Beukenhof Musselkanaal

CHRISTELIJKE STICHTING BCM
ZORG EN DIENSTVERLENING

Locatie Beukenhof
Beukenhof 1, 9581 DH Musselkanaal
(0599) 568 800
Locatie Maarsheerd
Maarsdreef 1, 9501 AM Stadskanaal
(0599) 568 800
Kantoor
Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal
Postbus 428, 9500 AK Stadskanaal
(0599) 568 800
info@woonzorgbcm.nl
www.woonzorgbcm.nl

Wonen is meer... dan alleen een dak boven uw hoofd!

Deze brochure is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren
op het wonen in Beukenhof; er kan immers een tijd komen dat u
niet meer in uw huidige huis kunt of wilt blijven wonen.
In dit geval bieden wij u een aantal mogelijkheden over de
verschillende verblijfsvormen binnen onze organisatie. Ook vindt
u in deze brochure uitleg over welke zorg wij u kunnen bieden.
Beukenhof is al jaren een begrip in Musselkanaal. Musselkanaal is
een veenkoloniaal dorp met een landelijke sfeer. Winkels en andere
diensten zijn binnen loopafstand bereikbaar. Het verzorgingshuis is
uitermate goed bereikbaar via het openbaar vervoer.
In 2014 is een groot gedeelte volledig opnieuw opgebouwd
waarmee het een modern gebouw is dat van alle gemakken is
voorzien. Er bevinden zich 36 appartementen waar u zowel intern
kunt wonen als zelfstandige huurder met afname van zorg.
Alle appartementen zijn voorzien van alarmering en brandmeldinstallatie. Ook is er in elk appartement een aansluiting voor tv,
telefoon en internet.
Het gebouw is omgeven door een grote tuin met een bosrijke
uitstraling waarin u heerlijk kunt genieten. Aan de voorkant van
het gebouw ligt het 'Stadskanaal' waarin met name in de zomer
bedrijvigheid is vanwege de plezierjachten die er doorheen varen.

Wonen is meer... dan alleen een dak boven uw hoofd!

Het dagelijkse leven
in Beukenhof
We vinden het belangrijk dat u uw
leven zoveel mogelijk kunt
voortzetten op de manier zoals u
gewend was. Wilt u ontbijten,
koffie drinken en eten op uw eigen
kamer dan is dit geen enkel
probleem. Maar bent u juist op
zoek naar meer gezelligheid en
structuur in uw leven dan bieden
wij tal van mogelijkheden.

Zo beginnen we elke ochtend met een inloop ontbijt waar u keuze heeft
uit verschillende soorten brood, beleg en zuivel. Gedurende de dag zijn er
gezamenlijke koffie en thee momenten en worden er verschillende
activiteiten aangeboden. U kunt hierbij denken aan bingo, muziekmiddag,
kegelen, tuinieren, handwerken, fietsen en zwemmen. Af en toe wordt er
ook een gezellig uitje buitenshuis georganiseerd.
De warme maaltijd wordt dagelijks tussen de middag in ons gezellige
restaurant geserveerd. Mocht u liever 's avonds warm eten dan is dit ook
mogelijk.
We vinden het belangrijk dat u fit en gezond blijft en daarom komt er
twee keer per week een bewegingstherapeut langs om u individueel of
gezamenlijk met andere bewoners hierin te begeleiden.
Daarnaast kunt u ook uw verjaardag of een ander feestelijk moment
samen met uw familie en vrienden bij ons vieren in een aparte ruimte.

Zorgverlening

Geestelijke verzorging

Als u in een verzorgingshuis gaat
wonen heeft u een WLZ-indicatie
nodig, deze wordt geïndiceerd door
het CIZ. Voor andere zorgvragen
zoals huishoudelijke hulp of
thuiszorg zijn andere indicaties
nodig waar wij u graag informatie
over geven.

BCM is een instelling met een
christelijke identiteit. Cliënten van
alle gezindten zijn welkom bij BCM.
De christelijke signatuur komt
onder andere tot uiting in het feit
dat BCM zelf een dominee in dienst
heeft voor uw levensvragen of
gewoon een praatje. Iedere
vrijdagavond is er een
weekafsluiting die onder leiding
staat van een geestelijk verzorger.

In overleg met u worden de
zorgmomenten afgesproken en
vastgelegd in het zorgplan door de
contactverzorgende.

Winkel
Beukenhof beschikt over een klein
winkeltje waar u terecht kunt voor
uw dagelijkse boodschappen en
producten zoals wenskaartjes,
bloemetjes, chocolaatjes etc.

Wasserij
In Beukenhof kunt u uw kleding
tegen een vast maandtarief laten
wassen. Het wassen van de kleding
wordt uitbesteed aan een extern
bedrijf. Al uw kledingstukken
worden tegen betaling voorzien
van een label.

Administratie, Post,
TV en Internet
Indien u dit wenst kunt u begeleiding krijgen met financiële en
administratieve aangelegenheden,
hiervoor wordt een extern bedrijf
ingeschakeld.
De post wordt van dinsdag t/m
zaterdag bij u bezorgd. Bij BCM is
een collectief contract afgesloten
voor het ontvangen van kabeltelevisie. Wilt u gebruik maken van
internet of meer zenders voor uw
tv, dan dient u hiervoor zelf een
aanvullend pakket af te nemen bij
een provider naar keuze.

Technische zaken
Kleine reparatie in uw appartement
of het vervangen van lampen kunt
u doorgeven aan de medewerkers.
Reparaties aan apparatuur die u
zelf heeft aangeschaft, zijn
uiteraard voor uw eigen rekening.

Schoonmaak
Uw appartement wordt één keer
per week schoon gemaakt.

Uw privacy en de
klachtencommissie
U hebt als bewoner recht op
naleving van de privacywetgeving.
Met uw persoonlijke gegevens die
wij vastleggen wordt zorgvuldig
omgegaan.
Mocht u desondanks over onze
zorg en dienstverlening niet
tevreden zijn, dan kunt u dit
bespreken met de vertrouwens-persoon binnen onze organisatie.
Daarnaast heeft BCM een externe
onafhankelijke klachtencommissie
aangesteld. De werking van deze
klachtencommissie is vastgesteld in
het klachtenreglement.

Cliëntenraad

Tot slot

De cliëntenraad behartigt de
belangen van onze bewoners. De
raad overlegt regelmatig met de
directie en denkt mee over
onderwerpen die voor bewoners
belangrijk zijn.

Met deze brochure hebben wij u
een zo goed mogelijk beeld willen
geven van het wonen in Beukenhof.
Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen via
0599 – 568 800 of even
langskomen. De contactgegevens
staan op de achterzijde van deze
brochure.

