Huize Winterdijk
Reformatorische identiteit
In het verlengde van onze rondgang langs de
kerken in de wijk past een bezoek aan Huize
Winterdijk. Het werd in 1977 gebouwd door de
“Stichting tot oprichting en instandhouding van
bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland”. Bijna alle bewoners hebben deze
kerkelijke achtergrond en voelen zich er thuis
vanwege deze verwantschap. Er worden geen
kerkdiensten in het gebouw zelf gehouden. Wel
zijn er vrijdags weeksluitingen die geleid worden
door ouderlingen. Zondags is er een verbinding
met de “Gerbrandykerk” waardoor de bewoners
in de gemeenschappelijke ruimte via een geluidsinstallatie de dienst in die kerk kunnen horen. Zij die nog goed ter been zijn gaan naar de
“Stationskerk” via een doorsteek over het
schoolplein van GSG Het Segment. Er is daarvoor een bruggetje gemaakt over de sloot en ze
hebben een sleutel van de hekken.

De gemeenschappelijke ruimte met het orgel

Wooncentrum
De identiteit is weliswaar een heel belangrijk
uitgangspunt, maar voor wie het gebouw binnenstapt, wordt meteen duidelijk dat er sprake
is van een professioneel woonzorgcentrum. Een
team van 120 full- en parttime personeelsleden
staat dagelijks klaar voor de 180 bewoners.
Vanaf 2011 mag men ook volledig zelfstandig
AWBZ zorg verlenen. Dit vereiste wel een andere bestuurlijke organisatie, met een raad van
Toezicht en een Raad van Bestuur. De dagelijkse
leiding is nu in handen van een zorgmanager en
een manager bewonerszaken. Laatstgenoemde
is Willie Anker, een energieke vrouw die al sinds
1986 in het centrum werkt. Ze legt graag uit
hoe het, voor een buitenstaander toch wel complexe, zorgsysteem in elkaar steekt. Huize Winterdijk is zowel verhuurder van appartementen
als zorgverlener. In het oude gedeelte zijn 110
een-, twee- of driekamerappartementen. Het
vorig jaar gereed gekomen nieuwe gedeelte
bestaat uit 24 levensloopbestendige driekamer
appartementen. Deze zijn inmiddels allemaal
bewoond.
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Mevrouw Willie Anker
Zorgcentrum
Alle bewoners kunnen zorg inkopen, via een PGB
(persoonsgebonden budget) of in natura. Deze
zorg kan het Thuiszorg team van Huize Winterdijk leveren. Bewoners die verpleging nodig
hebben kunnen dit ook krijgen in hun eigen appartement. In een aparte afdeling “het Baken” is
er dagopvang voor dementerende ouderen, zowel voor bewoners van Huize Winterdijk als van
daarbuiten. Daarnaast zijn er twee woongroepen
kleinschalig wonen voor dementerende ouderen.
Bewonersactiviteiten
De bewoners komen uit het hele land. Hun gemiddelde leeftijd is 84 jaar, de oudste is 99 jaar.
Ze hoeven zich niet te vervelen, want er wordt
van alles georganiseerd. Voor een groot deel
gebeurt dat door vrijwilligers. In de centrale hal
is het een drukte van belang. Dat komt vooral
door het winkeltje dat dagelijkse benodigdheden
verkoopt, maar ook zelfgemaakt artikelen. De
opbrengst komt ten goede aan de Steunstichting. Dagelijks komt er een bakker langs en wekelijks een groenteman. Voor uitgebreid boodschappen doen maken veel bewoners gebruik
van de busservice naar Hoogvliet, nuttig maar
ook een gezellig uitje waar men zich op verheugt. Mevrouw Anker wil graag vermeld hebben dat ze het zeer waardeert dat de wijkbewoners zich daarvoor inzetten. De leeftijd van de
bewoners, maar ook de religieuze identiteit
maakt dat er verder weinig interactie met de
wijk is. Wel komen bewoners uit de wijk een
kijkje nemen bij de verkopingen die Huize Winterdijk in het voor- en najaar organiseert.
De buurt
Vanuit de gemeenschappelijke ruimte is er uitzicht op de tuin en de achterliggende scholen.
Men stoort zich niet aan de kinderen, maar vindt
het juist leuk om de activiteiten bij de buren te
bekijken. Aan de achterzijde grenst het gebouw
aan het terrein van Prorail. Er zijn tegenwoordig
weinig klachten meer over het lawaai ‘s nachts.
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Dat komt waarschijnlijk vooral doordat de ramen van het gebouw beter zijn geïsoleerd. Het
gebouw is in 1977 weliswaar geopend door burgemeester Van Hofwegen, maar de directie is er
geen voorstander van dat er achter het gebouw
een naar deze burgemeester te vernoemen weg
wordt aangelegd. Men vreest problemen met de
beveiliging van het terrein.
Een bijzonder eilandje
Er zijn wachtlijsten voor nieuwe bewoners. Dit
geeft aan dat er veel belangstelling is voor een
woonzorgcentrum met een reformatorische
identiteit. Vanwege de toenemende vraag zijn er
plannen om vergelijkbare instellingen te bouwen
in Terneuzen en Barneveld. Huize Winterdijk is
een soort eilandje in onze wijk, dat maar weinig
wijkbewoners kennen, maar wie er komt ziet dat
de bewoners er zich thuis voelen en dat het per-
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soneel en de vrijwilligers er met zichtbaar plezier werken. Meer informatie is te vinden op
www.huizewinterdijk.nl

Het winkeltje
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