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Kleinschalig vertrouwd wonen én leven

Welkom op 
Het Vertrouwde Dorp
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WELKOM

Johanna &  
 Theo Castrop

Wij zijn Johanna en Theo Castrop en vinden het fijn om u als 
nieuwe buurman of buurvrouw te begroeten!  Wij zijn beiden 
verpleegkundigen en hebben jarenlange  ervaring in de zorg. 
Samen met ons woont u in Het Vertrouwde Dorp, een fraai 
kleinschalig appartementencomplex met een dorps karakter. 

Zoals u wellicht zelf ervaart komt ouderdom met gebreken. 
Wanneer u geheugenproblemen heeft, dan realiseren wij ons 
dat het dagelijks leven steeds complexer wordt. Ook dan wilt u 
uw vertrouwde leven kunnen voortzetten zoals u dat gewend 
bent. Wij zorgen in Het Vertrouwde Dorp ervoor dat u hulp 
krijgt van vertrouwde en voor u herkenbare medewerkers 
wanneer u dat nodig heeft, ook ‘s nachts. Met ons deskundig 
team zorgen wij dat u hier fijn kunt wonen én leven!

In deze brochure vertellen wij u iets meer over Het 
Vertrouwde Dorp, zodat u nog beter uw keuze kunt maken.  
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen ervan nog 
vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op; dan  
maken wij graag een afspraak met u.

Wij realiseren ons dat de 
keuze om te verhuizen een 
grote stap voor u is. U bent 
zich aan het oriënteren 
welke mogelijkheden er 
zijn. Bent op zoek naar 
een alternatief voor het 
verpleeghuis? Dan is Het 

Vertrouwde Dorp een 
mogelijkheid. Wij hebben 
een eigen kijk op wonen én 
leven met een vorm van 
dementie en doen het graag 
anders.

KLEINSCHALIG VERTROUWD
WONEN ÉN LEVEN 

SAMEN, INDIVIDUEEL WONEN

U verhuist naar een fraai 
kleinschalig appartementen-
complex met dertig 
appartementen, waar u uw 
leven voortzet zoals u dat 
gewend bent. U huurt bij ons 
een appartement dat u zelf 
inricht. U neemt namelijk 
uw eigen meubilair en 
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“Het dorp, ik 
weet nog hoe 
het was …” 
(Wim Sonneveld)

persoonlijke spullen mee. 
Het is uw thuis, waar u 
vanzelfsprekend uw bezoek 
ontvangt! 
Daarnaast kunt u eropuit 
naar het Dorpsplein, 
Dorpshuis en prachtige tuin. 
Hier kunt u alleen of samen 
met anderen genieten van 

alles wat er te beleven en 
te doen is: niets hoeft, alles 
mag! Met elkaar, ook met 
uw naasten, vormen wij 
een dorpsgemeenschap. 
Waar we elkaar kennen, 
er aandacht is, we plezier 
maken en elkaar helpen 
vanzelfsprekend is. Ook uw 
naasten maken hier een 
belangrijk onderdeel van uit. 



KLEUR GEVEN AAN DE DAG! 

Bent u een ochtendmens 
of gaat u laat naar bed? 
Wilt u graag anderen 

ontmoeten of vindt u het 
ook wel eens fijn om alleen 
te zijn? Leest u uw krant 
in de ochtend met een kop 
koffie erbij? U bepaalt dit 
zelf. Wilt u aan de slag in de 
tuin? Houdt u van muziek? 
Televisie kijken? Bent u een 

U wilt uw vertrouwde leven voortzetten. Hoe? Dat bepaalt 
u natuurlijk zelf. Maar misschien vindt u het ook fijn dat wij 
u goed leren kennen. Dan kunnen wij ook rekening houden  
met uw leefwijze en wat voor u belangrijk is. Wij zijn ons 
ervan bewust dat dit voor iedereen anders is.
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Aan de gezellige eettafel 
hebben wij met een 
mogelijke toekomstige 
bewoonster en haar familie 
een fijn en informatief 
gesprek. Op een bepaald 
moment wijst mevrouw 
met haar wijsvinger naar 
de foto van Het Vertrouwde 

Dorp die op de keukentafel 
ligt en vraagt: “Kunt u 
mij aanwijzen waar het 
verpleeghuis is?” Wij waren 
enigszins verrast door deze 
vraag. Het Vertrouwde Dorp 
ziet er dus niet uit als een 
verpleeghuis, dachten wij 
direct. En dat is nu precies 

ook onze bedoeling! “U 
verhuist naar een nieuwe 
woning in Het Vertrouwde 
Dorp. In overleg met u 
wordt afgesproken welke 
zorg en ondersteuning u 
nodig heeft, ook ‘s nachts. Er 
zijn altijd zorgmedewerkers 
in het gebouw aanwezig. U 
hoeft dan ook niet meer te 
verhuizen”, vertelde Theo.

“WAAR IS HET VERPLEEGHUIS?”

spelletjesmens of creatief?  
In Het Vertrouwde Dorp is 
dat allemaal mogelijk. Wij 
vinden het fijn om gebruik 
te maken van, en ruimte te 
geven aan, uw talenten om 
ons of anderen te helpen.  
U bepaalt zelf hoe u kleur 
geeft aan uw dag. Als u dat 
fijn vindt gaan wij graag 
samen met u op zoek naar 

een invulling van de dag 
die u als prettig, zinvol of 
betekenisvol ervaart. Dat 
kan iedere dag anders 
zijn. Het gebouw en de 
omgeving biedt u hiervoor 
vele mogelijkheden. In het 
Dorpshuis zijn meerdere 
ruimtes met verschillende 
sferen die aansluiten bij uw 
stemming en behoeften van 
het moment. Iedere bewoner 
kan aan veel activiteiten 
deelnemen, spontaan of 
georganiseerd. Er is genoeg 
te doen bij Het Vertrouwde 
Dorp.

“Het 
Vertrouwde Dorp, 
het hoogwaardig 

en eigentijdse 
alternatief voor het 

verpleeghuis.”

Serre

AchterkamerBibliotheek

Leefkeuken

Keuken



Onze medewerkers 
zijn deskundig in 
het begeleiden van 

mensen die geheugen-
problemen of een vorm 
van dementie hebben. 
Van hen krijgt u passende 
zorg. Zorg die ook 
met u is afgesproken. 
Onze medewerkers zijn 
gedurende de gehele dag, 
ook ‘s nachts, aanwezig. Zo 
kunnen onze medewerkers 

u niet alleen zorg bieden, 
maar u ook ontzorgen met 
de huishouding, zoals het 
schoonmaken, de was en 
het strijken en eten koken. 
Ook wordt de tuin gedaan. 
En als er iets stuk is kunnen 
zij dit voor u maken.

Met uw huisarts maken 
wij afspraken over uw 
medische zorg en medicatie 
die u gebruikt. Zo nodig 
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ZORG EN SERVICE 
Samen met onze vaste medewerkers zorgen wij ervoor dat 
u bij ons vertrouwd en veilig kunt wonen en leven. Door 
onze kleinschaligheid worden het voor u bekende gezichten.

worden er specialisten op 
het gebied van ouderenzorg 
en dementie ingeschakeld.

U kunt bij ons blijven 
wonen, zelfs in uw laatste 
levensfase. U hoeft dus niet 
meer te verhuizen.

Alle kosten voor het wonen 
en de dienstverlening 
zitten in één tarief, het 
woonservicetarief. Dit is een 
vast maandelijks bedrag. 
In geval van bewoning 
door een echtpaar wordt 
er extra partnertoeslag in 
rekening gebracht voor 

de extra dienstverlening. 
Het woonservicetarief 
is gedifferentieerd naar 
grootte en ligging van de 
woning. Een aanvullend 
pensioen en eigen 
vermogen, bijvoorbeeld 
vanuit een eigen woning, is 
nodig om bij ons te wonen.

PRIJZEN WONEN EN SERVICE

Foto van Het Vertrouwde Dorp uit november 2021 waarbij het 
gebouw uit de steigers mocht. In mei 2022 verwachten wij de 
oplevering van de eerste woningen voor de opening.



DE WONING

Uw woonkamer heeft 
een groot raam dat 
uitzicht biedt op de 

tuin en de omgeving. In de 
woonkamer is een kleine 
kitchenette aanwezig. 
Wanneer u bij de kitchenette 
door het raampje kijkt, heeft 
u zicht op het Dorpsplein. 

Vanuit de woonkamer komt 
u in uw slaapkamer met 
aangrenzend een ruime 

In het fraaie appartementencomplex, dat een uitstraling 
heeft van een dorp, huurt u een 2-kamerappartement.  
Het appartement is circa 50m2 groot. Uw appartement 
bereikt u via het Dorpsplein.

Via uw huisarts en het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling 
Zorg) heeft u een 
zorgindicatie ontvangen. 

Het Vertrouwde Dorp biedt 
u Volledig Pakket Thuis 
(VPT), 24 uur per dag. U 
kunt dit beschouwen als 
verpleeghuiszorg thuis. 
Om in Het Vertrouwde 
Dorp te komen wonen heeft 
u dan de zorgindicatie VPT 
Verpleging en Verzorging, 
ZZP 4vv, 5vv of 6vv (excl. 
behandeling) nodig.

Het CAK int en stelt 
uw maandelijkse eigen 
bijdrage vast. Met de 
rekenhulp van het CAK 
kunt u uw eigen lage 
bijdrage berekenen via:
www.hetcak.nl > 
berekening lage eigen 
bijdrage Wlz. 

U behoudt uw eigen 
huisarts. Het heeft echter 
onze voorkeur wanneer 
u zich laat inschrijven 
bij huisartsenpraktijk 
Ebbing en Peucker van 
Medisch Centrum Dorp. 
Met deze praktijk werken 
wij intensief samen. Met 
elkaar werken wij ook 
samen met de Specialist 
Ouderengeneeskunde en/
of Ouderenpsycholoog van 
ZorgSpectrum. 

De huisartspraktijk 
kan deze specialisten 
inschakelen voor advies 
of medebehandeling. 
Wij werken ook samen 
met de apotheker en 
paramedische diensten van 
Medisch Centrum Dorp. 
Belangrijk is dat u uw 
ziektekostenverzekering 
behoudt.

ZORGINDICATIE EN ZORGKOSTEN 
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• Boven: woning 
 van 50m2

• Onder: woning  
 echtparen van 70m2

badkamer. De badkamer 
is voorzien van een toilet, 
douche en wastafel.

Voor echtparen zijn er twee 
appartementen van circa  
70 m2 beschikbaar. U richt 
uw appartement naar eigen 
smaak in.

ca. 14 m2

ca. 27 m2

ca. 17 m2

ca. 44 m2

ca. 7 m2

ca. 9 m2

https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-lage-eigen-bijdrage-wlz
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-lage-eigen-bijdrage-wlz
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-lage-eigen-bijdrage-wlz


DE TUIN EN OMGEVING

Heeft u groene vingers? In de pluktuin oogst u groente, 
kruiden, fruit of plukt u een boeketje. Wilt u helpen 
met het verzorgen van de kippen, konijnen, geiten of 

wordt u blij van het rapen van eieren? Helpt u mee de was 
ophangen? U weet het: “niets moet, alles mag!”.

Het is heerlijk wandelen op de Houtensewetering of naar  
het Oude Dorp. Wij gaan graag met u mee. Kortom, iedere 
dag biedt Het Vertrouwde Dorp u vele mogelijkheden om 
een leuke, zinvolle of betekenisvolle dag te ervaren. 

Het is dan ook onze overtuiging dat u hierdoor prettiger 
woont en leeft.

Om het gebouw ligt in een grote tuin van 4.000 m2.  
Hier kunt u niet alleen heerlijk wandelen, maar onderweg 
ook even uitrusten op één van de terrassen. 
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Indien u belangstelling 
heeft voor Het Vertrouwde 
Dorp, neem dan gerust 
contact met ons op. Tijdens 
een persoonlijk gesprek 
vertellen wij graag meer 
over het wonen en de 

zorg- dienstverlening. Wij 
kijken met belangstelling uit 
naar uw reactie en nadere 
kennismaking. Dan is er 
tevens gelegenheid om de 
zakelijk aspecten toe te 
lichten.

VERDERE INFORMATIEWonen bij Het Vertrouwde 
Dorp is wonen gewoon als 
thuis, waarbij uw vrijheid, 
privacy en eigen regie 
centraal staat. 

Het Vertrouwde Dorp 
ligt in een grote tuin. Het 
gebouw en de tuin is voor 

iedereen vrij toegankelijk. 
We beperken mensen zo 
min mogelijk. We realiseren 
ons dat niet elk risico, 
zoals bijvoorbeeld vallen of 
verdwalen, voorkomen kan 
worden. Dankzij de inzet van 
onze medewerkers en het 
ontwerp en inrichting van 

het appartementencomplex 
bieden wij een veilige 
woon- en leefomgeving. 
Ook het gebruik van slimme 
zorgdomotica draagt 
hieraan bij. 

Het Vertrouwde Dorp gaat 
uiterst zorgvuldig om 
met persoonsgegevens 
en volgt de wettelijke 

regels. Dat geldt ook 
voor vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Wij stellen 
ons terughoudend op als het 
gaat om vrijheidsbeperking. 
Dat is bovendien wat de wet 
van ons vraagt.

VRIJHEID & VEILIGHEID

  “Niets
moet, alles 

mag!”
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