
Valkenheim
een (t)huis voor 
bewoners én 
medewerkers...

terug naar Valkenburg



De nieuwbouw van 
Valkenheim staat! 
Een mooi ontworpen gebouw dat 
voor 38 bewoners een warm en fijn 
thuis biedt. Inmiddels is Sevagram 
op de locatie Valkenheim ook 
gestart met fase 2: de bouw van 
60 spiksplinternieuwe moderne 
zorgpaviljoens. Volgens plan 
nemen bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers en alle overige 
betrokkenen de paviljoens in juli in 
gebruik.

Hechte gemeenschap
Valkenheim was al een warme 
en hechte gemeenschap van 
bewoners, familie, medewerkers 
en vrijwilligers. Door de waterramp 
die onze locatie in juli 2021 trof, is 
dat nog versterkt. We zijn superblij 
met de realisatie van ons nieuwe 
Valkenheim en verheugen ons erop 
weer samen als team en met onze 
vrijwilligers, bewoners een warm en 
fijn thuis te bieden.  Want daar staat 
Valkenheim voor. In Valkenburg én in 
de regio!

Warme huiselijkheid
In Valkenheim wonen mensen met 
dementie. Daar is in het ontwerp van 
de nieuwbouw veel rekening mee 
gehouden. Zo heeft elke bewoner 
een ruime éénpersoonskamer, per 
woongroep van twaalf mensen 
is er een gezellige in warme 
kleuren ingerichte huiskamer. 
Daar is eveneens een ruimte waar 
bewoners zich kunnen terugtrekken 

hun vak uit. Vanuit het sociale 
domein en de partners waarmee 
we samenwerken, bijvoorbeeld de 
thuiszorg, proberen we ouderen zo 
lang als het verantwoord is in hun 
eigen vertrouwde omgeving te laten. 
Als dat niet meer kan omdat ze 
kampen met een vorm van ernstige 
dementie komen wij in beeld. Dat is 
ook vaak het moment waarop hun 
mantelzorgers –meestal zijn dat 
de kinderen-  aangeven bij de hulp 
aan vader of moeder overbelast te 
raken.

Tijdig een helpende hand 
Hoe goed ook bedoeld, we zien 
geregeld dat mantelzorgers te lang 
wachten. En dit voor meer verdriet 
en frustraties zorgt of tot onveilige 
situaties leidt. Daarom bieden 
wij in het belang van oudere én 
mantelzorger tijdig een helpende 
hand. We hebben de kennis en 

kunde, de ervaring en we kennen als 
geen ander de weg. Als specialisten 
in mensgerichte zorg helpen we 
toekomstige bewoners en hun 
familie bij het moeilijke besluit om 
vader of moeder te laten verhuizen 
naar Valkenheim. Ze mogen daarbij 
tijdens het complete traject op ons 
rekenen.

Een thuis bij Valkenheim
Wilt u meer informatie over wonen 
bij Valkenheim? 

Neem contact op met onze 
collega’s van het Servicebureau.  
Zij helpen u graag verder. 

U kunt het Servicebureau bereiken 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 
uur op nummer 0900 777 4 777.

om tot rust te komen. Het gebouw 
is ruim en zo opgezet dat iedere 
bewoner vrij kan bewegen. En 
natuurlijk komt er een gasterie waar 
je gezellig iets kunt eten en drinken.

We zijn blij met de realisatie van ons 
nieuwe Valkenheim en verheugen 
ons erop bewoners een warm en 
fijn thuis te bieden.  Want daar staat 
Valkenheim voor. In Valkenburg én in 
de regio!

Aandacht voor ieders 
talenten en behoeften
Bij activiteiten en evenementen in 
Valkenheim is het levensverhaal 
van de bewoners leidend. Heeft 
een bewoner is zijn jongere jaren 
graag muziek gemaakt, dan nemen 
we dat ook mee in zijn dagelijkse 
leven in Valkenheim. Naast goede 
mensgerichte zorg, is het welzijn van 
bewoners belangrijk. Voor de een is 
dat muziek maken of luisteren, de 
ander doet graag aan yoga of geniet 
van een ochtend met klankschalen. 
We hebben aandacht voor ieders 
talenten en behoeften en gaan daar 
samen mee aan de slag.

Thuis zo lang het kan
Sevagram is een organisatie die 
de uitgangspunten van Planetree 
onderschrijft. Die gaan uit van 
de zorgbehoeften en ervaringen 
van bewoners. Gekwalificeerde 
medewerkers oefenen er met 
voldoening en plezier optimaal 
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