
 

 

Gravin Sophie 

Gravinnen 

De Gravin telt zeven gebouwen. Ieder gebouw 

heeft de naam van een gravin. De doelgroep 

voor de koopwoningen (Gravin Catharina en 

Gravin Louise) en huurwoningen (Gravin Ele-

onore, Gravin Aleidis, Gravin Elisabeth) zijn se-

nioren. In Gravin Sophie zijn zeven groepswo-

ningen van Zorgwaard, waar in totaal 42 oude-

ren met een vorm van dementie wonen. Vier 

groepswoningen zijn gesitueerd op de begane 

grond en drie op de 1
ste

 verdieping. De groeps-

woningen hebben allemaal een eigen naam en 

huisnummer.  Op de begane grond zijn de wo-

ningen De Gaarde, De Hoeve, De Akker en De 

Kreek gesitueerd. Op de 1ste verdieping vindt u 

De Dijk, De Polder, De Waard.  

 

De woning 

Elke woning beschikt over een eigen entree, 

een huiskamer, een keuken, zes zit-/

slaapkamers en diverse badkamers met toilet. 

Er wordt met drie bewoners gezamenlijk gebruik 

van de badkamer. Tevens is er een ruimte voor 

de wasmachine, droger, koelkast/diepvries en 

een berging. Er wordt in de woning in een zo 

huiselijke mogelijke sfeer gewoond en gewerkt, 

er wordt een zelfstandig huishouden gevoerd en 

gezamenlijk met de bewoners de dagelijkse 

gang van zaken bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGGZ woning, De Gaarde 

De woning De Gaarde is een PGGZ 

(Psychogeriatrische Gespecialiseerde Zorg) 

woning. Hierin verblijven bewoners met een 

cognitieve en complexe gedragsproblematiek. 

Er wordt gewerkt vanuit een specifiek zorgkli-

maat. Aan de hand van vastgestelde criteria kan 

bepaald worden of een bewoner in aanmerking 

komt voor De Gaarde. Wanneer de gedragspro-

blemen niet meer structureel voorkomen wordt 

de bewoner overgeplaatst naar een ander wo-

ning of locatie voor psychogeriatrische patiën-

ten.   

 

Team 

De locatie heeft een zorgmanager. De zorgma-

nager is verantwoordelijk voor meerdere loca-

ties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgwaard heeft op deze locatie, in het gebouw Gravin Sophie 7 groepswoningen voor ieder 6 demen-

terende ouderen. Restaurant ‘De Gravin’, een fysiotherapiepraktijk en een thuiszorgteampost zijn gesi-

tueerd in Gravin Aleidis. Zorgwaard organiseert activiteiten voor alle bewoners van de Gravin en omwo-

nenden.  
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De woning heeft een team van medewerkers: 

een EVV’er, verzorgende, helpende, zorgassis-

tent of leerling. De verzorgende werkt in wisse-

lende diensten, waardoor er 24 uur een gediplo-

meerde medewerker op de locatie aanwezig is. 

De EVV’er is een vaste medewerker van de wo-

ning.  

 

Activiteiten  

Omdat er in de groepswoningen een gezamenlij-

ke huishouding wordt gevoerd zijn er dagelijks 

terugkerende huishoudelijke activiteiten die u 

thuis ook gewend was te doen, hieraan kunt u 

deelnemen. Uiteraard zijn er ook andere activitei-

ten mogelijk. Er zijn (luister)boeken en spelletjes, 

er is een krant, een radio, televisie en cd/dvd-

speler. Maar ook creatieve bezigheden behoren 

tot de mogelijkheden. Het is zeer wenselijk dat u 

met uw familie/mantelzorger hierbij betrokken 

wordt. Bij uitstapjes wordt een eigen bijdrage ge-

vraagd. 

De begane grond van Gravin Aleidis biedt een 

diversiteit aan functies; Zorgwaard exploiteert 

hier het restaurant, ‘De Gravin’. Dit is een leven-

dige plek waar mensen elkaar ontmoeten en ge-

zellig kunnen samen zijn. Dit 

kan bij een kopje koffie, een 

broodje of tijdens één van de 

activiteiten die worden aange-

boden in de multifunctionele 

ruimte ‘De Hofkamer’, gesitu-

eerd tegenover het restaurant . Het is ook moge-

lijk hier een verjaardag te vieren. Wilt u meer in-

formatie, over mogelijkheden en prijzen dan kunt 

u in het restaurant terecht.  

Op de zeven woningen is één activiteitenbegelei-

der aanwezig die, samen met de EVV’er, het 

team en de vrijwilligers, verantwoordelijk is voor 

alle woningen m.b.t. het activiteitenaanbod. De 

beschikbare tijd wordt over de woningen ver-

deeld. Bij inzorgname zal zij met de bewoner en 

familie/mantelzorger bespreken wat de wensen, 

gewoontes en mogelijkheden zijn op het gebied 

van welzijnsactiviteiten. Aarzel niet om uw wen-

sen kenbaar te maken. 

Binnen Gravin Aleidis is een medewerker van het 

team Welzijn actief. Deze laatste richt zich m.n. 

op de grootschalige activiteiten die voor alle be-

woners van de locatie toegankelijk zijn.  

 

Indien de situatie dit toelaat kunnen bewoners 

van Gravin Sophie hieraan uiteraard ook deelne-

men. Er is een nauwe samenwerking tussen de 

activiteitenbegeleider en het team Welzijn. 

 

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.  

In Gravin Sophie worden op dit gebied de volgen-

de activiteiten georganiseerd: 

Eens in de veertien dagen wordt, meestal op 

maandagmiddag, een pastoraal uur georgani-

seerd, wisselend over de zeven groepswoningen. 

Ook wordt een Kerst- en Paasviering georgani-

seerd voor de groepswoningen. 

 

Cliëntenraad 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.  

 

Parkeren 

Er is een ruime parkeergelegenheid op de par-

keerplaats bij Gravin Sophie. 

 

Bereikbaarheid 

Alle woningen hebben een eigen adres en tele-

foonnummer (zie overzicht volgende pagina). 

Email:  Gravin@zorg-waard.nl 

Website: www.zorg-waard.nl 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gravin Sophie 

De Gaarde 

Gravinnelaan 1 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630571 

email: degaarde@zorg-waard.nl 

De Hoeve 

Gravinnelaan 3 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630573 

email: dehoeve@zorg-waard.nl 

De Akker 

Gravinnelaan 7 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630577 

email: deakker@zorg-waard.nl 

De Kreek 

Gravinnelaan 9 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630579 

email: dekreek@zorg-waard.nl 

De Dijk 

Gravinnelaan 11 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630581 

email: dedijk@zorg-waard.nl 

De Polder 

Gravinnelaan 13 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630583 

email: depolder@zorg-waard.nl 

De Waard 

Gravinnelaan 15 

3261 AV Oud-Beijerland 

0186-630585 

email: dewaard@zorg-waard.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravin Aleidis 

Kantoor zorgmanager 

Gravinnelaan 110 

3261 AT Oud-Beijerland 

Fysiotherapie 

Gravinnelaan 108 

3261 AT Oud-Beijerland 

Restaurant ‘De Gravin’ 

Koninginneplein 2 + 4 

3261 AZ Oud-Beijerland 

0186-630580 

www.restaurantdegravin.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 


