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Van spookhuis tot krimpvoorbeeld
Het wordt een
feest, maandag als
koning Willem-
Alexander en ko-
ningin Máxima
Nij Bethanië be-
zoeken, maar er
wordt niets ver-
bloemd. Het paar
mag best zien dat
het gebouw hard
aan een opknap-
beurt toe is.

P
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Precies een jaar geleden zaten
betrokkenen van verzor-
gingshuis Nij Bethanië met
de handen in het haar. Zorg-

instelling Noorderbreedte ,,trok de
stekker derút’’, blikt bestuurder Atje
Tadema van stichting Zorgcentrum
het Bildt terug. In april 2015 maakte
zorginstelling Noorderbreedte be-
kend met de verpleeghuiszorg in
Tzummarum te stoppen, in juni
volgde de mededeling dat het huis
per 1 september helemaal zou slui-
ten.

Dat het nooit zo ver kwam, is te
danken aan Zorgcentrum het Bildt,
woningstichting Noordwest Fries-
land en Dorpsbelang. En niet te ver-
geten de vrijwilligers, stellen Tade-
ma, Gerard van Keulen van Noord-
west-Friesland en Gerben van der
Mei van Dorpsbelang. ,,Dat hat sa
wichtich west.’’ Op het moment dat
alles in een negatieve spiraal zat,
sprongen zij erin en zorgden ervoor
dat die spiraal omgedraaid werd. ,,Sy
ha it draaiende hâlden.’’

Ga maar na, schetst Van der Mei,
wat er op zo’n moment gebeurt. Be-
woners kregen te horen dat ze voor 1
september verhuisd moesten zijn,
personeel verkeerde in een onzeke-
re periode over hun toekomst. ,,De

stress slacht ta.’’
De bewoners van de aanleunwo-

ningen, voor wie zelfstandig woon-
de en huurde bij Noordwest Fries-
land, waren hun vangnet kwijt. Ook
zij maakten gebruik van de activitei-
ten in Nij Bethanië. ,,Wy koenen
noch wol wenten oanbiede, mar gjin
soarch of aktiviteiten’’, aldus Van
Keulen. ,,It waard dúdlik dat Nij Be-
thanië in spookhûs wurde soe. Wa
wol dy wenten dan noch?’’

Tot overmaat van ramp waren ou-
deren al verhuisd naar tijdelijke
huisvesting. Hun woningen moes-
ten gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouwplannen van Noor-
derbreedte. Onder die vlag viel het
in 1957 gebouwde Nij Bethanië na
een fusie in de jaren negentig met

‘Tsjin de
stream yn
ha wy ús
kânsen pakt’
het MCL. Eind jaren zestig was het
huis al eens met een vleugel uitge-
breid, in 1995 kwam er een nieuwe
uitbreiding inclusief het atrium.

Ook Noorderbreedte had rond
2008 grote plannen, ingegeven door
de ouderdom van het gebouw dat
aan een grondige opknapbeurt toe
was. Het dorp en de woningbouw-
vereniging konden aansluiten. Ook
Noordwest Friesland kon verouder-
de bejaardenwoningen slopen en

nieuwbouw plegen en de scholen
deden mee, zodat een multifunctio-
neel centrum zou ontstaan. ,,It soe
in opkikker foar it doarp wurde. Dêr
wienen wy wol oan ta, nei de sluting
fan hieltyd mear foarsjennings’’,
zegt Van der Mei.

Tot er in 2013 hele andere inzich-
ten over de ouderenzorg kwamen en
Noorderbreedte openlijk twijfels
kreeg over het draagvlak. Personeel
en het dorp waren direct gealar-
meerd en kwamen in actie. Het leid-
de tot een afgeslankt plan. ,,Elkenien
posityf, dus it wurk koe begjinne.’’

Toen de definitieve onheilstijding
kwam, begon het bij Tadema al te
kriebelen. ,,Us ynstelling is woartele
yn ’e mienskip. Dan witst hoe yngri-
pend soks is.’’ Zorgcentrum het Bildt

sprong in het gat, zonder exact te
weten of het financieel uit kon.
,,Tsjin de stream yn ha wy ús kânsen
pakt.’’

Inmiddels is duidelijk dat er mini-
maal veertien zorgbehoevende be-
woners moeten komen om een
nachtdienst betaalbaar te maken.

Noorderbreedte zorgt voor een
elegante afwikkeling, vinden Tade-
ma en Van Keulen. Zo branden de
lampen in het huis nog steeds op
kosten van deze instelling en krijgt
de woningstichting alle tijd en ruim-
te om de overname van het eigen-
dom te regelen.

Voor Tzummarum ligt het gevoel
anders, stelt Van der Mei. ,,Noorder-
breedte hat ús sitten litten en syn
namme ferlern.’’
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