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Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Welkom in De Hassinkhof
De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel van het
Kulturhus. De locatie kenmerkt zich door een gemoedelijke en vriendelijke sfeer.
Bewoners worden omringd met persoonlijke en betrokken zorg. Hierdoor voelen
mensen zich er snel thuis. De Hassinkhof ligt vlakbij een park.

Marga’s Grand Café De Hassinkhof
is een belangrijke ontmoetingsplek.
Bewoners, bezoek én wijkbewoners
kunnen er terecht voor een warme
maaltijd en een kopje koffie. Het is
tegelijk de plaats waar veel activitei
ten plaatsvinden. Het Jeugdhuuske
van Beltrum heeft een ruimte in
De Hassinkhof zodat er een natuurlijk
contact is tussen jong en oud.
De Hassinkhof biedt een totaal
aanbod van wonen, welzijn en zorg.
Er is een woonzorgcentrum, een
groepswoning, tijdelijke zorg en
er zijn appartementen te huur.
Ons uitgangspunt is dat bewoners zo
zelfstandig mogelijk wonen en leven.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn
nauw betrokken bij het ondersteunen
van deze zelfstandigheid.

Ontspanning en ontmoeting
U woont zelfstandig en wilt graag
anderen ontmoeten of aan een
activiteit deelnemen? Dan kunt u
terecht bij De Hassinkhof. U kunt
gewoon binnenlopen voor een kopje
koffie of thee in Marga’s Grand
Café De Hassinkhof en een praatje
maken. Er worden ook diverse activi
teiten georganiseerd waar u van
harte welkom bent. Denkt u daarbij
aan bewegen, geheugentraining,
handwerken, bingo, hand- en
nagelverzorging, spelmiddag en
bloemschikken. Een aantal activiteiten
wordt in samenwerking met KBO
(Katholieke Bond van Ouderen)
georganiseerd. Aarzel niet en kom
langs!

Als u zelfstandig woont, kunt u ook
gebruik maken van verschillende
diensten die Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé biedt. Een greep uit het
aanbod:
• Een warme maaltijd in Marga’s
Grand Café De Hassinkhof of een
maaltijdservice thuis.
• Personenalarmering.
• Een cursus ‘Veilig door het verkeer
met een scootmobiel’.

Heeft u thuiszorg nodig? Thuiszorg
Marga Klompé biedt alle vormen
van thuiszorg. Van huishoudelijke
hulp tot complexe verpleging, van
persoonlijke verzorging tot terminale
zorg. Altijd afgestemd op uw vragen
en wensen. De zorg wordt verleend
vanuit de locaties. Zo is er altijd een
team in de buurt en komt er een
beperkt aantal hulpverleners over de
vloer. De wijkverpleegkundigen zijn het
aanspreekpunt voor alle vragen in de
wijk rondom welzijn, wonen en zorg
en regelen op dit gebied diverse zaken
(bijv. afstemming met de huisartsen).

Ieder mens telt

Diensten, thuiszorg en
behandeling

De toegang wordt bepaald door de
wijkverpleegkundige. Afhankelijk
van de zorgvorm en uw persoonlijke
situatie wordt een gedeelte van de
kosten vergoed en kan een eigen
bijdrage worden geïnd.
Stichting Zorgcombinatie Marga
Klompé kan ook ondersteuning bieden
door de inzet van diverse deskundigen
zoals: fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist of diëtist. De behandeling
kan in een locatie plaatsvinden, maar
ook bij u thuis. Voor informatie over
vergoedingen kunt u contact opnemen
met uw zorgverzekeraar.

Woonzorgcentrum en
appartement huren
Het uitgangspunt van woonzorg
centrum De Hassinkhof is dat u zo
zelfstandig mogelijk woont en leeft.
Er is veel aandacht voor welzijn
en een zinvolle dagbesteding.
Het woonzorgcentrum is kleinschalig
van opzet, wat maakt dat u er snel
vertrouwd bent.
De Hassinkhof heeft 22 apparte
menten (30 m²). Deze bevinden zich
op de begane grond en de eerste
verdieping. Elk appartement bestaat
uit een zit/slaapkamer, badkamer met
douche en een keukenblok.

Er zijn veel voorzieningen in
De Hassinkhof. In Marga’s Grand
Café De Hassinkhof kunt u – met
uw bezoek – terecht voor een
tussendoortje, warme maaltijd
of een geurend kopje koffie. Er is
een multifunctionele ruimte, een
winkeltje en een boekenhoek.
Er worden in De Hassinkhof
verschillende activiteiten
georganiseerd zoals bewegen,
geheugentraining, handwerken,
bingo, hand- en nagelverzorging,
spelmiddag en bloemschikken.
Ook met Festunique (bloemen
corso), carnaval, Pasen en Kerstmis
is er een leuk aanbod. De kinderen
en jongeren van het Jeugdhuuske
verzorgen een paar keer per jaar
een activiteit voor jong en oud.

Ieder mens telt

Vanaf 1 januari 2015 worden
vanuit overheidswege geen nieuwe
verblijfsindicaties meer afgegeven
voor de lichtere zorgvormen. Wilt
u graag beschermd en u heeft een
indicatie voor thuiszorg?
Dan kunt u een appartement huren
in De Hassinkhof. U kunt tegen
betaling gebruik maken van alle
voorzieningen en meedoen met
activiteiten. Op deze manier woont
u veilig en kunt u naar behoefte
contacten aangaan met (buurt)
bewoners. Thuiszorg ontvangt u
van Thuiszorg Marga Klompé.

Tijdelijke zorg
Op de eerste etage van De Hassinkhof
zijn vier volledig ingerichte apparte
menten voor tijdelijke zorg. U kunt
daar gebruik van maken:
• na een ziekenhuisopname
of ziekteperiode thuis;
• zodat uw familie/mantelzorger
de zorg tijdelijk kan overdragen;
• in de laatste fase van uw leven
(terminale zorg).

Groepswonen
De groepswoning van De Hassinkhof
biedt plaats aan zes bewoners met
dementie. De bewoners kunnen er
beschermd wonen in een huiselijke
sfeer. De woning bevindt zich op de
eerste verdieping van De Hassinkhof.
Elke bewoner heeft een eigen appar
tement met badkamer. Daarnaast
is er een ruime gemeenschappelijke
huiskamer en een open keuken.
Het uitgangspunt van het groeps
wonen is dat zoveel mogelijk het
vertrouwde dagelijks leven wordt
voortgezet. De gebruikelijke huiselijke
bezigheden worden waar mogelijk
samen met de bewoners gedaan.

Partner, familieleden, vrienden of
kennissen zijn van harte welkom in de
groepswoning. Zij kunnen de bewoner
blijven ondersteunen, zoals ze dat
altijd al deden.
Groepswonen valt onder de Wet Lang
durige Zorg. Toegang hiertoe wordt
verleend door het CIZ.

Ieder mens telt

U kunt daarbij denken aan koken en
bakken, de was vouwen, boodschap
pen doen en andere kleine huishou
delijke bezigheden. Daarnaast zijn
er activiteiten die aansluiten bij
specifieke behoeften van bewoners,
zoals: muziek luisteren, spelletjes doen,
voorlezen of samen met bezoek of een
vrijwilliger even naar buiten voor een
kleine wandeling.

Ieder mens telt
Meer informatie
Wilt u meer weten over De Hassink
hof? Neem dan contact op met de
afdeling service en bemiddeling van
Stichting Zorgcombinatie Marga
Klompé, bel (0544) 474 114 of mail
naar serviceloket@szmk.nl. U kunt ook
gebruik maken van de spreekuren die
onze adviseurs op vaste tijden in onze
locaties hebben. Voor meer informatie
kunt u onze website bezoeken:
www.szmk.nl.

Waarom kiest u
voor De Hassinkhof?
Een totaalaanbod van wonen, welzijn en
zorg, afgestemd op de behoeften en wensen
van inwoners van Beltrum en omgeving.
Hoogwaardige zorg waarbij de mens
centraal staat.
Gelegen in het centrum van Beltrum;
onderdeel van het Kulturhus.
Vrijwilligers en mantelzorgers hoog
in het vaandel.
Een breed aanbod van activiteiten.

STICHTING

ZORGCOMBINATIE

Gemotiveerde en gekwalificeerde
medewerkers.
Natuurlijk contact met kinderen
en jongeren door het Jeugdhuuske
(onder dak bij De Hassinkhof).

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon (0544) 474 100, www.szmk.nl
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