100 jaar in beweging

VAN BESTEDELINGENHUIS
TOT WOONZORGCENTRUM
Hoewel woonzorgcentrum De Tollekamp pas in 1964 haar huidige naam kreeg,
begint de geschiedenis ervan 130 jaar geleden. In 1889 werd aan de Koningsstraat
een ‘Armenhuis voor bestedelingen’ geopend. Ruim twee decennia later kwam er
een nieuw Bestedelingenhuis aan de Nieuwe Veenendaalseweg, dat in juli 1911 in
gebruik werd genomen.
Acht jaar dus voordat de voorlopers van Rhenam Wonen werden opgericht. En ook
ontstaan vanuit hetzelfde idee als waaruit die eerste woningcorporaties ontstonden:
goede huisvesting bieden voor mensen die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn.
In het Bestedelingenhuis werden mensen opgenomen waar niemand meer voor
wilde of kon zorgen. In de jaren 30 werd besloten de naam te veranderen van
Bestedelingenhuis in Rusthuis. Pas halverwege de jaren 50 werd voor het eerst
gesproken van verzorgingstehuis en bejaardencentrum.
Een halve eeuw na de opening was het pand aan de Nieuwe Veenendaalseweg
zozeer verouderd dat besloten werd tot nieuwbouw. Toen die in 1964 van start
ging, verhuisden de bewoners tijdelijk naar het leegstaande ‘Rusthuis voor Oude
Lieden’ in Veenendaal. Met de ingebruikname van de nieuwbouw werd ook de
naam De Tollekamp geïntroduceerd, vernoemd naar de grond waarop het gebouw
kwam te staan.
In de jaren 80 werd De Tollekamp nog eens grondig gerenoveerd maar in het begin
van de 21 eeuw bleek het niet meer te kunnen voldoen aan de maatstaven van de
moderne zorg. Opnieuw werd besloten tot nieuwbouw. De in 1994 verzelfstandigde
Rhenense Woningstichting en Zorggroep Charim ontwikkelden een prachtig,
comfortabel woonzorgcentrum met moderne faciliteiten. Op 3 november 2011
overhandigde Eep van Dijk, de toenmalig directeur van de Rhenense Woningstichting,
de sleutels aan een van de eerste bewoners. En nog steeds wonen veel senioren er
met heel veel plezier en met zorg dichtbij.
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Foto: Bouw van woonzorgcentrum De Tollekamp in 2011
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