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Er is geen betere plek dan dit
Villa Bleijenburgh nadert voltooiing; eerste appartementen al bewoond
Door Renate Pijnenburg
BLADEL - Veertien jaar geleden kocht
Martien Schippers de villa op de Bleijenhoek in Bladel en meteen wist hij: dit is
te groot voor ons met z’n tweeën, hier
gaan we iets meer mee doen. Een aantal
jaren dacht hij na over een vorm waarin
ouderen bij elkaar kunnen wonen, een
eigen plek hebben en veel activiteiten
gezamenlijk kunnen doen. Het resultaat:
Villa Bleijenburgh.

Ondernemend
Martien Schippers (75) bewijst dat je ‘op je
oude dag’ nog ondernemend kunt zijn. “Ik
ben mijn hele leven ondernemer geweest,
dat stopt niet ineens hoor”, lacht hij. “Toen
ik deze villa kocht wist ik het echt meteen:
dit houden we niet alleen voor onszelf, dit
is te groot, wat doe je met zoveel ruimte?
Daar ben ik over na gaan denken en uiteindelijk kwam eruit dat ik er een soort
woon-zorgcentrum van wilde maken; een
plek waar oudere mensen graag willen zijn.
Kijk maar eens rond: er is toch geen betere
plek dan hier?” Daar is geen woord van gelogen. Eenentwintig ruime appartementen
en een zee van ruimte voor ontspanning in
de villa, inclusief zwembad, fitnessruimte
en een tuin die gerust een park genoemd
mag worden. Tijd voor een praatje over de
filosofie.

Inwonend
zorgechtpaar
Het uitgangspunt van Martien was dat
mensen op leeftijd niet van elkaar gescheiden mogen worden, als één van de twee
ziek wordt. “Onbespreekbaar”, vindt hij.
“Ben je zó lang samen geweest en dan
zou je gedwongen uit elkaar moeten?
Onacceptabel.” Martien spreekt uit ervaring
want zijn vrouw Maria lijdt aan dementie
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en er is geen haar op Martiens hoofd die
eraan denkt haar in de steek te laten.
Er werd gezocht naar een vorm waarin
ouderen samen kunnen blijven met garantie op goede zorg. Anita Bogaars heeft
veel ervaring in de ouderenzorg; zij woont
samen met haar man Frank sinds januari
op de eerste verdieping van de villa en
samen zijn zij 24/7 beschikbaar voor hulp
en vragen. Intensief: “Klopt maar wel heel
mooi”, zegt Anita. “In de villa kunnen we
alle zorg leveren die nodig is, met uitzondering van zorg die in het ziekenhuis gegeven
wordt. Al het andere kan gewoon hier,
daar zijn de appartementen op aangepast
en dat is een geruststellend idee voor de
bewoners. Dit is hun laatste thuis. Niet dat
je een zorgindicatie moet hebben als je een
appartement gaat huren maar als je in de
toekomst zorg nodig hebt, ís het er. Wij
faciliteren het leven.”

Uniek
Het concept is uniek in de regio, weet Arno
van den Berg. Hij is directeur van Navis
Curae, de zorgonderneming binnen Villa
Bleijenburgh. “We zijn in het voortraject op
andere plekken gaan kijken maar nergens,
dicht in de buurt, zagen we het precies
zoals wij het voor ogen hadden. Het basisuitgangspunt is altijd geweest: hoe zou
je zelf oud willen worden? Het antwoord
op die vraag is tegenwoordig vaak: kleinschalig en samen met anderen. Daar zijn
we dus vanuit gegaan: iedereen is gewoon
thuis in zijn of haar eigen appartement en
kan daarnaast een beroep doen op gezamenlijk activiteiten. Samen koken en eten,
biljarten, zwemmen, in de tuin zitten, in de
moestuin werken: alles mag maar niets
moet. Wij denken, nou dat weten we eigenlijk wel zeker, dat we een mooi concept
tegen vereenzaming hebben neergezet.
Zeker omdat het echt goed betaalbaar is.
Die indruk heb je misschien niet in eerste
instantie als je het gebouw ziet, maar geloof
me de maandelijkse lasten vallen mee.”
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Bewoonster Els de Haas (l) en inwonend zorgverleenster Anita Bogaars (r)
De komende tijd wordt besteed aan het
werven van zorgpersoneel. In de toekomst
is het mogelijk dat op meerdere locaties in
de regio een luxe woonzorglocatie als Villa
Bleijenburgh ontwikkeld wordt.

Trots
Els de Haas is één van de bewoonsters.
Zij trok in september van Ridderkerk naar
Bladel. “Mijn dochter woont al een paar jaar
in Bladel en ik word ouder. Ik ben eens goed
gaan nadenken of Ridderkerk nog wel de
plek voor mij was. Ik vind namelijk dat je niet
moet wachten met plannen maken tot het
niet meer gaat. Toen mijn dochter van Villa
Bleijenburgh hoorde, hebben we informatie
opgevraagd en ik was meteen enthousiast.
Bladel is prachtig, het appartement is ruim
en schitterend en ik weet zeker dat ik straks
bij veel activiteiten aan zal sluiten. Ik ben
direct lid geworden van de Seniorenvereniging en ga daar naar de gymclub en in het
voorjaar wil ik mee gaan fietsen. Daarbij is
het voor mijn dochter veel makkelijker om
even binnen te lopen of ik bij haar. Als je
voor een bakkie koffie de afstand Ridderkerk-Bladel moet overbruggen, is het toch
anders. Ik ben zielsgelukkig hier.” Els laat
trots haar appartement zien: licht, ruim met
twee slaapkamers en een heerlijk balkon;
een overdekte corridor naar de villa maakt
het deelnemen aan gezamenlijke activiteiten
héél toegankelijk. Er is nog maar één wens:
“Dat de tuin straks klaar is en in bloei staat.
Wat zal dat heerlijk zijn.” Die wens komt
zeker uit want de tuinmannen sjouwen af
en aan om de dementievriendelijke tuin aan
te leggen, vol heerlijke beschutte plekken,
bloeiende borders, mooie paden, een groot
tuinhuis, een jeu-de-boulesbaan én plaats
voor een paar kippen.

Interesse?
Op dit moment zijn er nog appartementen beschikbaar. Nick Tops van SchipVast:

“We weten dat er belangstelling voor is
en we hebben een aantal appartementen
in optie. Ik weet ook dat veel mensen uit
de regio even afwachten hoe het is als de
villa klaar is. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met mij via telefoonnummer
0497-551634 of per e-mail via n.tops@
schippers.eu. Een kijkje nemen en de mogelijkheden bespreken is altijd mogelijk. Ik
kan het iedereen van harte aanbevelen om
in Villa Bleijenburgh te gaan wonen: onbezorgd ouder worden met persoonlijke zorg
en alle faciliteiten binnen handbereik.”
Dat is Martien helemaal met hem eens: “Ik
ben ontzettend blij met het resultaat. Ik gun
iedereen zo’n plek en ik zou zeggen: wacht
niet tot de keus voor je gemaakt wordt
maar zet zelf stappen om in een prachtige
en verzorgde omgeving oud te worden.”
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