’t Höfke

Wonen met zorg in een huiselijke omgeving.

Op een rustige locatie op loopafstand van
het centrum van Beek (Berg en Dal) ligt
Kalorama ’t Höfke. Hier woont u met zorg
in een huiselijke omgeving. In ’t Höfke
heerst een gemoedelijke sfeer en er is
24 uur per dag zorg in de nabijheid.
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In ’t Höfke woont u met zorg
Wonen en leven in ’t Höfke
In ’t Höfke woont u in een prettige omgeving met zorg. Welke zorg u krijgt, hangt af
van uw persoonlijke situatie. Sommige bewoners zijn nog redelijk zelfstandig, anderen
hebben meer ondersteuning nodig. Het aantal mensen met dementie neemt toe. Hier
is onze zorg op aangepast. Wat ’t Höfke bijzonder maakt, zijn de bewoners met ieder
hun eigen levensverhaal. Daar mag aandacht voor zijn. In ’t Höfke wonen 60 bewoners.

“Wij zijn te gast bij onze bewoners. Zij wonen hier en wij zijn
er om ze zo goed mogelijk te
ondersteunen en ze díe zorg te
bieden die ze nodig hebben.”

“Wij vinden het belangrijk
dat een bewoner bij ons
zoveel mogelijk zijn of haar
eigen leven kan leiden.”

Binnen ’t Höfke zijn er verschillende groepen
bewoners. In woongroep De Terp wonen mensen met
vergevorderde dementie. Deze woongroep bestaat
uit 14 bewoners. In het verzorgingshuis zijn er ook
bewoners die overdag iets meer zorg en ondersteuning nodig hebben, voor deze bewoners hebben wij
De Huiskamer. Hier verblijven dagelijks ook rond de
14 bewoners. Daarnaast hebben we 3 Topkamers,
waar u tijdelijk kunt verblijven als het om een bepaalde reden thuis even niet gaat. Onze gasten van
de Topkamers gaan normaal gesproken weer terug
naar huis. U kunt bij ’t Höfke ook zelfstandig wonen,
bijvoorbeeld als uw partner een indicatie voor zorg
heeft. Wij doen er alles aan dat u als echtpaar zoveel
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en zo lang mogelijk bij elkaar kunt blijven. Woont u
in één van de aanleunwoningen van ’t Höfke? Dan
verzorgen wij ook thuiszorg en alarmering.

Onze zorg
U krijgt van ons de zorg die bij u past en die u nodig heeft. Zorg op maat noemen we dat. Zodra u
bij ons komt wonen, stellen we in overleg met u een
zorgleefplan op. Hierin leggen we samen vast welke
zorg u nodig heeft. We hebben aandacht voor uw
eigen wensen. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de zorg- en dienstverleners die u al kent.
Daarom stellen we eerst een zorgleefplan op voor
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6 weken, dat we vervolgens evalueren en dan pas
definitief maken of aanpassen. In het zorgleefplan
maken we ook afspraken over de service en faciliteiten waar u gebruik van wilt maken.
Wat betreft de medische zorg vallen de bewoners van
woongroep De Terp onder de verantwoordelijkheid
van de specialist ouderengeneeskunde van Kalorama.
Alle andere bewoners behouden hun eigen huisarts.
Bij voorkeur is dit een huisarts uit Beek.

Woongroep De Terp
De Terp is een woongroep voor mensen met vergevorderde dementie. Zij verblijven overdag in een sfeervolle ruimte met verschillende zitjes, een open keuken
en buitenterras. Samen met onze collega’s en vrijwilligers vormen de bewoners hier een eigen huishou-

den. Er wordt gekookt, gewassen, koffie gedronken,
gegeten, er worden activiteiten gedaan en in de tuin
gewerkt. Iedereen levert hier, zover als dat mogelijk
is, zijn of haar eigen bedrage. Het gaat erom dat
onze bewoners hier wonen en dat zij zoveel mogelijk
de regie behouden over hun leven. De sfeer is gezellig
en de bewoners voelen zich hier thuis. Iedere dag zijn
er collega’s en vrijwilligers in de woonkamer van De
Terp aanwezig.
Alle bewoners van De Terp hebben een eigen kamer
met gedeeld sanitair. Deze kamer mag met eigen
herkenbare spullen worden ingericht. Kalorama zorgt
voor een hoog-laag bed en een nachtkastje. We maken gebruik van moderne technieken zoals domotica
en zogeheten leefcirkels. Hierdoor hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid. Er is een terras en
een beschutte tuin met volop ruimte waar het heerlijk
toeven is.

Wonen met zorg
Bent u nog redelijk zelfstandig maar u heeft wel zorg
in de nabijheid nodig? Dan is wonen met zorg in ’t
Höfke een ideale oplossing. U behoudt de regie over
uw leven en wij zijn er om u te ondersteunen daar
waar u dat nodig heeft. Als uw zorgvraag verandert,
bekijken we dat samen en passen we indien nodig
uw zorgleefplan aan. Het kan ook zijn dat uw partner intensievere zorg en begeleiding nodig heeft. Bij
’t Höfke streven we ernaar dat u zo lang mogelijk bij
elkaar kunt blijven.
U woont in uw eigen appartement en u maakt gebruik van onze faciliteiten zoals het restaurant de
Hofferij en u kunt deelnemen aan gezellige activiteiten die wekelijks georganiseerd worden.

“Wij laten mensen hier in
hun waarde en verdiepen
ons in hun levensverhaal.”
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De Huiskamer
Voor bewoners die overdag meer structuur en ondersteuning nodig hebben, is er De Huiskamer. Hier

wordt gegeten, zijn activiteiten en hebben we oog
voor elkaar. Uitgangspunt blijft dat u of uw familie
ons zoveel mogelijk aangeeft waar u behoefte aan
heeft. Binnen De Huiskamer verdelen we de huis
houdelijke taken en draagt iedereen naar vermogen
zijn of haar steentje bij. De sfeer is hier huiselijk en
gezellig. Met elkaar brengen we op een prettige
manier de dag door.
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Restaurant De Hofferij

“Wij willen dat u
zich thuis voelt!”

Dagelijks genieten van een heerlijk ontbijtbuffet of
’s middags van een warme maaltijd in ons restaurant
De Hofferij? Dat kan! Wij koken hier voor onze bewoners en senioren uit de omgeving worden ook hartelijk uitgenodigd om mee te komen eten. Wij bieden
dagelijks een wisselend menu en onze koks werken zo
veel mogelijk met verse producten. Natuurlijk volgen
we de seizoenen. Zo eet u bij ons in de wintermaanden bijvoorbeeld een heerlijke stamppot en hebben
we in het voorjaar regelmatig asperges en andere
groenten van het seizoen.
’s Avonds bieden wij een broodmaaltijd aan met regelmatig iets extra’s. Wilt u hier gebruik van maken?
Loop gerust eens binnen en informeer bij onze gastvrouwen en gastheren, zij vertellen u graag meer. U
kunt ook bellen naar (024) ) 684 77 77.

Familieleden en mantelzorgers
Wij vinden het heel belangrijk dat familie, vrienden
en mantelzorgers een rol blijven spelen in uw leven.
Zij zijn daarom ook van harte welkom in ’t Höfke. Er
gelden geen bezoektijden. Met feestdagen rekenen
we op hun komst om gezellig mee te eten. Uiteraard
is dit ook mogelijk op een ander moment dat voor u
belangrijk is. Dat overleggen we graag met u.

Grote verwevenheid met het
dorp
’t Höfke staat middenin de lokale gemeenschap
in Beek (Berg en Dal). Voor de bewoners halen we
graag de buitenwereld naar binnen en andersom
zijn senioren uit de omgeving en mantelzorgers altijd
welkom bij ’t Höfke. Daar zijn onze faciliteiten ook
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op ingericht. Wij vinden het heel belangrijk dat we
samen met onze bewoners deel uitmaken van de
gemeenschap en het dorp Beek.

Indicatie en informatie
Bent u benieuwd naar de zorg van Kalorama
of u wilt zich bij ons aanmelden voor zorg?
Vraagt u zich af of u in aanmerking komt
voor zorg en hoe u een indicatie krijgt?
Of wilt u graag een keer rondkijken bij ’t
Höfke? Onze collega’s van zorgbemiddeling
en maatschappelijk werk geven u graag
informatie en advies over wat wij u kunnen
bieden. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via
telefoonnummer (024) 684 77 41.
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Kalorama ’t Höfke
Verbindingsweg 6
6573 BV Beek (Berg en Dal)
(024) 684 77 77
info@kalorama.nl

