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Verpleeghuis De Waalburcht in
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Wanneer u kiest voor De Waalburcht in Papendrecht, kiest u voor een verpleeghuis waar u een
warm welkom en een aangenaam verblijf wacht. Een plek waar u wordt gezien en gehoord. Een
nieuw thuis waar uw behoeften centraal staan. In De Waalburcht werken wij niet vanuit
afvinklijsten en systemen. Wel bieden wij zorg en welzijn vanuit het oogpunt: wat is de bedoeling?
Hoe kunnen wij zo goed mogelijk tegemoet komen aan uw wensen en gewoonten. En hoe sluiten
wij zo optimaal mogelijk aan bij uw belevingswereld? Dat doen we in de Waalburcht altijd met
elkaar. Samen is een heel belangrijk woord voor ons. Wat alleen samen kunnen wij u het prettige
en vertrouwde thuis bieden waar wij voor staan. Met u als bewoner centraal staan familie,
vrijwilligers, medewerkers en ambulante verzorgers om u heen en dragen allemaal hun steentje
bij.

De Waalburcht
De Waalburcht is een verpleeghuis in Papendrecht en biedt onderdak aan 30 bewoners met
lichamelijke klachten en 46 bewoners met dementie. De Waalburcht ligt aan de rand van het
centrum met een groot winkelcentrum om de hoek en vlak achter de dijk bij het water. Een mooi
gebied om te wandelen. De Waalburcht heeft een ruim opgezette entree met een receptie, een
eigen restaurant en terrassen rondom het gebouw. De Waalburcht is gehuisvest op de begane
grond en de eerste verdieping van een gebouw met 7 etages. Op de etages 2 t/m 7 bevinden zich
huur- en koopwoningen.

Hoe ziet de woning er uit?
Op de begane grond bevinden zich 3 woongroepen van 15 of 16 plaatsen voor de bewoners met
dementie. In de woongroep heeft elke bewoner een eigen kamer en delen 2 bewoners een douche
en een toilet. De woongroep heeft 2 woonkamers en een keuken waar dagelijks verse maaltijden
worden bereid. U kunt daar als bewoner naar eigen behoefte aan bijdragen. Voor de bewoners met
lichamelijke klachten zijn er op de eerste etage 16 ruime kamers met een keukenblok en een
eigen douche en toilet. Daarnaast zijn er 14 kleinere kamers met een gedeelde woonkamer, een
keuken en gedeeld sanitair. In de keuken wordt niet zelf gekookt. Als bewoner krijgt u alle
maaltijden koelvers aangeleverd. De meeste bewoners gebruiken de maaltijd met elkaar in het
restaurant.

Wat is er allemaal te doen?
De kapper, de pedicure, de thuiszorg, de mensen van mondzorg plus, de fysiotherapeut of de
logopedist komen op verzoek of op medische indicatie bij u langs. Daarnaast is er een
bewegingsgroep actief en speciaal voor de bewoners met dementie een belevingsgroep. We
hebben zelfs een eigen Cliniclown, de miMakker. Hij is voor veel bewoners echt een lichtpuntje.
Ook is er regelmatig muziek, van een draaiorgel voor de deur tot een medewerker die piano
speelt, en we luisteren zondag met elkaar in het restaurant naar de kerkdienst. De bingo is bij ons
onverminderd populair en vele vrijwilligers komen dagelijks langs om spelletjes te doen, te
wandelen of voor zo maar een praatje.
U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie De Waalburcht.

Hoe ziet een dag er uit?
Naast de gezamenlijke middag- en avondmaaltijd kiezen de bewoners met lichamelijke klachten
zelf hoe hun dag eruit ziet. U bepaalt zelf of u uitslaapt, wanneer u therapie wilt en aan welke
activiteiten u deelneemt. Voor de bewoners met dementie is omgevingszorg ons uitgangspunt.
Dat betekent vaste momenten voor samen koﬃe drinken, koken, eten, rusten en activiteiten
ondernemen. Het betekent ook zo min mogelijk prikkels.

Hoe is de zorg geregeld?
De eigen regie voor de bewoners met lichamelijke klachten bepaalt bij ons het zorgproces. Wij
kijken altijd waar u onze hulp nodig heeft en hoe wij dat samen met u kunnen organiseren. Waar
mogelijk volgen we uw behoeften en wensen. Voor de bewoners met dementie zorgen we vanuit
het principe gewoontetrouw. Dat betekent dat we zorgen aan de hand van veel vaste rituelen en
momenten die zoveel mogelijk aansluiten bij wat u gewend bent en wat voor u gewoon is. We
werken met vaste teams voor de woongroepen en de afdelingen.

Wanneer kom ik aanmerking?
Mensen met lichamelijke klachten komen in aanmerking voor De Waalburcht met indicatie
Zorgzwaartepakket (ZZP) 6 of 8. Mensen met dementie komen in aanmerking met indicatie ZZP 5

of 7. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars beoordelen wij of De Waalburcht u de
juiste zorg kan bieden.

Vrienden van
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 zorgcentrum De Waalburcht 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 Markt. Van de ﬁnanciële bijdragen van de stichting
worden bijvoorbeeld 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 2019 Stichting Vrienden van Stolpehove

Vrijwilligers
De vrijwilligers van De Waalburcht zijn van onschatbare waarde. Zij helpen mee met allerlei
activiteiten voor bewoners en bij de dagverzorging. Ook zijn er vrijwilligers die koﬃe en thee
schenken en op de woongroep helpen, bijvoorbeeld met koken en eten.
Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met
vrijwilligerscoördinator Marianne Dubbeldam via m.dubbeldam@rivas.nl.

