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Van belang is ook de folder “Bij ons wonen”. 
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 5 

 
 

 

Door de vergrijzing groeit het aantal mensen met dementie. Hiermee 

neemt ook de behoefte aan zorg toe. Binnen deze zorg neemt het z.g. 

“kleinschalig groepswonen” een grote plaats in. Kleinschalig groeps-

wonen is zorg voor  mensen met dementie in een huiselijke en her-

kenbare omgeving. De bewoners vormen met elkaar een huishouden. 

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. Een kamer ingericht met de 

eigen spulletjes en naar eigen smaak. De behoefte aan veiligheid en 

geborgenheid wordt vervuld door middel van huiselijkheid, herken-

baarheid, de nabijheid van de zorgmedewerkers en betrokkenheid 

van de partner en familie. De bewoners worden meer betrokken bij 

het dagelijks leven. Er is veel keuzevrijheid voor de bewoners. De 

groepswoning is hun huis, ze kunnen binnenshuis gaan en staan waar 

ze willen.  

De band tussen de bewoners is vaak sterk, waardoor er een gezins-

gevoel kan ontstaan. Ook is er een beter contact met de familie van 

de bewoner. Er is meer privacy voor de bewoners en de woonomge-

ving wordt als veiliger en vertrouwder ervaren. Er is meer tijd en 

aandacht voor de individuele bewoner. En er zijn aanwijzingen dat 

kleinschalig wonen leidt tot minder gebruik van rustgevende medicatie 

en incontinentiemateriaal. Verder is gebleken dat zorgmedewerkers in 

een groepswoning meer tevreden zijn over hun werk. 
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Bij kleinschalig wonen: 

 geldt als basis een visie die uitgaat van de behoefte van mensen 

met dementie; 

 is er een team van vaste zorgmedewerkers, waardoor 

medewerkers en bewoners elkaar goed kennen; 

 wordt een zelfstandig huishouden gevoerd; 

 kan de bewoner opstaan en naar bed gaan wanneer hij/zij dit zelf 

wil;  

 bepaalt de bewoner zelf (met uitzondering van het bed en de 

linnenkast) de inrichting van de slaapkamer. En is er, in overleg, 

de mogelijkheid tot inbreng van persoonlijke spullen in de huis-

kamer; 

 bepalen de bewoners, familie en het team samen de dagelijkse 

gang van zaken; 

 loopt het personeel niet in uniform; 

 is het team in staat een huiselijke sfeer te creëren; 

 kan de bewoner blijven wonen tot aan het overlijden.  

 

 

Zorgwaard heeft op de volgende locaties, verdeeld over de Hoeksche 

Waard, kleinschalige woningen:  

 Bliekenhof in Klaaswaal 

 Dorpzigt in Zuid-Beijerland 

 Gravin Sophie in Oud-Beijerland 

 Hoge Weide in Strijen 

 't Huys te Hoecke in Puttershoek 

 Immanuël in 's-Gravendeel 

 Korenschoof in Heinenoord 

 Poorthuis in Nieuw-Beijerland  

 Rembrandt in Oud-Beijerland 
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In de woningen proberen we in een zo’n huiselijk mogelijke sfeer te 

wonen en te werken. We voeren een zelfstandig huishouden en 

bepalen gezamenlijk met de bewoners de dagelijkse gang van zaken.  

In onderling overleg worden afspraken over de dagindeling gemaakt. 

De groep is zelf verantwoordelijk voor het eten en drinken. Bewoners 

en zorgmedewerkers bepalen gezamenlijk wat er wordt gegeten en 

koken ook gezamenlijk. Ook de boodschappen worden, zo mogelijk, 

samen met de bewoners gedaan. Omdat er een gezamenlijke huis-

houding wordt gevoerd zijn er dagelijks terugkerende huishoudelijke 

activiteiten waar de bewoner aan kan deelnemen. Dit zijn activiteiten 

die de bewoner thuis ook gewend was te doen. Maar ook creatieve 

bezigheden behoren tot de mogelijkheden. Betrokkenheid van de 

familie hierbij is zeer wenselijk.  

 

De bewoner kan zelf bepalen wanneer hij/zij wil opstaan en naar bed 

wil, wanneer hij/zij zich wil (laten) wassen en naar het toilet wil gaan. 

Ook staat de eigen wens centraal bij kledingkeuze en persoonlijke 

verzorging. Met de familie worden afspraken gemaakt over onder-

steuning hierbij. 

 

Bij het begin van het verblijf vragen zorgmedewerkers naar de 

religieuze levensopvatting van de bewoner en de daarbij behorende 

gewoonten, o.a. kerkbezoek. We maken afspraken over de rol van de 

familie hierbij.  

 

De bewoner kan de eigen kamer naar eigen wens inrichten. De zit-

/slaapkamer is volledig gestoffeerd. In verband met de 

werkomstandigheden van de medewerkers worden bed en linnenkast 

door Zorgwaard verstrekt. De verdere inrichting van de zit-

/slaapkamer mogende bewoner en de familie zelf bepalen. Wel moet 

voor zodanige verlichting worden gezorgd dat de bewoner, indien 

nodig, goed geholpen kan worden. De bewoners maken gezamenlijk 

gebruik van de aanwezige badkamers met toilet.  
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We gaan ervan uit dat uw kamer uw eigen privéruimte is, waarin u niet 

gestoord wordt. U kunt hier uiteraard ook uw eigen gasten ontvangen. 

U moet uiteraard rekening houden met de andere bewoners. 

 

De bewoner (of familie) is zelf verantwoordelijk voor de kleding. Er is 

gelegenheid om, tegen betaling, de was te laten doen. De was, het 

opvouwen en het strijken wordt in de woningen gedaan. De familie 

kan uiteraard de was ook zelf, thuis, doen. Het bedlinnen, 

handdoeken en washandjes worden door Zorgwaard verstrekt.  

 

Zoals overal waar mensen samenwonen, moeten ook in de groeps-

woning afspraken worden gemaakt over huisdieren. Als op de eigen 

kamer een huisdier wordt gehouden en dit huisdier geen overlast 

bezorgt aan de andere bewoners zal dit geen probleem zijn. Bij huis-

dieren die rondlopen (kat en hond) is overleg met de woongroep 

noodzakelijk. De kosten voor het verzorgen en voeden van de 

huisdieren en eventuele hulp van een dierenarts komen voor rekening 

van de bewoner.   

 

Om de huiselijke sfeer te bevorderen werkt het personeel in een 

zorgwoning niet in uniform. Bij werkzaamheden waarbij hygiëne 

voorop staat, maken zij eventueel gebruik van een wegwerpschort.  

 

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd samen koffie te drinken en 

om samen te eten. Een familielid/relatie kan ook mee-eten. Daar 

wordt een vergoeding voor gevraagd: voor een broodmaaltijd €3,50, 

en voor een warme maaltijd €5,00. Wij willen dit graag een week van 

te voren weten, zodat wij rekening kunnen houden met de 

boodschappen. Familie kan zelf koffie en/of thee zetten.  

 

De groepswoningen kennen geen bezoektijden of bezoekregels; 

iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om 

langs te komen wordt door (de situatie van) de bewoner bepaald. Het 

bezoek kan ontvangen worden in de eigen zit-/slaapkamer, maar is 
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ook welkom in de huiskamer. Er moet dan uiteraard wel rekening 

worden gehouden  met de andere bewoners.  

 

Er is een activiteitenbegeleider verbonden aan een groepswoning. De  

activiteiten die worden georganiseerd zijn afgestemd op de wensen 

en mogelijkheden van de bewoners. De meeste activiteiten vinden 

plaats in de huiskamer van uw woning of – wanneer die beschikbaar is 

- in een grote gezamenlijk ruimte. Vrijwilligers spelen een belangrijke 

rol bij deze activiteiten.  

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: zingen, knutselen, spel 

en beweging, spelletjes, een peuterochtend en activiteiten over 

vroeger (reminisceren, d.w.z. leuke dingen van vroeger ophalen aan 

de hand van plaatmateriaal, gebruiksvoorwerpen van vroeger, een 

dvd of video, of een verhaal uit een boek over de Hoeksche Waard).  

 

Ook buiten de deur worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals  

uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, 

familiebezoekjes, rondritten, bezoek aan de dierentuin, etc. Indien aan 

deze activiteitenkosten verbonden zijn, wordt dit altijd van te voren 

met de familie besproken. Dat geldt ook voor hulp bij de begeleiding 

van deze uitstapjes. Zie voor het programma van de activiteiten de 

activiteitenkalender en de flyer van de groepswoning. 

 

Alle groepswoningen zijn anders, er wonen immers andere mensen. 

Dat betekent dat er op iedere locatie specifieke afspraken gelden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten, mogelijkheden voor 

boodschappen doen en contacten met de buurt. U wordt hierover bij 

het begin van het verblijf geïnformeerd.  

 

Bij het woon- en zorgaanbod in al onze locaties gaan we er zoveel 

mogelijk vanuit dat de bewoner zelf (ondersteund door de 

familie/naasten) de regie heeft over het eigen leven. Zorgwaard heeft 

als uitgangspunt dat professionele zorg aanvullend is op mantelzorg 

en vrijwillige zorg. Over de inbreng van de mantelzorger worden bij 

het begin van het verblijf afspraken gemaakt.  
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We gaan ervan uit dat de mantelzorger de bewoner het beste kent en 

ook een aandeel levert in de activiteiten met en voor de bewoner.  

Het woon- zorgaanbod wordt vastgelegd in de zorgleveringsovereen-

komst.  

 

 

De woongroep bestaat, afhankelijk van de locatie, uit 6 tot 8 

bewoners. De samenstelling van de woongroep wordt bepaald door 

de voorkeur van de bewoner (huidige woonplaats) en de mogelijkheid 

die een bepaalde woongroep biedt: is er een plaats vrij in de woning 

die de bewoner en/of diens familie kiest? In iedere groepswoning 

werken we met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. De 

teams staan onder leiding van een zorgmanager.  

 

Elke groepswoning beschikt 24 uur per etmaal over  een verzorgende 

die minimaal functioneert op  niveau 3, met aanvullende kennis en 

vaardigheden op het gebied van kleinschalig wonen. Tijdens de dag 

en avond geldt deze bezetting per groepswoning. 's Nachts wordt er 

tussen de verschillende woningen en de verzorgingshuiswoningen 

samengewerkt.  

In Dorpzigt wordt samengewerkt met de aangrenzende Hospice.  
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Zorgwaard heeft in de Hoeksche Waard 30 groepswoningen voor 

mensen met dementie, verdeeld over 9 locaties. In dit hoofdstuk 

geven we per locatie een korte omschrijving. Er is per locatie ook nog 

een flyer beschikbaar met meer informatie.  

 

 

Bliekenhof ontleent zijn naam aan het feit dat inwoners van Klaaswaal 

vroeger Blieken werden genoemd. 

Bliekenhof biedt plaats aan 8 cliënten. 

De bewoners van Bliekenhof kijken uit 

over de bedrijvigheid van Klaaswaal. 

Er zijn op een steenworp afstand een 

supermarkt, apotheek en 

huisartsenpost. De gezamenlijke 

ingang van het pand biedt toegang aan 

diverse gebruikers, van jong tot oud.   

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard  

Locatie Bliekenhof 

Kerkstraat 30 

3286 AK Klaaswaal 

0186-571122 bliekenhof@zorg-waard.nl 

 

 

Dorpzigt te Zuid-Beijerland biedt plaats aan 6 cliënten.  

De groepswoning bevindt zich in de oude boerderij met dezelfde 

naam. In het pand, dat is geopend 

in 2006, bevindt zich naast de 

groepswoning  van Zorgwaard 

o.a. nog een hospice. Het is een 

gezellige boerderij met volop 

buitenruimte en een dierenwei. 
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Dorpzigt is genomineerd geweest voor het beste woonzorg initiatief 

van Nederland. Prinses Beatrix heeft in 2007 de boerderij en alle 

voorzieningen die zich daarin bevinden met een bezoek vereerd. 

 
Adres Telefoon Email  

Zorgwaard  

Woonboerderij Dorpzigt 

Dorpzigt kamernummer 5 t/m 15 

3284 CA Zuid-Beijerland  

0186-667140 dorpzigt@zorg-waard.nl 

 

 

 

Het complex e Gravin in Oud-Beijerland telt 7 gebouwen. Ieder ge-

bouw heeft de naam van een gravin. Zorgwaard heeft op deze locatie 

7 groepswoningen in het gebouw ‘Gravin Sophie’. De meeste  

groepswoningen bieden plaats aan 7 cliënten. Op de begane grond 

zijn 4 groepswoningen: De Gaarde, De Hoeve, De Akker, De Kreek. 

Op de 1
e
 verdieping zijn 3 woningen: De Dijk, De Polder en De 

Waard. In Gravin Aleidis zijn een thuiszorgteampost en de 

fysiotherapie van Zorgwaard gevestigd. Ook vindt u in Gravin Aleidis 

het restaurant De Gravin. Zorgwaard organiseert hier diverse 

activiteiten voor alle bewoners van De Gravin en omwonenden.  

 

In Gravin Catharina en Gravin 

Louise zijn koopwoningen ge-

situeerd  en in  Gravin 

Eleonore, Gravin Aleidis en 

Gravin Elisabeth huurwoningen. 

Allemaal met senioren als 

doelgroep .  
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Adres Telefoon Email 

Zorgwaard  

Locatie Gravin Sophie 

Gravinnelaan 1/ 3/ 7/ 9/ 11/ 15 

3261 AV Oud-Beijerland 

 

 
Algemeen: info@zorg-waard.nl 

 

De Gaarde 

Gravinnelaan 1 

 

0186-630571 

 

degaarde@zorg-waard.nl 

De Hoeve 

Gravinnelaan 3 

 

0186-630573 

 

dehoeve@zorg-waard.nl 

De Akker 

Gravinnelaan 7 

 

0186-630577 

 

deakker@zorg-waard.nl 

De Kreek 

Gravinnelaan 9 

 

0186-630579 

 

dekreek@zorg-waard.nl 

De Dijk 

Gravinnelaan 11 

 

0186-630581 

 

dedijk@zorg-waard.nl 

De Polder 

Gravinnelaan 13 

 

0186-630583 

 

depolder@zorg-waard.nl 

De Waard 

Gravinnelaan 15 

 

0186-630585 

 

dewaard@zorg-waard.nl 

 

 

 

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. De locatie de 

Hoge Weide te Strijen bestaat uit een complex met 68 

aanleunwoningen van de woningcorporatie HWWonen. 
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In dit hoofdgebouw zijn o.a. een activiteitenruimte, een  kapsalon, de 

dagbesteding en een ontmoetingszaal. Ook is de teampost voor de 

thuiszorg in dit gebouw gevestigd.  

 

In het hoofgebouw bevindt zich 1 groepswoning, Grote Weel 117. De 

overige 4 groepswoningen bevinden zich in het complex dat verder op 

het terrein staat.  Deze woningen hebben de namen: Over de Keen, 

Land van Essen, het Ouwe land en Bonaventura. Elke woning biedt 

plaats aan 8 bewoners.  

 

Van maandag tot en met vrijdag (9.00-12.00 uur) is de receptie bezet 

door een vrijwilliger.  

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard  

locatie Hoge Weide  

Grote Weel 1 

3291 DA Strijen 

 

Groepswoningen: 

 
078-6763400 

 

algemeen: info@zorg-waard.nl 

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 
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De locatie 't Huys te Hoecke, in Puttershoek, ontleent haar naam aan 

de volgende geschiedenis. In 1421 vond in de nacht van 18 op 19 

november de grote overstroming plaats, die de historie is ingegaan als 

de “Sint-Elisabethsvloed”.Dit was een gevolg van een hevige noord-

westerstorm en slecht dijkbeheer. Het aanzien van het eiland en de 

gehele omgeving ondergingen  als gevolg hiervan een ingrijpende 

verandering. Op de hoek van dit 

ingepolderde deel van de 

Hoeksche Waard, nu het 

noordoostelijke deel, ontstond 

een plaats die allengs de naam 

Puttershoek verkreeg. Het oude 

zorggebouw staat op de plaats 

die reeds in de “grijze” oudheid 

‘Hoecke’ werd genoemd. Een 

naam waarin al deze gegevens besloten liggen is ’t Huys te Hoecke. 

De gegevens zijn in mei 1974 uitgewerkt door het oud-bestuurslid de 

heer J.A. Tiggelman  

 

't Huys te Hoecke bestaat uit 3 gebouwen. Aan het Zomerplein nr. 15 

en nr. 17 staan 2 gebouwen, met elkaar verbonden door loopbruggen, 

met 3 tot 4 woonlagen. Hier kunnen cliënten verblijven met een 

indicatie voor langdurige zorg met en zonder behandeling. Tevens zijn 

er appartementen voor kortdurende opname. Op de begane grond 

bevindt zich de dagbesteding, het restaurant en een dependance van 

de bibliotheek Hoeksche Waard. Het andere gebouw bestaat uit 2 

woonlagen met op de begane grond 5 groepswoningen en op de 1e 

verdieping 4 groepswoningen.  Alle groepswoningen hebben een 

eigen adres.  

 

Verdeeld over de bovenste etages van alle gebouwen bevinden zich 

appartementen die verhuurd worden door HW Wonen. 
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't Huys te Hoecke is dag en nacht te bereiken. Van 8.30 tot 21.00 uur 

is een gastvrouw aanwezig. 

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard  

locatie 't Huys te Hoecke 

Zomerplein 15 

3297 SE Puttershoek 

 

078-6763400 algemeen: info@zorg-waard.nl 

Dageraad 11 

3297 SJ Puttershoek 

 

078-6769282 dageraad11@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 13 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769285 schaduwrijk13@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 17 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769283 schaduwrijk17@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 23 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769289 schaduwrijk23@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 25 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769288 schaduwrijk25@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 27 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769287 schaduwrijk27@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 29 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769286 schaduwrijk29@zorg-waard.nl 

Schaduwrijk 65 

3297 SC Puttershoek 

 

078-6769281 schaduwrijk65@zorg-waard.nl 

Schemering 12 

3297 SH Puttershoek 

 

078-6769284 schemering12@zorg-waard.nl 
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Immanuël, wat betekent ‘God met ons’, is opgericht door een aantal 

kerken. Het eerste ‘rusthuis’ was 

gelegen aan de Noord 

Voorstraat en is later verhuisd 

naar de Hiesveldstraat en 

Immanuëlhof, in het hart van het 

dorp  ’s-Gravendeel. Immanuël 

bevindt zich in gebouw ’t 

Weegje. De voorkant is gelegen 

aan de zijde van het dorp, aan 

de achterkant liggen wandelpaden, een boomgaard en de 

achterkreek. Het complex bevat, verdeeld over twee etages, onder 

andere 16 plaatsen voor psychogeriatrie, 30 plaatsen voor langdurige 

zorg zonder behandeling (verdeeld in 2 woonlagen), 5 plaatsen voor  

kortdurende opnames, 2 plaatsen voor palliatieve zorg en 

dagverzorging met dagopvang. In het dienstencentrum bevindt zich 

o.a. restaurant Nonna, het Trefpunt (een sociëteit voor senioren met 

een activiteiten- en biljartzaal), een kapper, een tandarts en een 

wijksteunpunt. Ook is de teampost voor de thuiszorg is hier gevestigd.  

In Immanuël bevinden zichtwee kleinschalige groepswoningen: de 

Heul en de Kaai. In elke woning is plaats voor 8 cliënten  

 

In Immanuël bestaan genoeg  mogelijkheden om sociale contacten te 

onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, 

zowel sociaal-culturele activiteiten als die op religieus gebied, vinden 

plaats in de activiteitenruimte De Driesprong of in de huiskamer van 

de groepswoning. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de 

uitvoering van deze activiteiten.  

 

Immanuël is dag en nacht te bereiken. Van 9.00 tot 15.00 uur is de 

receptioniste aanwezig. Buiten deze uren wordt de telefoon 

doorgeschakeld naar een medewerker. De medewerkers zijn per 

woning in een team ingedeeld. Zij werken met name in de avond- en 

nachtdienst intensief samen. 
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Adres Telefoon Email 

Zorgwaard,  

locatie Immanuël 

Weegje 3 

3295 CT ’s-Gravendeel 

 

 

078-673 45 88 

 

algemeen: info@zorg-waard.nl 

 

Woning de Heul  

Weegje 21 

3295 CT ’s-Gravendeel 

 

078-673 45 88 deheul@zorg-waard.nl 

Woning de Kaai 

Weegje 19 

3295 CT ’s-Gravendeel 

078-673 45 88 dekaai@zorg-waard.nl 

 

 

 

De naam Korenschoof is afgeleid van 

het centrale element in het oude wapen 

van de vroegere zelfstandige gemeente 

Heinenoord. De naam werd eerder 

gebruikt voor de gymnastiekzaal die 

stond op de plaats waar nu de beide 

scholen staan.  

In het gebouw zijn ook een kinderdagverblijf  en  seniorenwoningen 

ondergebracht. Korenschoof biedt plaats aan 7 bewoners met een 

psychogeriatrische indicatie wonen. 

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard 

locatie Korenschoof  

Wouter van den Walestraat 1 

3274 CR Heinenoord 

0186-577577 

 

korenschoof@zorg-waard.nl 
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In de Poort van Nieuw-Beijerland, 

is de locatie Poorthuis gelegen. In 

deze groepswoning is plaats voor 

8 cliënten van Reformatorische 

gezindte. Er is een ruim terras 

aanwezig, dat uitzicht biedt op de 

basisschool. 

 

Het Reformatorische karakter van 

Poorthuis is vastgelegd in de huisregels, waarin de identiteit vertaald 

wordt naar het dagelijkse praktisch handelen en de te ondernemen 

activiteiten. Gods Woord, zoals dat wordt opgevat in de protestantse 

traditie en herkend wordt in de drie formulieren van enigheid, is 

bepalend bij de zorg- en dienstverlening. Zorgwaard werkt hierbij 

nauw samen met de identiteitscommissie, waarin vertegenwoordigers 

van de aangesloten Reformatorische kerken zitting hebben. 

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard 

Locatie Poorthuis 

Maximastraat 4 

3264 WB Nieuw-Beijerland 

0186-699535 poorthuis@zorg-waard.nl 

 

 

 

De locatie Rembrandt, gelegen aan het Rembrandplein in Oud-

Beijerland, heeft haar deuren eind 2016 geopend. Rembrandt bestaat 

uit een zorg- en een woongebouw. Het zorggebouw heeft 69 

appartementen voor mensen die intensieve zorg nodig  hebben. Er 

zijn 5 woongroepen voor ieder 7 dementerende ouderen. Alle 

woongroepen zijn gevestigd op de 1
e
 verdieping. In het zorggebouw 

zijn ook 34 appartementen voor cliënten met een somatische  

aandoening ondergebracht. Daarnaast zijn er 33 luxe appartementen 

voor patiënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld een 

(orthopedische) operatie of een herseninfarct.    
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In het zorggebouw zijn op de begane grond o.a. de ruimte voor dag-

besteding, welzijnsfuncties, een dependance van de Bibliotheek 

Hoeksche Waard en een praktijk voor klassieke homeopathie gesitu-

eerd. Tevens zijn hier praktijk-

ruimten gevestigd voor fysiothe-

rapie, logopedie, ergotherapie en 

diëtetiek. Deze voorzieningen zijn 

niet alleen bestemd zijn voor de 

cliënten van Zorgwaard, maar 

voor iedereen die een behande-

ling van deze therapeuten nodig 

heeft 

 

Voor de inrichting van het zorggebouw heeft Zorgwaard zich laten 

inspireren door de kleuren van schilderijen van bekende Nederlandse 

schilders naar wie in de omringende wijk straten zijn vernoemd, zoals 

uiteraard Rembrandt van Rijn zelf, maar ook Frans Hals, Piet 

Mondriaan en Vincent van Gogh.    

 

Het woongebouw bestaat uit 73 

appartementen voor mensen die 

zelfstandig wonen. Deze 

appartement worden verhuurd door 

HW Wonen. De bewoners van de 

appartementen in het woongebouw 

kunnen van allerlei diensten gebruik 

maken die Zorgwaard aanbiedt, zoals maaltijdservice aan huis, het 

verzorgen van de was, verrichten van klusjes in huis en het aanbod 

aan activiteiten.   
 

De gastvrouw in restaurant Van Rijn is dagelijks aanwezig van 8.00 

tot 21.00 uur. Buiten deze uren zijn de deuren, uit 

veiligheidsoverwegingen, voor bezoek gesloten. Uiteraard wordt de 

deur wel geopend wanneer het bezoek van de bewoners aanbelt.  
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Alle groepswoningen hebben overigens een eigen ingang en een 

eigen deurbel.  
 

Op alle afdelingen en groepswoningen werkt een eigen team.  In de 

avond- en nachtdienst werkt dat team wordt samen met collega’s van 

een andere verdieping. 

 
Adres Telefoon Email 

Zorgwaard  

locatie Rembrandt 

Rembrandtplein1 

3262 HW Oud-Beijerland 

 

078-6763400 algemeen: info@zorg-waard.nl 

 

Ferdinand Bol 

Rembrandtplein 3  

3262 HW 

085-7829622 ferdinandbol@zorg-waard.nl 

 

Paulus Potter 

Frans Halsstraat 3 

3262 HD 

085-7829623 pauluspotter@zorg-waard.nl 

 

Hendrik Willem Mesdag 

Frans Halsstraat 1 

3262 HD 

085-7829624 hendrikwillemmesdag@zorg-waard.nl 

 

Pieter de Hoogh 

Rembrandtstraat 65a 

3262 HW 

085-7829625 pieterdehoogh@zorg-waard.nl 

 

Johannes Vermeer 

Rembrandtstraat 63a 

3262 HN 

085-7829626 johannesvermeer@zorg-waard.nl 
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Zorgwaard heeft veel informatie die voor u interessant kan zijn.  Een 

aantal van deze folders krijgt u uitgereikt bij de intake of bij het begin 

van het verblijf.. U kunt altijd om meer informatie vragen.  

 

Deze informatie is onderdeel van de folder ‘Bij ons wonen’. 

 

Al onze folders kunt u ook op de website vinden:  

www.zorg-waard.nl  

http://www.zorg-waard.nl/


 23 

Bijlage: Persoonlijke informatie  

 

 

Naam cliënt:  

 

Woning:  

 

Kamernummer: 

 

Zorgmanager: 

 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende: 

 

Specialist ouderengeneeskunde: 

 

Fysiotherapeut: 

 

Ergotherapeut: 

 

Logopedist: 

 

Diëtiste: 

 

Maatschappelijk werker:  

 

Psycholoog: 

 

Activiteitenbegeleider: 

 

Geestelijk verzorger: 

 

 


