Gasterie De Herberg
In Gasterie De Herberg kunt u, maar ook uw gasten en inwoners van
de wijk terecht voor een (warme) maaltijd of drie-gangen-menu, een
kopje koffie, een stuk vlaai, een klein hapje en gezelligheid. Voor u
als cliënt zijn koffie en thee gratis. De overige consumpties zijn voor
uw eigen rekening. Onze gastvrouwen zijn aanwezig van maandag
tot en met zondag van 9.30 tot 17.30 uur. U kunt op andere tijden
ook gezellig samenzijn in de Gasterie.

Zorgcentrum Dr. Ackenshuis
Oude Maastrichterweg 21
6271 EA Gulpen
Zorgcentrum De Hazelhof
Oude Maastrichterweg 11
6271 EA Gulpen

Heeft u iets te vieren?
Nu ook verkrijgbaar in Dr. Ackenshuis/De Hazelhof ‘verjaardagsarrangementen’. De smakelijke toevoeging aan uw feest. Reserveer
tijdig bij de gastvrouw.

Maaltijden
U nuttigt uw drie-gangen menu in principe in Gasterie De Herberg.
Dit kan tussen 12.00 en 13.30 uur zonder aanmelding vooraf. Uw
gasten kunnen ook gebruikmaken van het drie-gangen-menu. De
kosten voor uw gasten zijn voor eigen rekening.

Vrijwilligers

Dr. Ackenshuis en De Hazelhof
hebben het Planetree-label
behaald als blijk van
internationale waardering
voor hun uitstekende zorg.

Kent u iemand die interesse heeft in vrijwilligerswerk, dan kunt u dit
melden bij de receptie van Dr. Ackenshuis. De vrijwilligerscoördinator
neemt dan contact met hem/haar op.

Bezoektijden
Uw gasten zijn te allen tijde welkom.

PLANETREE

Informatiewijzer
Dr. Ackenshuis/De Hazelhof

Van Sevagram maken onderdeel uit:
Zorgcentra, Revalidatiecentrum, Hospices, Verzorgd Wonen
www.sevagram.nl
Uitgave: januari 2018

Van harte welkom!
Dr. Ackenshuis en De Hazelhof bieden samen met familie, medewerkers en vrijwilligers de zorg die bij u past en aansluit bij de levensfase
waarin u zich bevindt. Wij garanderen die veiligheid, geborgenheid en
betrokkenheid die passen bij een goede kwaliteit van leven.

Planetree
Sevagram omarmt, als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg, het
Planetree-concept. Planetree helpt wereldwijd zorgorganisaties om
vanuit hun eigen kracht merkbaar betere mensgerichte zorg te bieden. Dit door een onderscheidende manier van denken, kijken, luisteren en doen, waarbij persoonlijke aandacht voor elke cliënt écht centraal staat. Bij Sevagram is de zorg van vandaag morgen alweer beter.

activiteiten, actuele informatie en wetenswaardigheden. Heeft u zelf een
tekst ter publicatie, dan kunt u deze aanleveren bij de receptie.

Ook Sevagram à la Carte maaltijden zijn verkrijgbaar in De Marskramer. U kunt gebruikmaken van de bestelservice.

Receptie

Kapsalon

Bij de receptie kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en
17.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
terecht met vragen of wensen.

Dr. Ackenshuis beschikt over een kapsalon. Afspraken hiervoor
maakt u rechtstreeks bij de kapsters of via de receptie. De dameskapsalon is geopend op donderdag en vrijdag. De heren worden
in principe op woensdagochtend ingepland. Indien gewenst is een
andere dag ook mogelijk. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Administratie
Voor vragen op administratief en financieel gebied kunt u terecht bij de
administratie. De administratie is gehuisvest op de begane grond van
Dr. Ackenshuis. Openingstijden zijn: maandag en donderdag van 9.45 tot
11.45 uur en dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Activiteiten

Toegang bij gesloten deur

Naast (kunst- en cultuur)activiteiten organiseren wij tevens centrale activiteiten rond carnaval, Koningsdag, Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Wekelijkse activiteiten zijn handwerken, knutselen, spellen, kienen,
bewegen voor ouderen, diverse beweegactiviteiten en muziekdagen.

Bezoekers kunnen gebruikmaken van de bel bij de hoofdingang. Het afdelingspersoneel zal de deur vervolgens openmaken.

Kunt u niet deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten? Dan bekijkt
een van de activiteitenbegeleiders met u welke andere mogelijkheden
er zijn. Heeft u zelf suggesties of wensen over ontspanning of activiteiten, laat het ons dan weten.
Sevagram geeft drie keer per jaar een Kunst- en Cultuurprogramma uit
met interessante kunst- en cultuuractiviteiten. Informeert u hiernaar bij
de receptie indien u dit programma nog niet ontvangen heeft.

Huisblad
Enkele malen per jaar verschijnt ons huisblad Ack-tueel. Hierin staan

Pastorale zorg
Iedere woensdag en zaterdag om 10.15 uur vindt er een H. Mis plaats in
de kapel. Op alle andere dagen is er om 18.00 uur een rozenkransgebed
in de kapel. Ook beschikt Dr. Ackenshuis over een stilteruimte (voor verschillende religies). Er is een geestelijk verzorger aanwezig die u graag
bezoekt. Een afspraak kunt u maken via de receptie.

De Marskramer
Op de begane grond bevindt zich een kleine winkel ‘De Marskramer’
waar u terecht kunt voor uw boodschappen. Uiteraard bent u vrij om
elders uw boodschappen te doen. De Marskramer is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur geopend. Verrekening
van de kosten met uw bewonersrekening is mogelijk.

Pedicure
Uw basisvoetverzorging gebeurt door onze zorgmedewerkers.
Heeft u een medische indicatie voor voetverzorging en verblijft
u in Dr. Ackenshuis/De Hazelhof op basis van een indicatie met
behandeling? Dan wordt uw voetverzorging geregeld en betaald
door Dr. Ackenshuis/De Hazelhof.
Heeft u een medische indicatie voor voetverzorging en verblijft u
in Dr. Ackenshuis/De Hazelhof op basis van een indicatie zonder
behandeling? Dan kunt u de kosten bij uw aanvullende ziektekostenverzekering indienen. Afhankelijk van het type zorgverzekering komt u al dan niet in aanmerking voor een vergoeding.
Wilt u weten op basis van welke indicatie u verblijft? Uw Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) kan u deze informatie verstrekken.
Voor aanvullende voetverzorging zonder medische indicatie kunt
u uiteraard ook terecht bij de pedicure. De kosten betaalt u dan
zelf. Een afspraak voor de pedicure maakt u rechtstreeks.

