
Van Zorgcentrum Vroenhof 
 

naar Residentie Vroenhof 
Zorgcentrum Vroenhof is jarenlang, naast een woonplek voor ouderen, een ontmoetingsplek geweest voor jong 
en oud. De paters Montfortanen hebben destijds hun tuin open gesteld voor bewoners en bezoekers van het 
zorgcentrum zodat men hier iedere dag van kon genieten. De jaarlijkse tuinfeesten waren zeer geliefd en werden 
druk bezocht. Ook was de tuin een verzamelplek ten behoeve van de processie van de Houthemse parochie. 
 

 

De kapel werd niet alleen door de bewoners van het zorgcentrum bezocht maar ook veelvuldig door mensen uit 

Houthem. Bovendien was de kapel beschikbaar voor huwelijken en vieringen, werd er menig kind gedoopt en 

werd er vaak muziek gemaakt.  

 

Het winkeltje voorzag in menig snelle boodschap als er onverwacht bezoek kwam (ook voor de niet bewoners). 

Ook diende het zorgcentrum als thuishaven voor de allerkleinsten, peuterspeelzaal De Pluizerd was hier enige tijd 

gevestigd. 

De Houthemse gemeenschap zag het zorgcentrum in 2016 dan ook met lede ogen sluiten. Wat minder bekend is 

dat, na de sluiting, een werkgroep is opgericht. Deze werkgroep is jaren bezig geweest te zoeken naar 

mogelijkheden een nieuwe invulling te geven aan het gebouw.  
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Meerdere malen hebben wij als PGP [www.pgpvalkenburg.nl] aan mogen schuiven om mee te denken. Het werk van 

deze mensen heeft inmiddels vruchten afgeworpen. Na 5 jaar leegstand, kunnen we uitkijken naar de renovatie 

van het gebouw en de realisatie van residentie Vroenhof. De omgevingsvergunning is verleend en de sloop- en 

renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting kan het zorgcomplex eind 2021 in gebruik worden 

genomen.  

 

Na ons informatief gesprek hebben met projectontwikkelaar Julien Pijpers en zorgverlener Nobama Care 
[www.nobamacare.nl/portfolio-item/vroenhof-residentie] hebben wij er alle vertrouwen in dat bewoners van het complex 
uitstekend verzorgd en begeleid zullen worden en de residentie Vroenhof zoals vanouds een ontmoetingsplek zal 
worden voor jong en oud. 
 

 
 

Door: Corry Fulmer-Bouwens 

Foto: Nobama Care Foto: Nobama Care 

 

Foto: Nobama Care 

 

Foto: Thomas Bours 

Van zorgcentrum naar residentie 


