar de hulpvragen 
oppikken.’’ 

Spreekuur van wijkverpleegkundige  
Het Bossche Koning Willem I College kan een belangrijke rol spelen bij het 
‘Bejaardenhuis van de Toekomst’. Daar wordt op gehoopt door een stichting met 
bestuursleden onder wie Joop Thissen en ex-wethouder Paul Kagie. ,,Het zou mooi 



zijn als in dit sociaal cultureel centrum een spreekuur wordt gehouden door een 
wijkverpleegkundige. Als die hoort dat iemand geen vervoer heeft naar het 
ziekenhuis dan kan een ambulance rijden. Maar als dat verantwoord is dan kan ook 
een student zorgen voor vervoer.’’ 

‘Prettig langer thuis wonen, dat doen we samen’, is het motto van de stichting. Dat 
moet volgens Kagie met een praktische aanpak. Bijvoorbeeld met conciërges in flats 
waar ouderen wonen. ,,Voor ouderen is het geruststellend om een conciërge te 
hebben. Iemand die eventueel klusjes opknapt. Dat zou een student van het Koning 
Willem I College kunnen zijn. Zo’n student zou je met een huurkorting congierge 
kunnen laten zijn. Hopelijk lukt dat met medewerking van wonngcorporatie Zayaz.’’ 

Jeroen Bosch Ziekenhuis  
Volgens Engel heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis medewerking toegezegd. ,,We 
zouden bijvoorbeeld de brunch kunnen combineren met de komst van een specialist 
van het ziekenhuis die bijvoorbeeld uitlegt hoe je jezelf thuis kunt redden en niet per 
se naar het ziekenhuis hoeft.’’ 

Wethouder Van Olden houdt rekening met de vraag van de vereniging en stichting 
om geld. Maar de gemeente kan ook op een andere manier helpen. ,,Bijvoorbeeld 
als het gaat om eenzame ouderen. Er zijn ook eenzame jongeren. Mogelijk kunnen 
zij iets voor elkaar betekenen.’’ 

 


