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‘Soa thús as mooglik’
in nieuwe woonvorm

S
HANS WILLEMS

De Parrebeam:
ouderenzorg
light in nieuwe
formule

in nieuwe woonvorm
Het had een camping kunnen worden of een Bed & Break-
fast, maar het werd een nieuwe woonvorm voor ouderen in
Sint Annaparochie.

Simon Theo en Gea Oevering
runnen sinds kort in Sint An-
naparochie de eerste Noor-
derbreedte State. Zelfstandig

wonen en toch als het nodig is zorg
bij de hand hebben.

De formule Noorderbreedte State
wordt de komende jaren uitgerold
over Friesland. De Parrebeam in Sint
Annaparochie heeft de primeur.
Waar tot voor enkele jaren een kip-
penloods stond achter de fraaie
woonboerderij van Simon Theo en
Gea Oevering (beiden 49), is een
prachtig appartementencomplex
gebouwd voor tien vaste en drie tij-
delijke bewoners.

Drie uur. Theetijd in De Parre-
beam. Gea Oevering schenkt in ter-
wijl personeelsleden keuvelen met
de bewoners van het eerste uur. Eer-
der op de middag waren er potenti-
ele huurders op visite, dus er is ge-
noeg te bespreken. Een half jaar
draait het wooncentrum nu, en vijf
van de tien appartementen zijn be-
zet. Morgen is de officiële opening.

Noorderbreedte - zusterinstelling
van het MCL, aanbieder van thuis-
zorg en exploitant van veertien
zorgcentra - zet een nieuwe formule
in de markt. ,,Met dit franchisemo-
del bieden we ondernemers de kans
een woonvorm op te zetten die tege-
moet komt aan de wensen van de
huidige generatie ouderen’’, zegt
manager franchiese Noorderbreedte
State Kathy Terenstra.

,,Zelfstandig wonen en toch kun-
nen terugvallen op zorg, maar wel
als gewone huurders. En dat alles in
een kleinschalige vorm voor men-
sen van wie er veel uit het eigen dorp
of de directe omgeving komen. Wij
leveren het concept en helpen bij het
opstarten, maar de ondernemers
opereren helemaal zelfstandig.’’

Dat De Parrebeam als iets eigens
wordt beschouwd op Het Bildt, mer-
ken ook Simon Theo en Gea Oever-
ing, beiden afkomstig uit Ferwert
maar al heel lang Stannebuursters:
,,Tijdens de bouw was er al veel
nieuwsgierigheid, er wordt veel en
enthousiast over gepraat in het
dorp. We krijgen zelfs spontane solli-
citaties.’’ Simon Theo werkte voor-
heen als tekenaar bij een steden-
bouwkundig bureau, Gea bij het Ra-
diotherapeutisch Instituut Friesland
in Leeuwarden.

Architect Marten Atsma heeft het
complex prachtig ingebed in de
groene omgeving van de oostelijke

dorpskom. Vanuit de appartemen-
ten kijken de bewoners over de ak-
kers en boomlinten. ,,’s Morgens
kun je vaak reeën spotten.’’ Op de
balkons boven en de terrassen rond-
om het gebouw is het goed toeven
als het weer het toelaat.

,,Op de website hebben we het ver-
woord met een zin in het Bildts’’,
zegt Oevering. ,,Soa thús as mooglik,
heel gewoan en dochs besonder.’’

Naast de tien appartementen voor
vaste bewoners zijn er drie tijdelijke
onderkomens, bijvoorbeeld voor
mensen die na een ziekenhuisopna-
me nog niet naar huis kunnen of ou-
deren die een zorgvakantie wordt
geboden. Verder is er dagverzorging
mogelijk voor kwetsbare ouderen
uit de omgeving. De maaltijden zijn
gemeenschappelijk en het perso-
neel, opgeleid als verzorgende, biedt
waar nodig lichte zorg. Geregeld zijn
er gezamenlijke activiteiten, maar
voor alles geldt: geen verplichtin-
gen, onderstreept het beheerder-
spaar.

Noorderbreedte hoopt de komen-
de jaren na De Parrebeam meerdere
States te kunnen openen. Kathy Te-
renstra: ,,De financiering is op dit
moment nog wat lastig, omdat de
banken erg streng zijn, anders waren
we al verder geweest. Maar we gelo-
ven erg in deze formule. In zorgcen-
tra kom je alleen nog met een zware
indicatie, daarom is er een categorie
ouderen die erg gebaat is bij deze
woonvorm.’’
> www.deparrebeam.nl

Theetijd in de gemeenschapsruimte van De Parrebeam. Staande Simon Theo met links van hem Gea Oevering.
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