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Welkom 
 

Beste mevrouw, meneer, familieleden en vrienden, 

 

Met deze informatiemap heten we u hartelijk welkom bij zorggroep Maas & Waal (zMW). Een 

moment waar u misschien tegenop heeft gezien. Het verlaten van uw vertrouwde omgeving en 

betrekken van een nieuwe woning is immers niet niets. Wij zullen ons uiterste best doen om in 

nauw contact met u, en samen met uw familie en vrienden ervoor te zorgen dat u zich ook in uw 

nieuwe huis weer thuis gaat voelen. 

 

Deze informatiemap is een eerste stap op weg daarnaartoe. Wij hopen u met de gegeven 

informatie wegwijs te maken binnen zMW. Ongetwijfeld hebt u na het lezen hiervan nog vragen. 

De meeste zullen de eerste dagen na uw intrek vanzelf ingevuld worden. Voor vragen die niet 

kunnen wachten, kunt u zich tot onze medewerkers richten. Zij helpen u graag vertrouwd te 

raken in uw nieuwe woonomgeving. 

 
Graag verwijzen wij ook naar de website van  zMW (www.zmw.nl) waar veel te lezen is over 
onze zorg en diensten. Ook kunt u daar belangrijke informatie vinden over de zorgovereenkomst 
die wij met u sluiten (zie https://www.zmw.nl/over-zmw/wat-zijn-onze-rechten-en-plichten/). 
 
  

http://www.zmw.nl/
https://www.zmw.nl/over-zmw/wat-zijn-onze-rechten-en-plichten/
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1. Samen met zorggroep Maas & Waal  

Wel-zijn, je goed voelen, leefplezier, ondanks de beperkingen die het leven op hogere leeftijd 

met zich meebrengt. Dat is in de kern het doel van ons werk als zMW. Uw welbevinden zien wij 

als een resultaat van gezamenlijke inspanning. Van ons als professionals en vrijwilligers, en ook 

van u, uw mantelzorgers, familieleden, vrienden en kennissen. Samen zorgen wij dat u zo 

zelfstandig en autonoom mogelijk uw dagelijks leven, zoals bij u past, kunt leiden. Met daarin de 

bezigheden waar u waarde aan hecht. 

Wij zetten ons in om u te ondersteunen bij wat niet meer zo eenvoudig gaat maar u nog wel 

graag wilt doen. Daarbij kijken we ook naar uw netwerk, de mensen om u heen. Wij vinden het 

belangrijk dat uw familie en vrienden betrokken blijven bij wat u doet en wilt doen. Uw nieuwe 

woning is een plek waar ook zij zich thuis kunnen voelen. 

Vertrouwd raken 

De eerste dagen (misschien zelfs wel weken) zullen voor 

u in het teken staan van vertrouwd raken in en met uw 

nieuwe woonomgeving. Allereerst betreft dat natuurlijk 

uw eigen appartement/kamer, en gaandeweg ook de 

huiskamer, het restaurant en alle overige faciliteiten die 

zich bevinden binnen de locatie waar u woont. Ook zult u 

steeds meer bewoners en medewerkers leren kennen. U 

hoort bij uw inhuizing wie uw vaste aanspreekpersoon 

(Eerst Verantwoordelijke Verzorgende - EVV of 

Persoonlijk Begeleider – PB) wordt.  

Samen afspraken maken 

Tijdens deze verkenningsperiode, gaan we meerdere 

malen met u in gesprek om uw persoonlijke wensen, 

gewoontes en voorkeuren te bespreken: Hoe laat wilt u 

opstaan en naar bed gaan? Wat zijn uw eet- en 

drinkgewoonten? Hoe wilt u dat wij omgaan met uw 

privacy? Ook gaan we samen met u na wat u zelf kunt 

en waar u ondersteuning bij nodig hebt. Kortom, we 

verkennen wat we samen met uw familie en vrienden 

voor u kunnen betekenen en daarvoor is het nodig dat 

we elkaar leren kennen. De afspraken die we maken, 

leggen we vast in wat wij een zorgleefplan noemen. Het zorgleefplan is onderdeel van het ECD 

(het elektronisch cliëntdossier). U of uw vertegenwoordiger kan toegang krijgen tot uw dossier 

(via het zogenaamde Clientportaal).     

Mee doen 

Aangenaam wonen binnen onze zorglocaties kunnen we alleen maar samen. Dit betekent dat we 

geen zaken van u overnemen die u nog zelf kunt. Graag zien we dat u binnen uw vermogen 

meedoet met de dagelijkse bezigheden. Het gaat er om dat wij u helpen bij wat u echt nodig 

heeft, geen zaken overnemen die u nog zelf kan, mogelijk opnieuw dingen aanleren om ze 

uiteindelijk weer zelf te kunnen doen en vooral geen onnodige zaken doen waar u niet achter 

staat.  
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Graag zien wij dat u familie/naasten zich thuis voelen en ook mee doen. Een thuis wordt een 

echt thuis als uw familie, naasten en vrienden daarbij betrokken zijn. Dit kan van alles betekenen 

van mee doen aan activiteiten zoals wandelen, uitjes, voorlezen tot dagelijkse bezigheden zoals 

een taart bakken, samen poetsen, koffie schenken.  

Net als in uw vorige woonomgeving bepaalt u dus ook zelf of en wanneer uw familieleden, 

vrienden en bekenden welkom zijn. In sommige gevallen worden er op verzoek van bewoners 

afspraken gemaakt over bezoek tijdens het eten en rustmomenten. Deze afspraken komen in 

onderling overleg met uw medebewoners tot stand en hierover wordt u geïnformeerd. 

Mee bepalen 

Als we van u en uw naasten verwachten dat zij meedoen met het reilen en zeilen in uw nieuwe 

woonomgeving dan vinden we ook dat bewoners en naasten de gelegenheid moeten krijgen om 

hierover in gezamenlijkheid mee te kunnen praten en besluiten. Daarom zijn er regelmatig 

zogenaamde huiskamergesprekken, ronde tafelgesprekken of familiebijeenkomsten waarin we 

het wonen en leven in de woongroep of afdeling bespreken en samen afspraken maken.  
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2. Uw nieuwe woonomgeving  

Al onze zorglocaties zijn dicht bij de dorpskern gelegen, op loopafstand van winkels, 

horecagelegenheden en bushaltes. Er zijn geen winkels gevestigd binnen de zMW locaties. 

Binnen onze zorglocaties treft u diverse woonvormen aan. Zo beschikken we over 

appartementen en zorgkamers, en over groepswoningen waar zes personen gezamenlijk een 

huishouden voeren. 

Uw appartement 

Als u in een tweekamerappartement gaat wonen, zal uw woning leeg maar gestoffeerd 

(gordijnen en vloerbedekking) worden opgeleverd. Dit geeft u de mogelijkheid uw appartement 

met uw eigen meubelen zo in te richten als u wenst. Daarbij is het wel belangrijk dat u geen 

meubilair plaatst voor de sensoren in uw appartement in verband met de domotica (elektronische 

hulpmiddelen zoals bewegingsmelders en automatische lichtschakelaars).  

In uw appartement bevinden zich naast een zit- en slaapkamer een badkamer met douche en wc 

en een kitchenette uitgerust met een koelkast, een aanrecht met kastjes, en (in de meeste 

gevallen) een kookplaat. Het is niet mogelijk om elektrische kachels te plaatsen in uw 

appartement en ook de doucheruimte kan niet gebruikt worden voor opslag van spullen i.v.m. 

veiligheid en hygiëne.  

In uw appartement is een gebruiksaanwijzing voor de verwarming, de sloten, de domotica en 

eventueel de zonwering aanwezig.  

Uw zorgkamer  

Uw zorgkamer is een zit-/slaapkamer die is uitgerust met een zogenoemd hoog-laagbed (flexibel 

instelbaar), nachtkastje en een kledingkast. Ook is uw kamer voorzien van gordijnen, 

vloerbedekking of zeil, en behang. Als u de inrichting van uw kamer liever anders ziet, bespreekt 

u dat dan met ons. In overleg is veel mogelijk. Daarbij is het wel belangrijk dat u geen meubilair 

plaatst voor de sensoren van de domotica (elektronische hulpmiddelen zoals bewegingsmelders 

en automatische lichtschakelaars).die in uw zorgkamer zitten. 

In de nabijheid van uw kamer bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte (een huiskamer of 

zitjes) waar u een gezelschapsspelletje kunt spelen, een kopje koffie kunt drinken, tv kunt kijken. 

In de meeste gevallen deelt u een badkamer (wc, wastafel en douche). 

In uw zorgkamer is een gebruiksaanwijzing voor de verwarming, de sloten, de domotica en 

eventueel de zonwering aanwezig.  

Uw groepswoning (kleinschalig wonen).  

Gaat u wonen in een van onze groepswoningen, dan vormt u samen met vijf andere bewoners 

een huishouden. Dat betekent dat u veelal samen eet en waar mogelijk huishoudelijke klusjes 

doet: zoals afwassen, helpen met koken of het doen van de boodschappen. Binnen deze 

huiselijke woonvorm hebt u uw eigen zit-slaapkamer, voorzien van een bed en een kledingkast, 

en deelt met uw huisgenoten een voordeur, een huiskamer met keuken en een badkamer. 

Toegang appartement/zorgkamer 

Thuis is de plek waar mensen de deur achter zich dichtdoen om vervolgens helemaal zichzelf te 

kunnen zijn, waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en is het niet wenselijk dat iedereen vrije 

toegang heeft tot die plek.. Een verhuizing naar een woning binnen een locatie van zMW  
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verandert daar niets aan maar de toegang is waarschijnlijk anders geregeld dan in uw oude 

thuissituatie. Binnen nagenoeg alle locaties van zMW wordt er gebruikgemaakt van Salto-sloten 

– ook wel ‘slimme sloten’ genoemd – die gecontroleerd toegang geven tot de woningen. 

 

Enkel- of dubbelzijdig slot 

Salto-sloten maken het mogelijk om voor iedere deur in te stellen wie, op welke dag en zelfs op 

welk dagdeel toegang krijgt tot de woning. Is die persoon – een bewoner, maar ook een 

medewerker of een cliëntvertegenwoordiger – geautoriseerd (bevoegd), dan ontgrendelt hij/zij de 

deurkruk met een elektronische sleutel, de zogenoemde tag. 

Een Salto-slot kan zowel enkelvoudig als dubbelzijdig worden ingesteld. In het eerste geval moet 

de deur van buitenaf met een tag worden geopend, terwijl van binnenuit de deur vrij te openen is. 

Is het slot dubbelzijdig ingesteld, dan dient de deur zowel aan de buitenkant als de binnenkant 

met een tag of deurcode geopend te worden. Dit is ingesteld voor de voordeuren van 

groepswoningen waar bewoners  met een zogenoemde Wet zorg en dwang-verklaring wonen. 

Om ervoor te zorgen dat deze bewoners hun woning alleen verlaten onder veilige 

omstandigheden (bijvoorbeeld onder begeleiding van een medewerker of familie), is het Salto-

slot van de voordeur van de groepswoning dubbelzijdig ingesteld. Bezoekers en medewerkers 

met een tag kunnen de woning op ieder moment verlaten. 

  

Familieleden, vrienden en overige bezoekers dienen bij aankomst bij de woning aan te bellen – 

net als in een ‘gewone’ woonomgeving. Een uitzondering hierop vormt de 

cliëntvertegenwoordiger/contactpersoon. Hij/zij krijgt van zMW een tag in bruikleen en is 

daarmee geautoriseerd tot toegang tot de woning van de cliënt die hij/zij vertegenwoordigt. 

Op verzoek van de cliënt kunnen ook andere familieleden, vrienden of bekenden een tag krijgen. 

Hiervoor rekent zMW wel kosten (€ 20,-). Alle in omloop zijnde tags dienen na het overlijden van 

de bewoner of de beëindiging van het contract ingeleverd te worden. Bij inleveren worden deze 

kosten niet terugbetaald. 

Alarmsysteem en domotica 

Ieder appartement is uitgerust met een spreek-luisterverbinding waarmee u in noodgevallen een 

medewerker kunt oproepen. U kunt ook kiezen om een draadloos halsalarm te dragen. Daarmee 

kunt u bij een noodgeval middels een druk op de knop een medewerker waarschuwen.  

Daarnaast maken we gebruik van domotica. Domotica is een verzamelnaam voor elektronische 

hulpmiddelen (zoals bewegingsmelders en automatische lichtschakelaars) die uw 

zelfstandigheid, veiligheid en comfort ondersteunen. Deze hulpmiddelen worden in overleg met u 

individueel ingesteld, afhankelijk van uw zelfredzaamheid. 

Telefoon, kabel en internet 

In de locaties is er een aansluiting voor uw telefoon. U kunt uw telefoonmaatschappij vragen uw 

nummer te verhuizen naar uw nieuwe woning. De aansluit-, abonnements- en gesprekskosten 

zijn voor uw rekening.  

In de meeste locaties kunt u via zMW tegen betaling gebruik maken van het standaardpakket 

Ziggo. De prijs voor deze dienst bedraagt momenteel € 14,15 per maand (wordt jaarlijks 

geïndexeerd) Uiteraard bent u vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.  

Attentie: Als u een afspraak maakt om uw telefoon te installeren of u hebt gekozen voor een 

eigen Tv provider, wilt u dan de afspraak met de monteur bij voorkeur plannen tussen 10.00 en 
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14.00 uur en dit doorgeven aan de gastvrouw. De gastvrouw kan dan onze dienst ICT benaderen 

omdat die aanwezig moet zijn bij de installatie. 

 

In de locaties zijn gratis internetmogelijkheden en als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u bij de 

receptie of de gastvrouw in het restaurant vragen naar de mogelijkheden. 

Ingang en receptie 

Elke locatie heeft een hoofdingang met in de meeste 

locaties cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. 

Overdag is er altijd vrije toegang en is de receptie bezet 

of er is een gastvrouw in het restaurant. De restaurants 

en daarmee de receptie is in St. Elisabeth open tot 

21.30 uur en in De Hof en Alde Steeg tot 21.00 uur. 

Tijdens de late avond of nacht is de hoofdingang 

gesloten. Indien u geen sleutel heeft, kunt u aanbellen. 

De dienstdoende medewerker zal u dan binnenlaten. 

Roken 

Conform de Tabakswet dienen sinds 1 juli 2021 de rookruimtes in (semi)-publieke en openbare 

gebouwen gesloten te worden. Dit geldt dan ook voor de zMW zorglocatie. Ook vinden wij het 

niet gepast dat er bij de voordeur wordt gerookt. Er is op elke locatie een terras ofwel een 

rookvrije zone buiten.  

Omdat wij als Zorggroep enerzijds moeten zorgen voor een rookvrije omgeving voor 

medewerkers en anderzijds te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer van een bewoner 

in zijn/haar privéruimte, zijn de volgende afspraken gemaakt in afstemming met de centrale 

cliëntenraad. Er wordt niet gerookt op de kamer/appartement tenzij hierover andere afspraken 

vastliggen in het zorgplan. Als een bewoner wenst te roken, wordt afgesproken op welke plek en 

of dit onder begeleiding gebeurt. Als is afgesproken dat de bewoner op de kamer kan roken, dan 

is het beleid dat er niet wordt gerookt tijdens de zorgmomenten én dat de kamer een halfuur voor 

een zorgmoment wordt gelucht. Als er niets in het zorgplan is opgenomen, mag er niet worden 

gerookt op de kamer. 

Attentie: wanneer u mag roken op de kamer vragen wij u om zelf een vlamdovende prullenbak 

en asbak aan te schaffen. 

Huisdieren 

Huisdieren horen erbij en brengen vaak gezelligheid met zich mee. Wij zien dan ook geen 

bezwaar tegen het meebrengen van uw huisdier. Het dier dient wel door u of uw familie of 

vrienden verzorgd te worden en geen overlast te bezorgen aan medebewoners of medewerkers. 

Post 

De postverspreiding is per locatie verschillend geregeld. Soms heeft u een eigen postbus en 

soms wordt de post afgeleverd op een centraal punt. Bent u niet zelf in staat om uw post 

adequaat te behandelen, dan zorgen wij ervoor dat uw post bij uw contactpersoon terechtkomt. 

Tijdens uw introductieperiode wordt u geïnformeerd over de postverspreiding op uw locatie. 
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Brand- en calamiteitenpreventie  

Aan de brandveiligheid van onze gebouwen en inventaris worden hoge eisen gesteld. Dit geldt 

ook voor de persoonlijke spullen die u meebrengt. Wij vragen u daarom om uw elektrische 

apparaten regelmatig te laten controleren op werking en loszittende, blote snoeren. 

Het stallen van een scootmobiel kan op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen met 

oplaadpunten. Rolstoelen en rollators staan soms op uw kamer en soms in een aparte ruimte. Zo 

houden wij in geval van een calamiteit de vluchtwegen vrij. In verband met de veiligheid mag u 

uw scootmobiel alleen buiten de locatie gebruiken.  

Elke locatie is aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer. Daarnaast is een aantal 

medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij komen in actie als zich een calamiteit 

voordoet. Soms houden we een brandoefening. Uiteraard is dit altijd onverwacht; zowel voor u 

als bewoner als voor onze medewerkers. 

Elk appartement heeft een rook- en brandmelder. Wanneer u een brand of andere calamiteit 

ontdekt (bijvoorbeeld in uw appartement), vragen wij u om direct de medewerkers te 

waarschuwen. Dat doet u door te bellen, te roepen of de handbrandmelder op de gang in te 

slaan. De hulpverlening wordt dan direct in gang gezet. 

 

Attentie: wanneer u rookt vragen wij u om zelf een vlamdovende prullenbak en asbak aan te 

schaffen. .   
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3. Service en voorzieningen 

Hieronder leest u in alfabetische volgorde over de service en voorzieningen in onze locaties. 

Bank en betalingszaken 

Binnen de zMW locaties zijn geen pinautomaten. U kunt wel met de pin betalen in de 

restaurants. Verder zijn er een aantal voorzieningen, als u hiervan gebruik maakt,  die via een 

automatisch incasso gaan zoals onder andere het TV abonnement. 

Medewerkers van zMW mogen geen geldzaken regelen. Als u niet meer in staat bent om uw 

geldzaken te regelen, adviseren wij u een zaakwaarnemer aan te wijzen.  

Wij raden u verder aan niet te veel contant geld bij u te hebben. Bij verlies of diefstal zijn 

zorginstellingen niet aansprakelijk. 

Eten en drinken 

Warme maaltijd 

In de meeste woongroepen wordt 

samen met de medebewoners 

gegeten, soms kookt een woongroep 

zelf of gaat uiteten in het restaurant 

afhankelijk wat de woongroep wenst.  

De meeste bewoners eten in het  

restaurant. U hebt de keuze om ’s 

middags of ’s avonds warm te eten. U 

kunt dagelijks kiezen uit twee menu’s. 

Een glaasje wijn, een biertje of 

andere alcoholische dranken kunt u 

tegen betaling bestellen. Ook uw 

familie of vrienden kunnen blijven eten (tegen betaling). Wij stellen het op prijs als u ons tevoren 

hierover informeert. 

Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet in het restaurant kunt eten, serveren wij 

uw maaltijd in uw appartement of kamer. 

 

Broodmaaltijd 

Woont u in een groepswoning dan bereidt u (waar mogelijk) samen met uw medebewoners en 

een medewerker de broodmaaltijd voor. Vervolgens eet u gezamenlijk in de huiskamer van uw 

woning. 

Woont u in een appartement/kamer op een afdeling en ontvangt u verzorgingshuiszorg (verblijf 

zonder medische behandeling) dan zorgt u zelf voor uw broodmaaltijd. U ontvangt een 

maandelijkse vergoeding hiervoor. Uiteraard zorgen we voor ondersteuning als u daar behoefte 

aan heeft. 

Als u in een zorgkamer/appartement woont en verpleeghuiszorg (verblijf met medische 

behandeling) ontvangt dan zorgt zMW voor uw broodmaaltijd. 
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Koffie en thee 

Enkele malen per dag wordt er voor u gratis 

koffie en thee geschonken in de gezamenlijke 

ruimtes, zoals het restaurant, de huiskamer en 

bij mooi weer zelfs op het terras.  

Bent u bedlegerig, dan serveren wij u uw koffie 

of thee op uw kamer. 

Kapper, manicure en schoonheidsspecialist 

In de meeste locaties komen op afspraak de 

kapper, de manicure en de 

schoonheidsspecialist op locatie. Zij zijn niet bij 

zMW in dienst en de kosten zijn voor uw 

rekening. Indien u zelf niet meer uw financiën 

beheert, vragen wij u de betaling rechtstreeks met de kapper, manicure en 

schoonheidsspecialiste te regelen via uw contactpersoon. Onze medewerkers treden namelijk 

niet op als tussenpersoon voor geldzaken.  

Logeren 

Er zijn geen aparte kamers om te logeren binnen de zMW locaties. Wel kan uw familielid blijven 

slapen op uw zorgkamer/appartement, bijvoorbeeld als u ernstig of terminaal ziek bent. Hiervoor 

plaatsen wij dan een stretcher of een koppelbed.  

Pedicure 

De zorgmedewerkers dragen zorg voor de normale voetverzorging als u dit niet meer zelf kunt. 

Maakt u gebruik van een pedicure voor de gebruikelijke voetverzorging dan zijn de kosten voor 

uw rekening tenzij er een medische indicatie (verwijzing) is afgegeven door uw 

(verpleeg)huisarts bv. in het geval van diabetes. Is er een medische indicatie afgegeven dan 

geldt het volgende: ontvangt u verpleeghuiszorg (verblijf met behandeling) dan ontvangt u de 

behandeling van de pedicure verbonden aan zMW en zijn de kosten voor zMW. Ontvangt u 

verzorgingshuiszorg (verblijf zonder behandeling) dan kiest u zelf een pedicure en de kosten 

worden afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering al dan niet vergoed door uw 

zorgverzekeraar.  

Restaurant en ontmoetingsplaats 

Binnen de restaurants kunt u drankjes en 

versnaperingen kopen (koffie en thee is 

voor u als bewoner gratis). Ook is het 

mogelijk om samen met uw bezoek of 

familie te dineren in het restaurant en 

regelmatig zijn er themadiners. U kunt bij 

de gastvrouw bij de receptie of in het 

restaurant vragen naar de mogelijkheden 

en kosten. 
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Ruimte om te vieren 

Heeft u iets te vieren, dan kan dit uiteraard in uw 

appartement of kamer. U kunt uw gasten ook 

ontvangen in een aparte ruimte of in het restaurant. 

Bovendien kunt u gebak, hapjes en drank bestellen. 

Over de mogelijkheden, de kosten en het maken van 

reserveringen kunt u contact opnemen met de 

gastvrouw bij de receptie of in het restaurant. 

 

 

Schoonmaak 

Uw appartement/kamer wordt wekelijks schoongemaakt. Wij verzoeken u in verband met uw 

privacy, om zelf of samen met uw familie uw kasten en koelkast schoon te houden. Ook is het 

mogelijk om extra schoonmaakwerkzaamheden tegen een betaling van € 25 per uur te laten 

uitvoeren. 

Verzekeringen en uitvaart 

Als u verhuist naar een zorglocatie bent u in ieder geval verplicht om uw basisverzekering 

(ziektekostenverzekering) aan te houden. Voor uw aanvullend pakket adviseren wij u om contact 

op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het maakt namelijk uit of uw zorgpakket bestaat uit verblijf 

met behandeling (verpleeghuisbewoner) of verblijf zonder behandeling (verzorgingshuisbewoner) 

(zie ook hoofdstuk 5 ‘Medische ondersteuning’ voor het onderscheid tussen wonen met 

behandeling en wonen zonder behandeling). 

 

Een WA-, inboedel- (tot € 10.000,-) en opstalverzekering is niet verplicht. ZMW heeft namelijk 

voor al haar bewoners hiervoor een collectieve verzekering (eigen risico varieert per verzekering 

en situatie) afgesloten.  

Wilt u een inboedelverzekering met een hogere dekking, dan moet u dat zelf regelen. 

 

Ook een uitvaartverzekering is voor uw eigen rekening en valt niet onder de verstrekkingen in het 

kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij adviseren u om uw wensen en afspraken rondom 

het opbaren en de uitvaart vast te leggen. Een begrafenisondernemer kan u hierbij van dienst 

zijn. De zMW locaties beschikken niet over een mortuarium. Wel kunt u de mogelijkheden 

bespreken met het hoofd van de afdeling of opbaring in uw kamer/appartement mogelijk is door 

de  begrafenisondernemer. De kosten van wenselijke laatste zorg zoals afleggen, 

vervoerskosten en opbaren van de overledene komen voor eigen rekening. Houdt u er rekening 

mee dat het appartement/kamer zeven dagen na overlijden leeg opgeleverd moet zijn. 

Verzorgingsartikelen en hulpmiddelen 

Voor verzorgingsartikelen zoals shampoo, doucheschuim en tandpasta dient u zelf te zorgen.  

Als u verzorgingshuiszorg (verblijf zonder medische behandeling) ontvangt, is de vergoeding 

voor hulpmiddelen doorgaans geregeld zoals in de thuissituatie. Hulpmiddelen zoals een hoog-

laagbed, douchestoel of een rolstoel komen ten laste van uw zorgverzekering of de gemeente. 
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Dat geldt ook voor voorgeschreven medicijnen en verband- of incontinentiemateriaal. Dan is het 

ook handig om een verbanddoos en wat pijnstillers in huis te hebben. 

Dit geldt niet als u verpleeghuiszorg (verblijf met medische behandeling) ontvangt want dan zorgt 

zMW hiervoor. 

Wasverzorging 

De waskosten van uw eigen kleding zijn voor uw rekening. U kunt als u dat wilt gebruik maken 

van de wasfaciliteiten op locatie. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de locatie (o.a. de 

berging, de groepswoning of eigen appartement). Ook kunt u gebruik maken van een externe 

wasserij waarmee zMW afspraken heeft gemaakt.  U kunt naar de mogelijkheden 

(aanmeldingsformulier en kostenopgave) informeren bij de gastvrouw bij de receptie of in het 

restaurant. 

Voor de wasverzorging van uw bedden- en linnengoed zorgen wij. Als u liever gebruik maakt van 

eigen bedden- en linnengoed dan zijn de waskosten voor uw rekening. 

 

Tip: Wij raden u aan om met name bovenkleding te merken met een naamlabel. Het kan  

ongemakken voorkomen als er door onvoorziene omstandighedenheden kleding zoekraakt.  

Woonkosten en eigen bijdrage 

Voor het wonen in een zorglocatie bent u verzekerd via de Wet langdurige zorg (de vroegere 

AWBZ). U betaalt als bewoner wel een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK int en verwerkt 

die eigen bijdrage en zMW heeft hierin geen bemoeienis. Informatie over de eigen bijdrage kunt 

u lezen op www.hetcak.nl. 

  

http://www.hetcak.nl/
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4. Activiteiten, bezigheden en gezelligheid (een aangenaam woon- en leefklimaat) 

De positieve kracht die uitgaat van gezelligheid, samen leuke dingen ondernemen en actief bezig 

zijn, mist zijn uitwerking niet als het gaat om het welzijn van u als oudere. Daarom worden er 

binnen de zMW locaties allerlei activiteiten georganiseerd door onder andere Bureau Welzijn en 

is er ruimte voor een actief verenigingsleven.  

 

Wij nodigen ook u en uw familie en vrienden van harte uit om bijeenkomsten, evenementen en 

andere vormen van gezelligheid te organiseren – u weet immers zelf het beste wat u leuk vindt 

om te doen. Dat mag groots (voor de gehele locatie) maar ook kleinschalig voor een enkele 

afdeling of wooneenheid. En hebt u hulp nodig, dan bekijken we samen waar en hoe we u 

kunnen ondersteunen. 

 

Naast uw eigen inbreng kunt u ook 

rekenen op een uitgebreid programma 

aan activiteiten, dat vanuit zMW wordt 

georganiseerd. Sommige zijn 

afgestemd op uw zorgvraag of bedoeld 

om uw zelfstandigheid, gezondheid of 

welzijn te ondersteunen 

(geheugenspelletjes, gymclub, samen 

koken, wandelen). Andere hebben een 

algemener karakter (liederentafel, 

bingo, modeshows, koor) en zijn voor 

iedereen toegankelijk (soms tegen een 

kleine bijdrage). U blijft op de hoogte 

van deze activiteiten via de huisbladen, activiteitenkranten en publicatieborden in de locatie waar 

u woont. Ook kunt u de activiteitenkranten vinden op onze website (www.zmw.nl).   

 

Ook zijn er regelmatig vieringen die begeleid worden door de geestelijke verzorger verbonden 

aan zMW of de plaatselijke pastor.  

De tijden vindt u eveneens in de activiteitenkranten. 

 

Verder is er op de meeste locaties een kleine bibliotheek en mediatheek bij Bureau Welzijn en op 

verzoek komt er een vrijwilliger op de afdeling voor de uitleen en inname van boeken. 

Vrijwilligers 

Veel activiteiten die plaatsvinden binnen 

onze zorglocaties worden mogelijk gemaakt 

door vrijwilligers. Zij maken werk van 

onbetaalde (én onbetaalbare!) taken en 

zorgen voor de extraatjes. Zonder 

vrijwilligers zou u als bewoner een hoop 

gezelligheid en bedrijvigheid binnen zMW 

missen. 

Daarom juichen wij het van harte toe als uw 

familie of vrienden zich ook belangeloos 

http://www.zmw.nl/
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willen inzetten voor zMW! Voor meer informatie over vrijwilligerswerk en vacatures kunt u terecht 

op www.zmw.nl.  

Vriendenstichtingen 

De Vriendenstichtingen van de verschillende locaties vormen een andere belangrijke steunpilaar 

van zMW. Zij hebben als doel het welzijn van u als bewoner te verrijken. Dat doen zij door 

verschillende activiteiten in en soms ook buitenshuis te organiseren en waar mogelijk wensen te 

vervullen. 

De financiële middelen die hiervoor nodig zijn, brengen de Vriendenstichtingen zelf bij elkaar. 

Door het werven van donateurs, het houden van sponsoracties, en/of het organiseren van 

grootschalige activiteiten. Ook u of uw familie en vrienden kunnen donateur worden van een 

vriendenstichting. Voor meer informatie over ‘onze vrienden’ kunt u terecht op de zMW website 

(zie https://www.zmw.nl/over-zmw/vrienden-van-zorggroep-maas-waal/ ). 

http://www.zmw.nl/
https://www.zmw.nl/over-zmw/vrienden-van-zorggroep-maas-waal/
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5. Medische zorg en ondersteuning 

Bij zMW  werken verschillende (zorg)medewerkers. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw 

zorgvraag, in contact komen met ons behandelteam:  

Specialist ouderengeneeskunde en huisarts 

Als u naar een zMW locatie verhuist en u  ontvangt verpleeghuiszorg (verblijf met –medische- 

behandeling) dan neemt de specialist ouderenzorg (voorheen verpleeghuisarts) de medische 

zorg over van uw huisarts.  

Dat is niet het geval wanneer u verzorgingshuiszorg (verblijf zonder medische behandeling) 

ontvangt. In dat geval blijft uw huisarts uw aanspreekpunt voor medische zorg. Als u in een 

andere regio komt te wonen dan het werkgebied van uw huisarts, zult u een nieuwe huisarts 

moeten vinden. U kunt vragen aan de medewerker welke huisartsen betrokken zijn binnen onze 

locaties.. 

In sommige gevallen consulteert uw huisarts de specialist ouderengeneeskunde bij uw 

behandeling. Dat zal echter niet gebeuren zonder dat u hierover wordt geïnformeerd. 

Fysio-, logo- en ergotherapeut en diëtiste 

Als u verpleeghuiszorg ontvangt, worden de 

behandelingen van de fysio-, logo- en 

ergotherapeuten en diëtiste van zMW  vergoed vanuit 

de Wet langdurige zorg (Wlz).  Als u 

verzorgingshuiszorg ontvangt, dient u voor de kosten 

van fysio-, logo- en ergotherapie en diëtiek uw 

zorgverzekering of aanvullende verzekering aan te 

spreken. U bent in dit geval vrij in de keuze van uw 

therapeuten. Uiteraard kunt u voor uw fysio-, logo- en 

ergotherapie en diëtiek de therapeuten van zMW 

inschakelen. 

Psycholoog 

De psycholoog kan u ondersteunen bij het omgaan of 

weer leren omgaan met psychische,  psychosociale 

en stemmingsproblemen (bijvoorbeeld angst, rouw, 

depressiviteit) en achteruitgang in geheugen. Ook 

hier geldt: ontvangt u verpleeghuiszorg dan worden 

kosten vergoed uit de Wlz en ontvangt u 

verzorgingshuiszorg dan vallen kosten onder uw 

zorgverzekering of aanvullende verzekering.  

 

Tandarts 

Op alle locaties kunt u terecht voor een bezoek aan de tandarts. De kosten hiervoor worden 
vergoed vanuit de Wlz als u verpleeghuiszorg (verblijf met medische behandeling) ontvangt. Als 
u verzorgingshuiszorg ontvangt, dan vallen de kosten voor het tandartsbezoek onder uw 
aanvullende verzekering.  
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Daarnaast zijn er functionarissen in dienst waarvan u ook vrij toegankelijk gebruik van kunt 
maken als u dat nodig heeft. 

Geestelijke verzorger 

Een geestelijk verzorger, verbonden aan zMW, kan u persoonlijk terzijde staan bij zingeving en 

levensvragen, bijvoorbeeld over het omgaan met ziekte of mentale achteruitgang. Ook verzorgt 

de geestelijke verzorger met regelmaat vieringen. In het huisblad of op het publicatiebord van de 

locatie waar u woont, staan de tijden van de vieringen vermeld. 

Maatschappelijk werker 

Op onze locaties is een maatschappelijk werker aanwezig die ondersteuning of advies kan 

geven over bijvoorbeeld financiële kwesties, juridische aangelegenheden of bezwaarprocedures. 
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6. Rechten en plichten in zorgovereenkomst 

In de zorgovereenkomst die met u gesloten is/wordt zijn alle rechten en plichten, zoals 
vastgelegd in wetten, opgenomen. Wij raden u aan die goed door te lezen en eventuele vragen 
te stellen aan uw EVV (eerst verantwoordelijke verzorgende) / PB’er (Persoonlijk begeleider – uw 
aanspreekpunt) of het hoofd van de afdeling/locatie. U kunt de algemene voorwaarden die 
opgenomen zijn in de zorgovereenkomst ook vinden op de website van zMW (zie 
https://www.zmw.nl/over-zmw/wat-zijn-onze-rechten-en-plichten/). 
 

In dit hoofdstuk gaan we summier in op een aantal belangrijke onderdelen in die 

zorgovereenkomst. 

Cliëntenraad 

De cliëntenraad behartigt de belangen van u en andere bewoners van een zorglocatie. Elke 

locatie beschikt over een eigen cliëntenraad, bestaande uit bewoners, contactpersonen of 

andere betrokkenen. De raad vergadert periodiek over de dagelijkse gang van zaken in de 

locatie. De hoofden van de locatie en de manager schuiven regelmatig aan bij de vergadering 

om advies te vragen of uitleg te geven. Alle cliëntenraadsvergaderingen zijn openbaar, dus ook u 

mag erbij aanwezig zijn. 

Naast de lokale cliëntenraden, is er ook één centrale cliëntenraad. Deze wordt gevormd door 

afgevaardigden vanuit de lokale cliëntenraad. In deze raad worden beleidsmatige onderwerpen 

besproken en van advies voorzien, die alle bewoners aangaan. De centrale cliëntenraad overlegt 

hierover met de bestuurder van zMW.  

Hebt u post voor de cliëntenraad dan kunt u die deponeren in de brievenbus van de cliëntenraad 

op locatie. 

Bescherming persoonsgegevens (privacy wetgeving)  

Wij zijn als zMW gehouden aan vereisten in de wetgeving ter bescherming van uw privacy. 

Hierbij kunt u denken aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - die de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 25 mei 2018 heeft vervangen -, de Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet zorg en dwang (Wzd). In deze 

wetten zijn rechten en plichten vastgelegd.  

Zo bepaalt de wetgeving bijvoorbeeld wat en hoe wij moeten registreren, waarvoor toestemming 

nodig is (o.a. inzage dossier aan anderen dan uzelf en het gebruik foto’s en film) en de wijze 

waarop wij het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens moeten verantwoorden. Deze 

rechten en plichten aangaande de bescherming van persoonsgegevens heeft zMW vastgelegd in 

een privacyreglement.  

 

Uw gegevens over zorg- en dienstverlening leggen we vast in een elektronisch zorg- en 

behandeldossier dat wij 15 jaar, in het kader van wetgeving moeten bewaren na afsluiting van de 

zorgverlening. Daarnaast leggen wij gegevens vast in ons administratief en financieel systeem.  

Niemand anders dan u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger (veelal uw contactpersoon) als niet 

meer wilsbekwaam bent en de medewerkers die bij uw zorg en behandeling zijn betrokken, 

kunnen uw dossier inzien. Alleen wanneer u (of uw vertegenwoordiger) hiervoor schriftelijk 

toestemming geeft, mogen anderen uw dossier inzien. Daarnaast heeft u onder voorwaarden 

recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van gegevens die op uw persoon 

betrekking hebben naar een andere zorgaanbieder. 

https://www.zmw.nl/over-zmw/wat-zijn-onze-rechten-en-plichten/
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Om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan vragen wij u om de zorgovereenkomst, die wij met 

u overeenkomen bij de start van de zorg- en dienstverlening, volledig in te vullen en uw 

vertegenwoordiger(s) ook de zorgovereenkomst te laten tekenen.   

In het kader van de Wet zorg en dwang gelden andere regels (zie uitleg over de Wet zorg en 

dwang hieronder). 

Wet zorg en dwang  

De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 ingegaan en regelt de rechten bij onvrijwillige 

zorg of onvrijwillige opname (vrijheidsbeperking) van mensen met een verstandelijke beperking 

en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).  

Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover 

moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij' 

m.a.w. alleen onder strikte voorwaarden mogen vrijheidsbeperkende maatregelen worden 

genomen. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet namelijk 

zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.  

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf 

inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal 

mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet dan wel een 

stappenplan worden doorlopen. 

Daarnaast is in de wet ook de cliëntvertegenwoordiging (wettelijke vertegenwoordiger) geregeld 

als u hiertoe niet meer in staat bent (wilsonbekwaam). De volgorde is als volgt:   

 Curator of mentor (door de rechter benoemd) 

 Schriftelijk gemachtigde (door de cliënt zelf benoemd) 

 Familievertegenwoordigers (de bloedlijn): echtgenoot, geregistreerd partner of andere 

levensgezel van de cliënt, ouder, kind, broer of zus, kleinkind 

Uiteraard dienen deze gegevens vastgelegd te zijn in uw zorgdossier (het ECD) en bij voorkeur 

ook in de zorgovereenkomst die wij met u overeenkomen. 

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet zorg en dwang, kijk dan op www.dwangindezorg.nl waar 

allerlei informatiefolders te vinden zijn en u kunt vragen om de zMW folder Wet zorg en dwang bij 

uw EVV/Persoonlijk begeleider. 

Ook kunt u zich in deze situaties laten bijstaan door een Clientvertrouwenspersoon van 

Adviespunt Zorgbelang (een folder vindt u in het folderrek bij de receptie).  

Euthanasie 

Een vrijwillige en weloverwogen vraag om euthanasie (levensbeëindiging) vatten we binnen 

zMW op als een serieuze hulpvraag.  

Wanneer het lijden van u als bewoner ondanks goede zorg ondraaglijk blijkt en u weloverwogen 

om euthanasie verzoekt, dan zal uw situatie zorgvuldig worden bekeken. Uw huisarts of uw 

specialist ouderengeneeskunde kan u informeren over de procedure en de zorgvuldigheidseisen 

die de wet heeft vastgesteld. 

Reanimatie 

Als u verhuist naar een verpleeghuis (verblijf met behandeling) kan een besluit om te reanimeren 

een ‘bijzondere’ en ‘niet vanzelfsprekende’ beslissing zijn. Uw algehele conditie en de vitaliteit 

van uw organen kan dermate zijn aangetast dat een reanimatie als een ‘medisch zinloze 

behandeling’ moet worden gezien. Kort na uw verhuizing zal de specialist ouderengeneeskunde 

http://www.dwangindezorg.nl/
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met u afspraken maken over het reanimatiebeleid. Deze afspraken worden vastgelegd in uw 

zorgplan. 

 

Als u verhuist naar een zorgcentrum (verblijf zonder behandeling), blijft uw huisarts 

verantwoordelijk voor het medische beleid en dus ook over het besluit om al dan niet te 

reanimeren. Het is belangrijk om samen met uw huisarts dit onderwerp te bespreken en de 

gemaakte afspraken op te laten nemen in het zorgplan. 

Realiseert u zich dat een reanimatie in een zorglocatie te vergelijken is met een thuissituatie. Er 

moet op het moment van hartfalen iemand in de buurt zijn die kan reanimeren en dat is niet altijd 

het geval. Een te laat ingezette reanimatie is namelijk erg risicovol. 

Klachtenregeling 

Wij staan open voor uw complimenten, opmerkingen en klachten. Daarmee kunnen wij ons werk 

nóg beter doen. Bespreekt u daarom uw klachten, opmerkingen en verbeterpunten met uw 

EVV/PB’er of het hoofd van de afdeling/locatie zodat we samen tot een oplossing kunnen 

komen.  U kunt ook contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van zMW. 

Wilt u een formele klacht indienen dan kan dat schriftelijk aan de voorzitter van de raad van 

bestuur (rvb@zmw.nl of via postbus 98, 6658 ZH Beneden-Leeuwen t.a.v. de raad van bestuur). 

Een folder met informatie over onze klachtenregeling, het telefoonnummer van de 

cliëntvertrouwenspersoon kunt u vinden in het folderrek bij de receptie of in het 

restaurant of op de zMW website. Zie https://www.zmw.nl/over-zmw/hoe-gaan-wij-om-

met-complimenten-en-klachten/. 

De zMW Huisregels 

‘Vriendelijk en respectvol? Ja, graag!’. 

Waar mensen samen wonen, leven en/of werken, zorgen heldere afspraken voor een 

plezierige manier van omgaan met elkaar. Zorggroep Maas & Waal (zMW) vindt het 

belangrijk dat medewerkers, bewoners/cliënten en bezoekers vriendelijk en respectvol 

met elkaar omgaan. Dat is vertaald in onderstaande zMW-huisregels. Deze zMW-

huisregels gelden voor iedereen. Of u hier nu woont, werk of op bezoek komt. Want 

een vriendelijke en respectvolle omgeving, daar bent u toch ook voor? 

Een folder met onze zMW huisregels vindt u in de centrale ruimtes van onze locaties. 

 

7. Bereikbaarheid zMW zorglocaties 

Hieronder vindt u de adressen en telefoonnummers van zMW: 

Alde Steeg Bongerdstraat 84,  

 6641 BG Beuningen  (024) 348 83 46 

Klein Waelwick Schoolpad 3-9, 6644 CP Ewijk  (0487) 50 96 66 

De Kasteelhof Kasteelhof 50, 6651 VB Druten  (0487) 58 71 00 

St. Elisabeth Rozenstraat 10, 6658 WX 

 Beneden-Leeuwen   (0487) 59 96 00 

zMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie Waelwick) 

 Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk  (0487) 50 96 66 

 

mailto:rvb@zmw.nl
https://www.zmw.nl/over-zmw/hoe-gaan-wij-om-met-complimenten-en-klachten/
https://www.zmw.nl/over-zmw/hoe-gaan-wij-om-met-complimenten-en-klachten/
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8. Checklist en handige tips 

Adreswijzigingen  

Wanneer u permanent komt wonen in een van de locaties van zMW, dient u uw verhuizing bij de 

gemeente waar u gaat wonen te melden. Wij adviseren u daarbij om ook uw appartement- of 

kamernummer te vermelden bij uw adreswijziging.  

Denk ook aan adreswijzigingen voor uw (zorg)verzekeringen, bank, huisarts en uw kennissen. 

Legitimeren 

Tijdens de eerste dag dat u uw nieuwe woning gaat betrekken, dient u een geldig 

legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te brengen. Daarmee kunnen wij ook 

verifiëren dat het Burgerservicenummer, dat wij gebruiken om informatie met andere 

zorgverleners en zorgverzekeraars uit te wisselen, bij u hoort. U bent overigens verplicht om 

altijd over een geldig legitimatiebewijs te beschikken.  

Zaklamp  

In Nederland zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we zelden zonder stroom zitten, toch kan 
het weleens gebeuren. Hiervoor raden wij u aan een zaklamp met batterijen in uw 
appartement/kamer te hebben. 

Contactpersoon en/of (wettelijke) cliëntvertegenwoordiger  

Wij vragen u om een contactpersoon aan te wijzen. De contactpersoon fungeert als  

aanspreekpunt voor de familie en andere naasten en is degene via wie zMW het contact met de 

familie onderhoudt. 

Bent u wilsonbekwaam dan is het ook nodig dat er een (wettelijk) vertegenwoordiger wordt 

aangewezen die namens u beslissingen kan nemen over medische -, zorg- en behandelzaken. 

Het kan zijn dat de contactpersoon ook uw (wettelijke) vertegenwoordiger is. Wij noteren dan 

deze twee rollen in uw ECD (elektronisch zorgdossier).   

 

Wij vragen daarnaast aan uw contactpersoon om u bijvoorbeeld te begeleiden bij eventuele 

ziekenhuisbezoeken of iemand anders te vragen. Ook als u uw geldzaken niet kunt beheren, 

vragen wij u contactpersoon dit te regelen. Tot slot zijn er altijd praktische zaken te regelen zoals 

de was, nieuwe kleding, een nieuwe bril. Ook dit stemmen we af met de contactpersoon. 

Uw contactpersoon kan, als u dat wenst ook deelnemen aan de zogenaamde 

zorgplanbesprekingen (MDO’s ) waarin we samen de afspraken bespreken die met u zijn 

gemaakt. Als u wilsonbekwaam bent, nodigen we de (wettelijk) vertegenwoordiger hiervoor uit. In 

de praktijk kan dat uw contactpersoon zijn maar het kan ook een andere persoon zijn (o.a. 

mentor, curator, schriftelijk gemachtigde of familievertegenwoordiger). 

Het is overigens raadzaam een executeur-testamentair (via de notaris) of een erfgenaam te 

benoemen die na uw overlijden uw nalatenschap regelt. 

Zoekraken spullen  

Het zoekraken van spullen is niet altijd te voorkomen. Als zMW zijn wij niet aansprakelijk voor het 

zoekraken, schade aan spullen of verlies van spullen als wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn.  

Wij adviseren u daarom uw bril, gebitsprothese, hoorapparaat en dergelijke te laten voorzien van 

uw naam/merkteken. De opticien, tandarts en audicien kunnen dit voor u doen. 

Ook raden wij u aan om met name bovenkleding te merken met een naamlabel.  
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9. Persoonlijke aantekeningen en vragen 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



      
  24 
   
 

 

S
t.

 E
li
s
a
b

e
th

 
K

le
in

 W
a
e
lw

ic
k
 

A
ld

e
 S

te
e
g

 
D

e
 K

a
s
te

e
lh

o
f 

Versie 23-10-
2021 


