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Welkom bij De Honinghoeve 

 

De Honinghoeve heet u van harte welkom op uw nieuwe woonplek. Een verhuizing is een 

grote verandering. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen en daar zullen we u zoveel 

mogelijk bij helpen.  

 

Uw leven is een aaneenschakeling van belevingen, ervaringen, en van keuzes die u heeft 

gemaakt. Bijvoorbeeld door de liefde, een nieuwe baan of de geboorte van 

(klein)kinderen. Maar soms ook door tegenslag, zoals verlies of ziekte. Steeds opnieuw 

daagt het leven u uit om zich aan te passen als er iets verandert in uw leven. Steeds 

weer vraagt dat om het vinden van een passend vervolg.  

 

Wij willen u daar graag bij ondersteunen: goede (ouderen)zorg gaat wat ons betreft om 

het (helpen) vinden van opnieuw een passend vervolg, ondanks ouderdom en 

beperkingen. Passend dus bij u, passend bij de omstandigheden waar u mee te maken 

heeft en passend bij de mensen die belangrijk voor u zijn.  

 

We praten daarom graag met u en de mensen om u heen over hoe u in het leven staat, 

wat u graag doet, wie belangrijk voor u is of zijn, wat belangrijk voor u is, wat u nog zelf 

kunt doen en waar u hulp of ondersteuning bij nodig heeft. We kijken vooral naar wat 

nog wél kan, al is dat soms met wat aanpassingen. Zo zorgen we er samen voor dat u 

zoveel mogelijk de verhaallijn van uw leven kunt vervolgen, zo thuis als maar kan. 

 

Mede namens alle medewerkers en vrijwilligers van De Honinghoeve wens ik u een hele 

fijne tijd op uw nieuwe woonplek. Wellicht zien we elkaar binnenkort tijdens een van de 

activiteiten die georganiseerd worden. Is er iets wat u graag met mij wilt bespreken? 

Mijn deur staat voor u open! 

 

Toos Smulders 

clustermanager De Honinghoeve 
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Wat vindt u in deze informatiemap?  

 

Deze informatiemap is overzichtelijk ingedeeld rondom verschillende onderwerpen.  

 

Tabblad ‘Algemeen’  

Graag stellen wij onszelf voor. We geven aan wat we belangrijk vinden in het contact 

met u en wat onze visie op zorg is. Op deze plek stellen we ook de Cliëntenraad en de 

stichting Vrienden van De Waalboog aan u voor. 

 

Tabblad ‘Verblijf’  

Hier gaan we in op alle praktische zaken van uw verblijf: Met wie krijgt u te maken en 

hoe is de dagelijkse gang van zaken? Hoe zit het met de financiën en de verzekeringen 

en wat kunt u doen als het niet gaat zoals u dat wenst? 

 

Tabblad ‘Activiteiten’  

Graag informeren wij u over de activiteiten we organiseren en hoe u daaraan kunt 

deelnemen. We bieden een breed programma om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

verschillende wensen van alle bewoners.  

 

Tabblad ‘Formulieren’  

Hier vindt u formulieren om praktische zaken te regelen. Uw Eerst Verantwoordelijke 

Verzorgende (EVV’er) neemt de formulieren met u door.  

 

Tabblad ‘Persoonlijk’  

Hier vindt u zaken die u persoonlijk aangaan, uw rechten en informatie rondom het 

medisch beleid. Hier kunt u ook uw correspondentie met De Waalboog bewaren. 
 

 


