
 

 

Hoge Weide 

Locatie 

De locatie Hoge Weide te Strijen bestaat uit meer-

dere gebouwen. Op het complex zijn 68 aanleun-

woningen van de woningcorporatie HWWonen. 

Deze woningen bevindingen zich in het hoofdge-

bouw en het gebouw tegenover dit hoofdgebouw. 

In het hoofdgebouw bevinden zich ook de kapsa-

lon, pedicure, fysiotherapie, een activiteitenruimte 

en de dagbesteding. De teampost voor de thuis-

zorg is ook in dit gebouw gevestigd.  

Hoge Weide is dag en nacht te bereiken.  

‘s Ochtends van 8.00-12.00 uur, maandag tot en 

met vrijdag is de receptie in het hoofdgebouw be-

zet door een vrijwilliger.  

 

 

 

 

 

 

 

Kleinschalig wonen  

Kleinschalig groepswonen is zorg voor mensen 

met dementie in een huiselijke en herkenbare om-

geving. De bewoners vormen met elkaar een huis-

houden. De medewerkers maken deel uit van dit 

huishouden en sluiten, in de ondersteuning en de 

zorg die zij verlenen, zo veel mogelijk aan bij de 

leefstijl en de voorkeuren van de bewoners. De 

groepswoning is het huis van de bewoners en zij 

vormen als het ware een gezin, waarin zich ook 

de dagelijkse taken afspelen die in het huishouden 

gebeuren. Er is een huiskamer, er wordt gekookt 

en gemeenschappelijk gegeten.  

 

Daarnaast hebben de bewoners een eigen kamer 

om zich terug te trekken.  

Er zijn vijf groepswoningen in Hoge Weide. In het 

hoofgebouw bevindt zich één groepswoning:  

Grote Weel 117.  

De overige vier groepswoningen bevinden zich in 

het gebouw dat verder op het terrein staat, voorbij 

de parkeerplaats  Deze woningen hebben de na-

men: Over de Keen, Land van Essen, het Ouwe 

land en Bonaventura.  

De woning 

Elke woning biedt plaats aan acht bewoners.  

Zij  hebben allen een eigen, ruime kamer en ma-

ken gezamenlijk gebruik van een grote huiskamer.  

Bewoners maken ook gezamenlijk gebruik van het 

sanitair, er zijn diverse badkamers met toilet.  

Ook is in de woning een ruimte voor de wasmachi-

ne, droger, koelkast/diepvries en een berging.  

De zitslaapkamer is volledig gestoffeerd. In ver-

band met de werkomstandigheden van de mede-

werkers worden bed en linnenkast door Zorg-

waard verstrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam Hoge Weide kwam na een prijsvraag uit de bus. Met de symbolische beschrijving erbij, dat dit 

stuk grond altijd de ‘Hoge Weide’ werd genoemd omdat, als het erg nat was en het voor de dieren in het 

oude land wel erg drassig begon te worden, zij veilig op de hoge weide werden gebracht en dan daar 

bleven tot terugkeer naar eigen gebied mogelijk was.  
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De overige inrichting van de zitslaapkamer mag 

door de bewoner en de familie zelf worden bepaald. 

Goede verlichting is hierbij wel erg belangrijk t.b.v. 

de zorgmedewerkers. Foto’s en schilderijtjes e.d. 

kunnen aan de muur worden gehangen via een rail-

systeem, er mag niet in de muur worden geboord. 

 

Team 

Elke bewoner krijgt een EVV’er  (Eerste Verant-

woordelijke Verzorgende) toegewezen die verant-

woordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom 

de bewoner. Daarnaast zijn er verplegenden, ver-

zorgenden en helpenden, leerlingen en stagiaires, 

die gezamenlijk zorgen voor een zo aangenaam 

mogelijk verblijf.  Het verplegend personeel werkt in 

wisselende diensten, zodanig dat er gedurende 24 

uur vakkundig personeel aanwezig is. De medewer-

kers staan onder leiding van een zorgmanager.  

 

Activiteiten 

Omdat er een gezamenlijke huishouding wordt ge-

voerd zijn er dagelijks terugkerende huishoudelijke 

activiteiten die men thuis ook gewend was te doen. 

Uiteraard zijn ook andere activiteiten mogelijk. Er 

zijn boeken en spelletjes, er is een radio, televisie 

en dvd/videospeler. Maar ook creatieve bezigheden 

behoren tot de mogelijkheden. Het is zeer wenselijk 

dat familie hierbij betrokken wordt. Bij uitstapjes 

wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische 

en sociale factoren van een mens belangrijk, maar 

ook het levensbeschouwelijke aspect en het gees-

telijk welzijn. In Hoge Weide wordt  wekelijks een 

pastoraal uur gehouden door de geestelijk verzor-

ger. Tijdens dit uur wordt er gezamenlijk  

gezongen en vindt er een gesprek plaats n.a.v. een 

Bijbelgedeelte of een Bijbels thema. 

 

Huren restauratieve faciliteiten 

U kunt voor grotere bijeenkomsten de activiteiten-

ruimte in het hoofdgebouw te reserveren (via de 

receptie), mits deze niet bezet is voor activiteiten. U 

kunt zelf uw eigen koffie en thee zetten en zelf uw 

boodschappen meebrengen. Ook kan er via Zorg-

waard tegen betaling worden gezorgd voor een 

hapje en een drankje met of zonder bediening.  

 

 

 

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 Cliëntenraad 

wordt gevoed door de cliëntencommissies. Iedere 

locatie heeft een vertegenwoordiging.  Er is altijd 

plaats voor nieuwe leden, zowel in de cliëntencom-

missies als in de Cliëntenraad. Zie de flyer 

’Cliëntenraad’ voor meer informatie.  

 

Adresgegevens 

Zorgwaard 

locatie Hoge Weide 

Grote Weel 1 

3291 DA Strijen 

 

Adressen groepswoningen  

Grote Weel 117  

078-6107347 

groteweel117@zorg-waard.nl 

Grote Weel 43 / Over de Keen 

078-6746280 

groteweel43@zorg-waard.nl 

Grote Weel 44 / Land van Essche 

078-6107367 

groteweel44@zorg-waard.nl 

Grote Weel 143/Ouwe land 

078-6107368 

groteweel143@zorg-waard.nl 

Grote Weel 144/Bonaventura 

078-6107369 

groteweel144@zorg-waard.nl 

 

 

 

Keuken Grote Weel 117 


