
VERHUISD? GOED GEREGELD BIJ WEIDEHEEM!  

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Verhuisd
Welkom!

beschermd wonen

Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb?  

Wat zijn de tijden van het ontbijt,  de lunch, het avondeten en de koffie/thee?

1

U kunt ontbijten als u wakker bent,  de warme maatijd is rond 12.30 uur en het avondeten rond 17.30 uur.  Samen 

drinken de bewoners koffie of thee rond 10 uur en 19 uur.

Uw vraag over de zorg kunt u stellen aan ..........................................................................................................................................,  

telefoonnummer/mail:  ...............................................................................................................................................................................

Wat is er te doen? 

Wie komt er nog meer bij mij langs? 

Is bezoek welkom? 

Wat als iemand mij wil bellen? 

Hoe ontvang ik mijn post? 

Er is van alles te doen,  maar wat wilt u zelf? Binnenkort komt er een dagbestedingscoach bij u langs om hierover te 

praten.

Binnenkort komt de geestelijk verzorger zich voorstellen.

Dat bepaalt u zelf.  U woont hier,  dit is uw huis.  De mensen die hier werken,  zijn bij u te gast! 

Het is wel fijn als uw bezoek rekening kan houden met tijden van persoonlijke verzorging,  behandeling en maaltijden.

Dat kan,  het telefoonnummer van de afdeling is:  ...............................................................................................................................

U ontvangt uw post van de verzorgenden.  Uw nieuwe adres is:

Weideheem

Naam bewoner

Afdeling.........

Drift 2

3844 JW Harderwijk
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VERHUISD? GOED GEREGELD BIJ DE WEIDEHEEM!  

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Verhuisd

Welkom! 
beschermd wonen

Wat is de Wifi code? 

Is er verder iets wat van mij wordt verwacht? 
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De loginnaam is:   Gast.    Het wachtwoord is:   GratisInternet.

Bij de Zorggroep zorgen wij voor elkaar en voor onze omgeving.  Dit is vastgelegd in huisregels die u krijgt uitgereikt,  

zodat u ze kunt doorlezen of kijk op www.znwv.nl/goedgeregeld.

ZNV-12383-nl--0721-1

Wie maakt mijn kamer schoon? 

Wij maken uw kamer schoon,  uitgezonderd persoonlijke eigendommen en in kasten (wij verwachten dat u deze zelf 

op orde houdt).  Vriendelijk verzoeken wij u het aantal spullen dat u neerzet te beperken vanwege de schoonmaak.  


