
BOEIJEND HUYS 
OUDERENZORG

Dagbegeleiding 
Kleine Huys – Aan de hoofdlocatie wordt 

dagbegeleiding geboden voor mensen met 
dementie die nog thuis wonen. Naast een 
zinvolle dagbesteding en het tegengaan 
van vereenzaming, is deze dagbegeleiding 
vaak ook een ontlasting voor de partner 
of mantelzorger. De activiteiten op de 
dagbegeleiding wordt in samenspraak met 
u geboden, passend bij uw leefstijl, hobby’s 
en interesses. U kunt één of meerdere 
dagdelen per week deelnemen. Daarbij 
kunnen wij u halen en brengen. Wij bieden 
ook de mogelijkheid dat u met ons de warme 
maaltijd nuttigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 085-4014130 of 
info@boeijendhuys.nl. Neem ook eens een kijkje op www.boeijendhuys.nl en  

op onze facebookpagina.

Boeijend Huys 
Ouderenzorg biedt sinds april 2013 zorg en 

begeleiding aan voor mensen met een vorm van dementie. Medio 2017 
worden twee nieuwe woonlocaties geopend. In Berkel-Enschot en 
Oosterhout. Het Boeijend Huys biedt ook dagbegeleiding en thuiszorg 
aan. In deze folder vertellen we wat wij voor u kunnen betekenen.

Zorg aan Huys – Eventueel in combinatie met de dagbegeleiding 
kunnen wij u ook thuiszorg bieden. Thuiszorg kan bestaan uit 
het verstrekken van medicatie, ondersteuning in de lichamelijke 
verzorging of verpleging, steunkousen aan en uittrekken  etc. Alles is 
met ons bespreekbaar.  

Ooster Huys - Oosterhout

Boeijend Huys (Hoofdlocatie)
Berkel-Enschot

Schouwen Huys
Berkel-Enschot

Thuiszorg

Algemeen 
Om in aanmerking te komen voor een woonplek op 
een van de locaties dient u in het bezit te zijn van 
een geldige WLZ-indicatie (CIZ) van minimaal een 
ZZP VV 05. Voor de dagbegeleiding en de thuiszorg 
heeft u minimaal een ZZP VV 04 nodig. Al onze zorg 
en dagbesteding wordt geleverd door middel van het 
persoonsgebonden budget (PGB). Mocht u nog geen 
PGB hebben, maar al wel een indicatie, dan kunnen wij 
u helpen om een PGB aan te vragen. Voor de huur van 
uw kamer vragen wij een vergoeding per maand. Deze 
dient uit uw eigen inkomen te worden betaald. Deze 
vergoeding is inclusief de kamerhuur, eten en drinken, 
wasverzorging en energiekosten. 



Wat is het Boeijend Huys? 
Het Boeijend Huys is een kleinschalige 
woon- en zorgvoorziening voor 
mensen met geheugenproblematiek, 
zoals dementie. 
In het Boeijend Huys zal de nadruk 
liggen op de woonbeleving. De 
woonbeleving kenmerkt zich door 
een open sfeer, elkaar ontmoeten 
en contact maken. Er is ruimte voor 
ontvangst van bezoek, openheid naar 
familie, mantelzorgers en omgeving.  
Het Boeijend Huys is een open 
huis met eigen volwaardige zit/
slaapkamers. Er is ook gelegenheid 
voor het ontmoeten van anderen. 
Zowel bewoners, medewerkers 
als mensen uit de samenleving. 
Variërend van een dominee of 
pastoor tot de fysiotherapeut en 
de bakker. Dit zal een grote mate 
van continuïteit en herkenbaarheid 
geven aan de bewoners. Op deze 
manier zal er interactie zijn tussen 
bewoners en maatschappij. 
In het Boeijend Huys vinden wij 
het belangrijk dat ook mensen met 
dementie eigen keuzes kunnen 
maken en niet overgeleverd zijn 
aan de ‘instelling’. In die keuzes zal 
door de begeleiding volop worden 
geïnvesteerd. 

In de praktijk… 
In elk Boeijend Huys wonen maximaal 
tien ouderen. Samen met hen woont 
eventueel een locatiehouder. Voor 
de ouderen zal dit een zeer grote 
mate van dagelijkse herkenning zijn. 
De dagelijkse activiteiten worden 
beleefd samen met de locatiehouder 
en een vast team van verzorgenden 
en verpleegkundigen. Elke dag 
dezelfde gezichten. Uit onze praktijk 
blijkt dat deze herkenbaarheid 
door een vaste groep medewerkers 
positief bijdraagt aan de kwaliteit van 
leven voor onze bewoners. Op deze 
manier wordt optimale huiselijkheid 
geboden. Er zal geen spoor van een 
‘instelling’ zichtbaar zijn. 
Wij bieden naar maat en aard 
passende ruimte die aansluit bij de 
levensstijl van de huidige ouderen. 
Niet alleen de woningen zijn ruim, 
maar ook de dienstverlening zal 
voldoen aan de verwachtingen.  
Niet alleen voor de demente oudere 
is er in het Boeijend Huys plaats, 
maar ook voor zijn of haar partner. 
Daarnaast is een eventueel huisdier 
ook van harte welkom. 
Elke woonvoorziening is omgeven 
door een parktuin. Hiermee is 
ook een heerlijk vrij buitenleven  
gegarandeerd. 

Boeijend Huys – De hoofdlocatie is 
gevestigd aan de Bosscheweg 104 te 
Berkel-Enschot (Tilburg). 
Op een perceel van circa 5000 m2 
staat een zeer royale villa die voor tien 
bewoners woonruimte biedt. Naast 
de privé zit/slaapkamers bevindt 
zich op de begane grond een ruime 
gemeenschappelijke woonkamer. 
Deze woonkamer grenst aan het 
overdekte terras buiten en deze is 
bereikbaar via drie grote dubbele 
deuren. 
In het verlengde van de woonkamer 
is de ruime woonkeuken gelegen. 
De sanitaire voorzieningen worden 
gedeeld. In het guesthouse wordt 
dagbegeleiding aangeboden. Deze is 
zowel voor onze bewoners als voor 
mensen die nog in hun eigen huis 
wonen. 

Ooster Huys – April 2017 openen 
de deuren van deze nieuwe 
woonvoorziening. Het Ooster Huys 
is gelegen aan de Kruidenlaan 25 
te Oosterhout. De voormalige GGZ-
voorziening wordt verbouwd tot 
een huiselijke woonvoorziening 
voor acht mensen met dementie. 
Elke bewoner heeft de beschikking 
over een ruime zit/slaapkamer 
met eigen sanitair. Een grote 
gemeenschappelijke woonkamer 
en woonkeuken maken het geheel, 
naast de royale tuin, compleet.  Met 
hen woont de locatiehouder. Zij zal 
het vaste gezicht zijn voor deze acht 
bewoners. Met een vast team aan 
medewerkers wordt dagelijks de 
zorg en begeleiding geboden, geheel 
naar de wensen van elke individuele 
bewoner. 

Schouwen Huys – Deze nieuwe locatie zal rond de zomer van 2017 worden 
geopend. Het Schouwen Huys is gelegen aan de Bosscheweg 33 te Berkel-Enschot 
(Tilburg). De markante villa ‘De vier Schouwen’ wordt volledig gerenoveerd, 
waarbij ook een aanbouw zal verrijzen. In het pand worden twee woongroepen 
van ieder tien bewoners gerealiseerd. Elke bewoner heeft de beschikking over 
een ruime privé zit/slaapkamer met eigen sanitaire voorzieningen. In de villa zijn

twee zeer ruime gemeenschappelijke 
woonkamers aanwezig en een 
woonkeuken. Grenzend aan de 
weilanden en boomkwekerijen bevindt 
zich de parktuin van circa 1 hectare. Met 
de bewoners woont een locatiehouder. 
Een vast team aan medewerkers zal de 
dagelijkse zorg en begeleiding geboden 
worden, geheel naar de wensen van 
elke individuele bewoner. 
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