
 

 

Dorpzigt 

De woning 

In Dorpzigt bevinden zich 6 appartementen voor 

cliënten en o.a. het hospice, de bibliotheek van 

Zuid-Beijerland en kinderopvang. Prinses Bea-

trix heeft in 2007 de boerderij en alle voorzienin-

gen die zich daarin bevinden met een bezoek 

vereerd! De woning beschikt over een eigen 

entree, een huiskamer en een keuken, 6 

zitslaapkamers en meerdere badkamers met 

toilet. Tevens is er een ruimte voor de wasma-

chine, droger, koelkast/diepvries en een ber-

ging. U krijgt een eigen kamer toegewezen en 

maakt gezamenlijk gebruik van de aanwezige 

badkamers met toilet. De zitslaapkamer is volle-

dig gestoffeerd. U kunt voorwerpen aan de 

muur hangen via een railsysteem, er mag niet in 

de muur worden geboord.  

Dorpzigt heeft een geitenweitje met geitjes en 

kippen. De medewerkers van Dorpzigt zijn ver-

antwoordelijk voor de verzorging. 

Team 

Elke cliënt krijgt een EVV’er  (Eerste Verant-

woordelijke Verzorgende) toegewezen die ver-

antwoordelijk is voor de coördinatie van zorg 

rondom de cliënt. Daarnaast zijn er verplegen-

den, verzorgenden en helpenden, leerlingen en 

stagiaires, die gezamenlijk zorgen voor een zo 

aangenaam mogelijk verblijf.  

 

 

 

 

 

 

 

Het verplegend perso-

neel werkt in wisselen-

de diensten zodanig dat 

er gedurende 24 uur 

vakkundig personeel 

aanwezig is.  

De medewerkers staan onder leiding van een 

zorgmanager. ‘s Nachts is er toezicht vanuit de 

Hospice. Zorgwaard heeft hiervoor een samen-

werkingsverband.  

Activiteiten 

Omdat er een gezamenlijke huishouding wordt 

gevoerd zijn er dagelijks terugkerende huishou-

delijke activiteiten die u thuis ook gewend was 

te doen, hieraan kunt u deelnemen. Uiteraard 

zijn er ook andere activiteiten mogelijk. Er zijn 

(luister)boeken en spelletjes, er is een krant, 

een radio, televisie en dvd/videospeler. Maar 

ook creatieve bezigheden behoren tot de moge-

lijkheden. Het is zeer wenselijk dat uw familie 

hierbij betrokken wordt. Bij uitstapjes wordt een 

eigen bijdrage gevraagd. 

Geestelijke verzorging 

In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychi-

sche en sociale factoren van een mens belang-

rijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect 

en het geestelijk welzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpzigt, te Zuid-Beijerland, bevindt zich in de oude boerderij met de gelijknamige naam.  

De boerderij is volledig gerenoveerd in 2006. Het is nu een gezellige boerderij met volop buitenruimte 

en een dierenwei. Dorpzigt is genomineerd geweest voor het beste woonzorg initiatief van Nederland!  
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In Dorpzigt wordt maandelijks een pastoraal uur 

gehouden door de geestelijk verzorger. Tijdens 

dit uur wordt gezamenlijk gezongen en vindt een 

gesprek plaats n.a.v. een Bijbelgedeelte of een 

Bijbels thema. 

Clientraad en -commissie 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle 

cliënten van Zorgwaard. De Cliëntenraad wil 

graag weten wat er bij de cliënt leeft. De Cliën-

tenraad wordt gevoed door de cliëntencommis-

sies. Iedere locatie heeft een vertegenwoordi-

ging.  Er is altijd plaats voor nieuwe leden, zowel 

in de cliëntencommissies als in de Cliëntenraad. 

Zie de flyer ’Cliëntenraad’ voor meer informatie.  

Adresgegevens 

Zorgwaard 

Woonboerderij Dorpzigt 

Dorpzigt kamernummer 5 t/m 15 

3284 CA Zuid-Beijerland 

Telefoon: 0186-667140 

Email:  dorpzigt@zorg-waard.nl 

Website: www.zorg-waard.nl 

 

 

 

 

 

 

 


