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Voor de bewoners van Westhoek in 
Zevenbergen was het een schok toen bekend 
werd dat hun woonzorgcentrum verkocht zou 
worden. Bewoner Lam Geleijns vertelt hoe hij de 
omslag ervaren heeft.

Het appartement van Lam (80) en Nel (81) Geleijns 
kijkt uit over de complete Westhoek. Rechts het oude 
verzorgingshuis, nu in de steigers: het wordt omgebouwd tot 
appartementencomplex. Daarnaast de gemeenschapsruimte 
en de aanleunwoningen. En in de verte de torens van de 
Zevenbergense kerken. Lam: ‘Dit is het dorp waar ik geboren 
en getogen ben. Hier voel ik me thuis.’

Logische keuze

‘Hier’ is niet alleen Zevenbergen, maar vooral ook Westhoek. 
Het complex opende in 1954 zijn deuren en groeide uit tot hét 
‘rusthuis’ voor Zevenbergers. ‘Lang voordat we hier kwamen 
wonen, waren wij al vrijwilliger’, vertelt Lam. ‘Ik in het 
winkeltje, mijn vrouw bij de hobbyclub.’
Toen de grote tuin van hun woning in het hart van 

Zevenbergen te veel werd, was een verhuizing naar Westhoek 
dus een logische stap. Ze woonden er eerst aan de schaduwkant, 
nu aan de zonzijde. ‘Naar volle tevredenheid! Mijn vrouw 
geniet zó, bij het kleinste zonnestraaltje zit ze op het balkon. 
Het is hier rustig en de sfeer is goed. (lachend:) Natuurlijk heb je 
altijd mopperaars, maar dat houdt de zaak levendig.’

Identiteit

Het nieuws gaat hier snel rond, en Lam hoorde al vroeg van de 
verkoop. Dat was schrikken: ‘Mijn eerste zorg was dat Estea de 
Westhoek weer zou overdoen aan een andere partij – zo gaat 
dat vaak in het vastgoed. Gelukkig kwam de directie tekst en 
uitleg geven. Ik heb ronduit gevraagd: wie zegt me dat jullie het 
pand niet meteen doorverkopen? Het gaf rust toen ze zeiden dat 
daar echt geen sprake van was.’
‘Ik heb ook met hen besproken hoe ze aankeken tegen de 
protestants-christelijke achtergrond van de Westhoek. Zelf 
zijn we geen ‘kerklopers’ maar we zijn wél hervormd, net als 
veel bewoners. Die sfeer willen we behouden. Toen bleek dat 
de directeuren zelf een christelijke achtergrond hebben. Ze 
snappen dus hoe belangrijk mensen die identiteit vinden.’
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WESTHOEK IN HET KORT

•  Woonzorgcomplex Westhoek werd in 1954 
geopend op initiatief van de Stichting Hervormd 
Rusthuis Zevenbergen. Het complex werd meermalen 
uitgebreid met aanleunwoningen.

•  Door de scheiding van wonen en zorg kon het 
centrum in zijn oude vorm niet blijven bestaan. In 
2016 verkocht de stichting het complex aan Estea.

•  Estea verbouwt het oude verzorgingshuisdeel 
tot levensloopbestendige appartementen. Ook 
het gemeenschapscentrum wordt compleet 
gemoderniseerd. Andere vleugels worden deels 
gerenoveerd.

•  Diverse partners zorgen voor het behoud van sfeer 
en services. Gastvrouwen en vrijwilligers helpen 
bij activiteiten, SAOW verzorgt supermarkt en 
restaurant, en Surplus Zorg is zorgpartner.

www.westhoek.nu

Behoud van services

Estea pakt flink uit met de renovatie, vindt Lam. 
‘Ik begrijp nu wel dat dit een stap te ver was voor de 
vorige eigenaar – een stichting met vooral oudere 
heren. Al ging het hun aan het hart. Ik geloof dat 
Estea begrijpt wat er nodig is en gehoor probeert 
te geven aan onze wensen. Ze verbouwen ook het 
centrale deel, ik denk dat het er beter op wordt.’
Estea werkt ook mee aan het behoud van zorg en 
services in het centrum, door het inschakelen van 
verschillende organisaties. Zo blijven belangrijke 
faciliteiten in Westhoek voortbestaan. ‘Natuurlijk 
zijn sommige zaken wel veranderd. Er was hier 
altijd een zuster in het gebouw, en een huismeester 
die klusjes deed. Dat is niet meer zo. We zijn 
verwend geweest! Maar we redden ons prima.’

‘Ik geloof dat Estea 
begrijpt wat er nodig is 
en gehoor probeert te 
geven aan onze wensen’


