
Voormalige kerk huisvest nu huisartsen, apotheek en verschillende medici
 
Kandelaar nu gezondheidscentrum
 

Directeur Toine van Tuijl (links) en
adviseur Ton Lamet in De Kandelaar.
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NAALDWIJK
Daar waar vroeger werd gekerkt
worden nu pillen gedraaid en
patiënten geholpen. De naam
Kandelaar blijft, want: ,,Iedereen
weet waar dat is."

RIEN VAN DEN ANKER

De stofzuiger maakt overuren,
geen bezoeker ontkomt aan het per
ongeluk mee inlopen van zand,
stratenmakers zitten nog pal voor
de deur op hun knieën. Na de
voordeurmat blinkt binnen een
stralend gezondheidscentrum.

Op deze plek aan de Verdilaan
stond vroeger De Kandelaar, een
protestants kerkgebouw inclusief
zalencentrum. De gelovigen gaan
nu naar het PKN-godshuis aan de
Naaldwijkse Anjerlaan of de Oude
Kerk aan het Wilheminaplein. De
Kandelaar werd verkocht en heeft
inmiddels een flinke transformatie
ondergaan om nu als
gezondheidscentrum verder door
het leven te gaan.

Verbouwd

,,Het voormalige kerkgebouw is in
de afgelopen maanden compleet
verbouwd", vertelt directeur Toine
van Tuijl in De Kandelaar. ,,In de
hoge ruimte waar vroeger diensten
werden gehouden, is een eerste
etage aangebracht."

Daar is nu een aantal
praktijkruimtes ingericht; op de

begane grond is bij binnenkomst
links een grote apotheek te vinden
en rechts een ruime open
gecombineerde wachtkamer voor
de huisartsen die daar hun
patiënten ontvangen. Het
gezondheidscentrum is qua ruimte
riant, beslaat ruim 1400 vierkante
meter; het is alleen op werkdagen
geopend.

Afgelopen week is de apotheek De
Eenhoorn al open gegaan; voor de
verhuizing was deze gevestigd aan
de Secretaris Verhoeffweg. Daarna
zijn enkele Naaldwijkse huisartsen
naar hun nieuwe praktijkruimte
overgegaan en binnenkort zullen
ook andere paramedici, onder wie
fysiotherapeuten, er hun werkplek
vinden.

In overleg met de vorige bewoners
- het kerkbestuur - is besloten om
het nieuwe centrum gewoon de
oude naam te laten behouden ,,Dat
is een bekend begrip en iedereen
weet waar De Kandelaar ligt", aldus
Van Tuijls adviseur Ton Lamet.

In de nieuwe Kandelaar huizen
binnenkort zeven huisartsen,
verdeeld over de twee (bestaande)
praktijken De Woerd en Zorghoek
Westland. Naast de apotheek
komen er verder ook zeven
fysiotherapeuten, een pedicure en
schoonheidsspecialiste, een
podoloog, diëtisten en een
praktisch psychiatrisch
ondersteuningsbureau. De officiële
opening van het
gezondheidscentrum zal
plaatsvinden op 20 januari.

Voetgangers

Belangrijk punt van aandacht is nog
de verkeerssituatie rond het
Naaldwijkse gebouw, waar
dagelijks veel verkeer passeert. Er
is inmiddels bij de gemeente een
aanvraag ingediend om tussen de
voetgangersoversteekplaatsen bij
de kruising van de Verdilaan en de
Dijkweg en de rotonde bij de

Verburchlaan een 30 kilometer
zone te markeren voor de veiligheid
van de voetgangers. Verder zal er
worden geprobeerd om voor het
gebouw enkele
(kort)parkeerplaatsen aan te
leggen. Ook hoopt Lamet dat er in
overleg kan worden besloten om
bijvoorbeeld een deel van het
nabije parkeerterrein blauwe zone
te maken.
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