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Heerhugowaard 
Langedijk

De monumentale stolp uit 1633 - de
een na oudste van Heerhugowaard
- is nu nog het terrein van werklui
en hun gereedschap. Wandelend
door de gangen, tussen de snerpen-
de zaagmachines en ongestucte
muren, kan het echtpaar al precies
zien wat het resultaat straks zal

zijn. ,,Hier komt de garderobe en
daar het trappenhuis en de lift.
Hier links de ene gemeenschappe-
lijke ruimte, en daarachter de zit-
hoek voor de andere groep’’, wijst
Frans.

Licht 
Wat direct opvalt, is het licht in de
ruimte waar honderden jaren lang
de hooiberg lag. In een deel van het
vierkante dak is een groot raam
gemaakt, om daglicht naar binnen
te laten. ,,Het is een monumentaal
pand. Het is bijzonder dat de Rijks-
dienst hiermee akkoord ging’’, zegt
architect Rob de Vries, die regelma-
tig langskomt om te zien hoe zijn
ontwerp werkelijkheid wordt.
Het idee voor een woon-zorglocatie
voor dementerende ouderen ont-
stond in 2014. De moeder van Frans

woonde tot die tijd in de stolp,
maar na het overlijden van Frans’
vader werd die te groot voor haar
alleen. Toen de verkoop van de
boerderij niet wilde vlotten kwam
de altijd al aanwezige wens van
Annelies naar boven: zelf een
warm thuis inrichten voor demen-
terende ouderen waar ze persoon-
lijke zorg en aandacht kan geven. 
Annelies is nu nog met veel plezier
werkzaam bij Zuyder Waert in
Heerhugowaard, maar zal daar
binnenkort afscheid nemen. ,,Mijn
werk is mijn hobby, maar ik heb nu
de kans om het helemaal volgens
mijn eigen visie te gaan doen.’’
Gesprekken met nieuw aan te
nemen personeel zijn in volle
gang. Frans zal, gezien zijn finan-
cieel-administratieve achtergrond,
vooral op kantoor actief zijn, ter-

wijl Annelies de zorgkant op zich
neemt. 
,,Ik ga ook gewoon meedraaien op
de groepen. Frans wil nog wel eens
vroeg naar bed gaan, dus ik heb nu
al bedacht dat ik dan lekker nog in
de huiskamer met de ouderen
televisie ga kijken.’’

Geiten
Er is straks plaats voor twaalf ou-
deren, verdeeld over twee groepen
van zes personen. ,,Zo kunnen we
het kleinschalig houden, dat vin-
den we belangrijk.’’ De ouderen
kunnen zelf naar buiten als ze dat
willen. Daar lopen wat geiten,
schapen, kippen en twee onlangs
geschonken pony’s. Een hek voor
de dieren en een sloot vormen een
natuurlijke barrière die een even-
tuele dwaling van bewoners langs

de polderweg moet voorkomen.
De rondleiding door de stolp leidt
verder langs een van de ruime
kamers op de eerste verdieping.
,,Hier was vroeger mijn slaapka-
mer’’, zegt Frans. Een kamer even
verderop is zo ruim dat die zelfs
geschikt zou kunnen zijn voor een
echtpaar. 
De balken die nog uit 1633 stam-
men zijn op veel plekken nog
zichtbaar. Beneden wordt straks
een bedstee in ere hersteld waar de
nachtzuster zal overnachten. 
Frans en Annelies kunnen niet
wachten op het moment dat ze de
eerste bewoners verwelkomen.
,,Dit is een droom die uitkomt.’’
Meer informatie over woonzorglocatie
De Leeuwenhof staat op de website
www.deleeuwenhof.nl of telefonisch
in te winnen via 072-5824496.

Van links naar rechts: architect Rob de Vries, Annelies van Breugel en Frans van Breugel. FOTO ERNA FAUST

Echtpaar verbouwt Heerhugowaardse stolp en biedt plek aan twaalf dementerende ouderen

’Warm thuis’ in Leeuwenhof
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Heerhugowaard ✱ Het gaat nu
hard. Telkens als Frans en Annelies
van Breugel de eeuwenoude stolp-
boerderij aan de Middenweg 22
binnenkomen, is er weer wat ver-
anderd. Over 2,5 maand moet de
verbouwing klaar zijn. Dan is dit
het nieuwe thuis van dementeren-
de ouderen.

Vijf keer eerder zijn de subsidiever-
zoeken van de stichting afgewezen.
Ook de meest recente keer kreeg de
Voedselhulp nul op het rekest. De
stichting diende daarop protest in

bij de bezwarencommissie die ver-
volgens oordeelde dat de subsidie
wel degelijk toegekend moest wor-
den. Toch besloot het college van
burgemeester en wethouders an-
ders. 
,,We hebben nu gekeken hoe de aan-
vraag beter kan aansluiten bij de be-
leidsregels die wij hanteren’’, zegt
wethouder Bert Fintelman. ,,Wij
hadden al de intentie om de stich-
ting subsidie te verlenen. Maar we

hebben te maken met regels die we
moeten hanteren. De stichting had
zelf een beetje het idee: ’Het is toch
duidelijk dat we goede dingen
doen’. Maar volgens onze nieuwe
beleidsregels kunnen wij alleen nog
subsidiëren op activiteiten die dui-
delijk benoemd worden.’’
Volgens de wethouder is het ver-
strekken van voedselpakketten een
vorm van bedrijfsvoering, géén acti-
viteit. In de nieuwe aanvraag - waar-

bij de gemeente ondersteuning
heeft verleend - wordt ingegaan op
het financieel herstel van cliënten.
,,We steunen de bevordering van
zelfredzaamheid op verschillende
manieren’’, aldus Fintelman. 
Stichting Er is Geloof, Hoop en Lief-
de kan rekenen op een bijdrage van
4128 euro voor het jaar 2017. Volgens
de wethouder is de kans groot dat de
subsidie ook volgend jaar wordt ver-
strekt. 

Voedselhulp Langedijk ontvangt toch subsidie in 2017
Sophie Kuitems

Broek op Langedijk ✱ Stichting Er is
Geloof, Hoop en Liefde - de organi-
satie achter Voedselhulp Langedijk -
krijgt na jaren proberen tóch een
subsidie van de gemeente. 


