Bannehof
Type:
Plaats:

Woonzorgcentrum
Gorinchem

Welkom
Bewoners die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden in woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem hun nieuwe
thuis. In de Bannehof beschikt u over een eigen appartement en kunt u gebruikmaken van de gezamenlijke ruimte. Alle
zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft, bevindt zich binnenshuis.
Zorg en zelfstandig wonen
Samen met u en uw familie bekijken we welke zorg nodig is en welke mogelijkheden er zijn. Bewoners met een
lichamelijke beperking kunnen in de Bannehof rekenen op de zorg zoals in een verpleeghuis. Toch kunt u hier in uw eigen
appartement zo zelfstandig mogelijk blijven wonen.
Verder zijn in de Bannehof twee complete appartementen ingericht als Zorghotel. Hier kunnen mensen tijdelijk verblijven
om bijvoorbeeld te herstellen na een operatie.
Locatie
Het complex heeft zestig zorgappartementen. Deze zijn ook geschikt voor echtparen. Daarnaast zijn er 48
seniorenappartementen waar de bewoners zelfstandig leven en zijn er twee appartementen ingericht als Zorghotel.
Bannehof is een modern pand dat in 2009 werd gebouwd. Voor de ingang is een klein parkje ingericht met een vijver en
een mooie fontein. Hier staan bankjes opgesteld waar bijvoorbeeld de bewoners met bezoek kunnen verblijven.
Deze Rivas-locatie staat aan de rand van het centrum van Gorinchem.

Faciliteiten
In iedere woonlocatie van Rivas zijn voor de bewoners diverse faciliteiten. Daarnaast organiseren de
activiteitenbegeleiders en de vrijwilligers voor hen regelmatig activiteiten.
Aanwezig
Balkon op de kamer

•

Balkon voor woongroep/locatie
Bibliotheek

•

Café

•

Eigen meubels

•

Opmerkingen

Eten op de kamer mogelijk

•

Fitness
Huisdieren toegestaan

•

Internet in de locatie

•

Internet op de kamer

•

Kerkdiensten en/of weekafsluiting

•

Logeergelegenheid voor familie

•

Parkeergelegenheid bezoekers

•

Internetcafé

Vrijdagmiddag

Pin- of chipapparaat
Receptie

•

Restaurant

•

Stiltecentrum
Terras en/of tuin

•

Wassen van kleding/linnen op
locatie
Twee keer per week komt de rijdende

Winkel/toko
Activiteiten

winkel
Aanwezig

Activiteitenbegeleiding

•

Creatieve activiteiten

•

Culturele activiteiten

•

Kunstactiviteiten

•

Muzikale activiteiten

•

Uiteten in eigen huis

•

Aanvullende zorg

Aanwezig

Aromatherapie

•

Kapsalon

•

Massage

•

Pedicure

•

Opmerkingen

Opmerkingen

Kwaliteitskeurmerken
Alle woonlocaties van Rivas worden jaarlijks beoordeeld op de kwaliteit van zorg die wordt geleverd en hoe dat wordt
gedaan. Woonlocatie Bannehof heeft hierdoor diverse keurmerken ontvangen:

Gastvrijheidszorg met Sterren
3 sterren
Bannehof gaat in 2012 van 2 naar 3 sterren. Dit schrijft de Sterrengids 2012: ‘Een modern woonzorgcentrum dat vanuit
het Planetree-principe werkt. Goed wonen en het bieden van een goede, persoonlijke zorg, veiligheid en geborgenheid.
De medewerkers zijn vriendelijk en gaan respectvol om met de bewoners. Zeer ruime kamers, brede gangen, goed licht,
moderne zitjes, een ruime bibliotheek en internetruimte. Er is een mooi klein park, groot terras en een inpandige garage.'
Met het Nationale Gastvrijheidsonderzoek wordt met een sterrensysteem een beoordeling gegeven aan de kwaliteit van
de gastvrijheidszorg op het gebied van eten, drinken, ambiance en gastvrijheid.
HKZ
HKZ-keurmerk
De stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de
zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Organisaties met dit keurmerk hebben intern de zaken goed op orde, stellen de klant
centraal en werken voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
Planetree
Woonzorgcentrum Bannehof werkt aan het behalen van het Planetree-label. Dat is een internationale erkenning voor
mensgerichte zorg.
Bij Rivas bieden we zorg volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor ons handelen. Met Planetree sluiten we
aan op de wensen, behoefte en ervaringen van onze bewoners. We hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter
onze bewoner.

Vrienden van
Stichting Vrienden van Bannehof
Verschillende activiteiten voor de bewoners van woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem komen tot stand met de hulp
van de Stichting Vrienden van Bannehof. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld dingen
gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of een dagje uit te organiseren. Met de steun van de Vrienden van
Bannehof wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.
Hoe kunt u helpen?
Om dit mogelijk te maken en te blijven doen is uw steun nodig! U kunt de Stichting Vrienden van Bannehof ondersteunen
met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U kunt uw gift ook overmaken naar rekening 50.98.42.291.
Informatie en aanmelden
Voor aanmelden of meer informatie over de Stichting Vrienden van Bannehof neemt u contact op via telefoonnummer
(0183) 624 592 of mail tmidkoop@planet.nl.

Contact
Woonzorgcentrum Bannehof
Voermanstraat 169
4204 RH Gorinchem
Plan hier uw route
Bekijk hier de wachttijden van onze woonlocaties.
Telefoonnummer: (0183) 65 53 53
E-mail: zorglijn@rivas.nl
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Rivas Zorglijn: 0900-8440 (lokaal tarief)
bas.rivas.lan

