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Ontmoeten. Dat is een van de dingen die woonzorgcentrum Bannehof typeert. Veel van onze
bewoners vinden ontmoeting erg belangrijk en zoeken elkaar dan ook vaak op. Maar Bannehof is
meer. Het is ook een plek waar ouderen die in de buurt wonen graag komen. Om een kop koﬃe te
drinken of een praatje te maken met de bewoners en met elkaar. En om regelmatig aan te
schuiven aan tafel om samen met de bewoners te eten. Daarmee heeft Bannehof naast haar
functie als woonzorgcentrum ook een echte buurtfunctie. Bannehof is ook een plek waar heel veel
kan en waar al uw wensen bespreekbaar zijn. Wij doen er alles aan om u als bewoner een
aangenaam, stabiel en blijvend thuis te bieden. Ook wanneer na verloop van tijd uw situatie, of
dat van uw partner, verslechtert. Daarbinnen bieden wij u veel keuzevrijheid en eigen regie op
basis van wat u wilt en kunt. Waardig oud worden en prettig wonen staat bij ons centraal. Daarbij
is goede zorg op maat voor u altijd dichtbij en beschikbaar.

Bannehof
Bannehof is een woonzorgcentrum in Gorinchem en heeft 61 appartementen. Verdeeld over negen
woonlagen bieden wij 66 bewoners, waaronder een aantal echtparen, onderdak en waar nodig

zorg. Dat zijn zowel mensen met beginnende dementie als mensen met lichamelijke klachten in
een beginnend of een meer gevorderd stadium. Dat bepaalt ook de mate van zelfstandigheid als
de zorgvraag van onze bewoners. Wij passen ons daar zo goed mogelijk op aan. Bannehof ligt in
een rustige straat vlakbij het Piazza centrum met vele winkels. Om de hoek is een klein park met
een vijver, lekker om even te wandelen of te zitten. Bannehof heeft een groot terras en een luxe
uitstraling. De hoger gelegen appartementen bieden een prachtig uitzicht over Gorinchem.

Hoe ziet de woning er uit?

Als bewoner heeft u een groot en comfortabel appartement tot uw beschikking. Dat bestaat uit
een slaapkamer, een woonkamer met keuken, een badkamer en toilet, een berging met een
wasmachineaansluiting en een balkon. Koken en eten gebeurt zowel gezamenlijk en centraal in
ons Grand Café als in het eigen appartement. Als bewoner maakt u hierin zelf een keuze. Die
keuze geldt ook of u de warme maaltijd ’s middags of ’s avonds wilt.

Wat is er allemaal te doen?
Bannehof biedt u als bewoner veel verschillende activiteiten. Daar mag u altijd aan meedoen maar
het hoeft niet. Ook op dit gebied respecteren wij uw keuzevrijheid. We organiseren zowel
activiteiten in groepsverband als voor de individuele bewoners. Denkt u hierbij aan een High Tea,
bingo, zangkoren, vrijdagmiddelborrels, modeshows, ﬁlmavonden, activiteiten rondom beweging,
handwerkclubs, concerten en praatgroepen over allerlei thema’s zoals waardig oud worden.
U vindt hier een overzicht (enkel Wonen met Zorg) van alle faciliteiten in locatie Bannehof.

Hoe ziet een dag er uit?
De dagen op de Bannehof zijn voor elke bewoner anders. Op basis van uw behoeften bepaalt u in
hoge mate zelf hoe uw dag eruit ziet. De grotere activiteiten kondigen we altijd vooraf aan maar
we houden er ook van om dingen spontaan te organiseren. Op het moment dat wij of u al bewoner
ergens behoefte aan hebben. Min of meer vaste momenten kennen wij ook op de Bannehof. Die
bestaan onder andere uit ’s ochtends samen koﬃe drinken, ’s middags lunchen, de
avondmaaltijd rond half 6 met aansluitend koﬃe. De rest van de dag vult u zelf in, alleen of
samen met medebewoners, familie, verzorgenden of vrijwilligers.

Hoe is de zorg geregeld?
Op de Bannehof zijn er drie vaste zorgteams actief. Dat betekent dat u altijd te maken heeft met
de vertrouwde gezichten van mensen die u en uw situatie kennen. Elk zorgteam bestaat onder
meer uit verzorgenden, medewerkers welzijn, woonassistenten en activiteitenbegeleiders. De zorg
die wij u bieden op de Bannehof is zoveel mogelijk maatwerk. We sluiten zo optimaal mogelijk aan
op uw behoeften, wensen en gewoonten. Bent u een vroege vogel of slaapt u liever lang uit? Bij
ons mag het allebei. Wij passen onze zorg op u aan

Wanneer kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de Bannehof wanneer u een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) van 4
of hoger heeft. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars beoordelen wij of Bannehof u de
juiste zorg kan bieden.

Vrienden van Bannehof
Verschillende activiteiten voor de bewoners van locatie Bannehof komen tot stand met de hulp
van de 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.

Vriend worden?
U kunt de Stichting Vrienden van Bannehof ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage.
U bent al vriend voor €25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen ZakenVriend worden met
een jaarlijkse donatie van minimaal €250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar rekening NL20
KNAB 07253 031 74.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Bannehof en aanmelden neemt u contact op
via telefoonnummer (0183) 62 45 92. Daarnaast is er een ﬁnancieel overzicht beschikbaar.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van Bannehof zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers helpen
bijvoorbeeld mee met allerlei activiteiten voor bewoners en begeleiden bewoners naar
kerkdiensten, (ziekenhuis)afspraken en in het Senioren Internet Café. Ook zijn er vrijwilligers die
één op één met een bewoner uitstapjes maken. Tenslotte helpen vrijwilligers op de groepen,
bijvoorbeeld met koken en eten.
Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger: neem contact op met
vrijwilligerscoördinator Dorota Dadak via d.dadak@rivas.nl.

