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Woonzorgcentrum De Markt in
Papendrecht

Centraal in Papendrecht vindt u woonzorgcentrum De Markt. In de Markt vindt u een prettige
omgeving waarin eigen regie en vitaliteit voorop staan en u de begeleiding en/of zorg krijgt die u
nodig heeft. Bij binnenkomst komt u meteen in de open en warme Marktzaal, een
ontmoetingsplaats voor een kop koﬃe maar waar u ook kunt deelnemen aan activiteiten zoals
bingo of bloemschikken. Natuurlijk is er ook ruimte om rustig aan de leestafel een krantje te lezen.
Het restaurant vindt u in de sfeervolle Tuinzaal. Hier worden regelmatig themamaaltijden,
ochtendgymnastiek en spelletjesmiddagen gehouden. In De Markt is iedereen van harte welkom.
Ongeacht levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Samen werken we aan een omgeving
met respect voor ieders normen en waarden. De Markt betekent zelfstandig wonen in een gastvrije
omgeving.

De Markt
Woonzorgcentrum De Markt bestaat uit 76 appartementen. De appartementen zijn verdeeld over
vier etages. Uw appartement kunt u inrichten met eigen meubelen. U woont hier zelfstandig en
kunt gebruik maken van zorg op basis van een ZZP indicatie, huren met thuiszorg of een
eerstelijns verblijf. Het is ook mogelijk om voor een korte periode een appartement op particuliere
basis te huren met zorg, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van uw mantelzorger. De Markt ligt in het
hart van Papendrecht. Vlakbij het gemeentehuis, een winkelcentrum en een groot plein waar
allerlei activiteiten plaatsvinden. Kortom een toplocatie. De sfeer is levendig, laagdrempelig en
‘buurthuisachtig’. Er is altijd wat te doen. De Markt heeft terrassen aan de voor- en achterkant,
een grote tuin en een speciale beweegtuin.

Hoe ziet de woning er uit?
Als bewoner of huurder heeft u de beschikking over een eigen klein appartement met een
woon/slaapkamer, een keukentje en een ruime badkamer. In onze appartementen kunt u niet
koken. In ons restaurant krijgt u ’s middags een warme maaltijd. Familie en bezoekers kunnen
tegen een vergoeding met u mee eten. ‘s Avonds kunt u deelnemen aan een broodbuﬀet met de
andere bewoners, maar u kunt natuurlijk ook zelf in uw appartement eten. De benodigdheden voor
uw broodmaaltijd kunt u in onze winkel kopen.

Wat is er allemaal te doen?
Er wordt in De Markt een groot aantal activiteiten georganiseerd waaraan u deel kunt nemen.
Deze activiteiten worden via ons weekoverzicht, de memoborden en de beeldkrant aan u
aangeboden. Met onze activiteiten sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw behoeften en wensen.
Binnen de Markt hebben we 3 soorten welzijnspleinen. Het Centrale Plein op de begaande grond is
voor alle bewoners. De Huiskamer is voor bewoners die meer behoefte hebben aan een
georganiseerde dagstructuur. Het Marktplein is voor kleine groepen bewoners en richt zich vooral
op activering, mentaal welzijn en zingeving.
U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie De Markt.

Hoe ziet een dag er uit?
Als u woont in de Markt staat de eigen regie van de bewoners voorop. U bepaalt in hoge mate zelf
wat en wanneer u iets wilt doen. Alleen voor de maaltijden hanteren wij vaste tijdsblokken maar
voor de rest bent u vrij om de dag naar uw eigen behoefte in te vullen. Samen met uw mede
bewoners, uw familie en onze medewerkers en vrijwilligers.

Hoe is de zorg geregeld?
Als bewoner van De Markt heeft u één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. In nauw overleg met
u en eventueel uw familie of contactpersoon, maakt u met de zorgregisseur afspraken over het
soort en de hoeveelheid zorg en ondersteuning die u krijgt. Hierbij is de indicatie die u heeft
gekregen het uitgangspunt. Naast onze medewerkers worden uw familie, vrienden en bekenden
ook betrokken bij de begeleiding en/of zorg. Daarmee blijft iedereen deel uitmaken van uw
dagelijkse leven. De bijdrage van de familie bestaat bijvoorbeeld uit meegaan naar de kapper of
boodschappen doen, deelnemen aan het cliëntoverleg, zorgen voor de aankleding van uw
appartement of er een keer op uit trekken.

Wanneer kom ik in aamerking?
U komt in aanmerking voor De Markt wanneer u een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4 of 5
heeft. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars beoordelen wij of De Markt u de juiste

zorg kan bieden.

Stichting Vrienden van Stolpehove
RSIN nummer: 8197.69.885
KvK nummer: 24441136
Adres: Markt 24, 3351 PB Papendrecht
Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van De Markt komen tot stand met de hulp van
de Vrienden van Stolpehove. De Vrienden van Stolpehove zetten zich ook in voor de bewoners van
De Wieken en De Waalburcht. Van de ﬁnanciële bijdragen van de stichting zaken gekocht om de
woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van
De Stolpehove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.
Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas-locaties De Wieken, De Markt en De
Waalburcht in de gemeente Papendrecht.
Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De ﬁnanciën met betrekking tot het verlenen van
de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen
en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten. Het
beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.
De drie huizen in Papendrecht kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen
kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd zullen
worden.
Bestuurssamenstelling
Leo Hartkoren – voorzitter
Theo Wolters – penningmeester
Peter Morel – secretaris
Rinus den Engelsman – bestuurslid
Heine Tillema – bestuurslid
De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt
worden gedeclareerd.
In het jaar 2018 zijn door de Stichting de navolgende wensen gehonoreerd:
Bijdrage bruid show in De Wieken;
Bijdrage Rivas Vierdaagse wandeltocht alle huizen;
Update software ﬁetslabyrint meerdere huizen;
Aanschaf Braintrainer voor De Waalburcht;
Bijdrage aan de Wensboom alle huizen;
Aanschaf drie Airfryers voor De Waalburcht;
Georganiseerde boottocht voor bewoners alle locaties
Vriend worden?

U kunt de Vrienden van Stolpehove ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent
al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een
jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN NL 21
RABO0302496408
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Stolpehove en aanmelden neemt u contact op via
telefoonnummer (078) 64 43 251 of mail zorglijn@rivas.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook.
Jaarrekening 2020
Verlies- en Winstrekening 2020
Begroting 2021

Vrijwilligers
Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met
vrijwilligerscoördinator Minke den Engelsman, Minke.den.engelsman@rivas.nl

