
BOEIJEND HUYS 
JONGERENZORG

Algemeen:
Om in aanmerking te komen voor een 
woonplek op een van de locaties dien je in het 
bezit te zijn van een geldige WLZ indicatie (CIZ) 
of een WMO (GGZ C) indicatie. Al onze zorg en 
dagbesteding wordt geleverd door middel van 
het persoonsgebonden budget (PGB). Mocht 
je nog geen PGB hebben, maar al wel een 
indicatie? Dan kunnen wij jou helpen om een 
PGB aan te vragen. Voor de huur van je kamer 
vragen wij een vergoeding per maand. Deze 
dien je uit je eigen inkomen te betalen. Deze 
vergoeding is inclusief de kamerhuur, eten en 
drinken, was verzorging en energiekosten.

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

op onze facebookpagina.

Boeijend Huys 
Jongerenzorg biedt begeleiding aan voor  

(jong) volwassenen met een beperking op verstandelijk, sociaal en/of 
emotioneel gebied. Wij hebben 3 woonlocaties voor deze doelgroep. Daarnaast  
wordt er ook dagbesteding  georganiseerd.  De activiteiten die daar  
gedaan worden sluiten aan op jouw wensen en talenten. In 
deze folder vertellen we wat het Boeijend Huys  jou kan bieden. 

Afhankelijk van je indicatie en de mate van je mogelijkheden 
bekijken we samen welke locatie het beste bij je past. Het kan 
zijn dat er een wachtlijst is. Als je dat wil kan je daarop geplaatst 
worden. Na het maken van een afspraak is het mogelijk om 
een van de locaties te bezichtigen en nader kennis te maken.

Moria Huys

Witte Huys

Farm Huys



Moria Huys – Het Moria Huys is 
een gezinswoning, gelegen aan 
de Tempeliersweg 4 te Haaren. Er 
wonen 4 jongemannen. In het Moria 
Huys is er 24/7 begeleiding aanwezig. 
Er woont ook een echtpaar in het 
huis die de rol van gezinsouderpaar 
vervult. Zij zijn 5 dagen in de week 
dag en nacht aanwezig. Zij nemen 
het grootste deel van de begeleiding 
voor hun rekening. Met hen bepaal je 
wat goed voor je is in de begeleiding. 
Deze afspraken worden vastgelegd 
in je individuele begeleidingsplan. 
Afhankelijk van jouw mogelijkheden 
krijg je ook zelfstandigheidstraining 
zodat je meer taken zelfstandig 
kan uitvoeren. Naast je individuele 
begeleiding onderneem je ook veel 
met je woongroep. Ook voor de 
groep als geheel worden er duidelijke 
afspraken gemaakt die jou helpen in 
je dagelijkse structuur. Betrokkenheid 
van je ouders of verwanten vinden 
wij heel fijn.

Het Moria Huys staat in het dorp 
Haaren, vlakbij Oisterwijk. Middenin 
de ‘Torenbuurt’. De buurtbewoners 
zijn zeer betrokken bij het Moria 
Huys. Regelmatig worden er in de 
wijk leuke activiteiten georganiseerd.

Indicaties: (L)VG en GGZ C

Witte Huys – Het Witte Huys is 
gelegen aan de Zwartvenseweg 
77 te Tilburg (West). Afhankelijk 
van je indicatie krijg je een bepaald 
aantal uren per week begeleiding. 
Indien nodig kunnen wij ook een 
beschermd wonen plek bieden 
met 24/7 zorg en begeleiding. De 
begeleiding kan bestaan uit het 
maken en bieden van een duidelijke 
dagstructuur en het zoeken naar 
gepast werk of dagbesteding. Ook 
kunnen we helpen bij het aanleren 
van zelfstandigheid en het stellen 
van doelen. De begeleiding die jij 
nodig hebt bepaal je samen met 
je persoonlijk begeleider. Deze 
afspraken komen te staan in je 
individuele begeleidingsplan. Het 
aspect ligt hier meer op jou als 
individu en minder op de groep als 
geheel. 
In het Witte Huys kunnen 6 
jongens/meiden wonen. Je hebt 
een ruime kamer van circa 20m2 
tot je beschikking. Met elkaar deel 
je 2 badkamers en 2 toiletten, een 
keuken en een woonkamer. Rondom 
het Witte Huys is een grote tuin. Het 
Witte Huys ligt aan de rand van de 
‘Oude Warande’, maar toch dichtbij 
de winkels en de stad van Tilburg.
Indicaties: (L)VG en GGZ C

Woonbegeleiding:

Talent Huys – De dagbesteding is 
voor de bewoners van het Boeijend 
Huys. Afhankelijk van je indicatie kan 
je een of meerdere dagen per week 
deelnemen aan de dagbesteding. Het 
vervoer van en naar de dagbesteding 
wordt volledig door ons verzorgd.

In het Talent Huys kijken we naar 
jouw talenten. Waar ben je goed in 
en wat wil je nog leren? In het Talent 
Huys is een timmerwerkplaats. 
Daar worden bijvoorbeeld meubels 
opgeknapt of eigen ontwerpen 
gemaakt. Je kan er ook schilderen, 
knutselen of handwerken. Met het 
team van het Talent Huys wordt er 
ook in de tuinen gewerkt. Tevens 
wordt er klein onderhoud aan de 
verschillende locaties verricht. In dit 
alles kijken we wat het beste bij jou 
past.

Twee keer per jaar wordt er aan 
speciale projecten gewerkt. Voor 
Koningsdag en de Kerstmarkt wordt 
al jouw creativiteit los gelaten om 
mooie spullen te maken. Deze worden 
dan verkocht. De opbrengst van deze 
2 markten komt volledig ten goede 
aan de bewoners. Bijvoorbeeld om 
een dag uit met elkaar te gaan.

Dagbesteding:

Farm Huys – in het Farm Huys wonen  
5 jongemannen. Zij hebben allemaal 
intensieve begeleiding nodig. Bij de 
bewoners woont er ook een gezin. 
De vader en moeder van het gezin 
nemen het grootste deel van de 
begeleiding voor hun rekening. Net 
zoals het Moria Huys is het Farm 
Huys dus echt een gezinshuis. Dit 
biedt voor de bewoners heel veel 
rust en veiligheid. Deels wordt de 
groep als geheel begeleidt en deels 
ligt de nadruk op de individuele 
begeleiding. Dit is volledig afhankelijk 
van je indicatie en je woon- en 
begeleidingswensen. Structuur, 
veiligheid, duidelijkheid en vaste 
begeleiders is hier heel belangrijk 
voor je.

Het Farm Huys staat aan de rand van 
het dorp Lage Mierde, Kloosterstraat 
41. Er is een grote tuin. In de tuin 
zijn ook schapen, kippen en andere 
dieren. Het is een rustige omgeving 
met veel binnen- en buitenruimte.
Indicaties: vanaf VG 06 en SGLVG



Moria Huys – Het Moria Huys is 
een gezinswoning, gelegen aan 
de Tempeliersweg 4 te Haaren. Er 
wonen 4 jongemannen. In het Moria 
Huys is er 24/7 begeleiding aanwezig. 
Er woont ook een echtpaar in het 
huis die de rol van gezinsouderpaar 
vervult. Zij zijn 5 dagen in de week 
dag en nacht aanwezig. Zij nemen 
het grootste deel van de begeleiding 
voor hun rekening. Met hen bepaal je 
wat goed voor je is in de begeleiding. 
Deze afspraken worden vastgelegd 
in je individuele begeleidingsplan. 
Afhankelijk van jouw mogelijkheden 
krijg je ook zelfstandigheidstraining 
zodat je meer taken zelfstandig 
kan uitvoeren. Naast je individuele 
begeleiding onderneem je ook veel 
met je woongroep. Ook voor de 
groep als geheel worden er duidelijke 
afspraken gemaakt die jou helpen in 
je dagelijkse structuur. Betrokkenheid 
van je ouders of verwanten vinden 
wij heel fijn.

Het Moria Huys staat in het dorp 
Haaren, vlakbij Oisterwijk. Middenin 
de ‘Torenbuurt’. De buurtbewoners 
zijn zeer betrokken bij het Moria 
Huys. Regelmatig worden er in de 
wijk leuke activiteiten georganiseerd.

Indicaties: (L)VG en GGZ C

Witte Huys – Het Witte Huys is 
gelegen aan de Zwartvenseweg 
77 te Tilburg (West). Afhankelijk 
van je indicatie krijg je een bepaald 
aantal uren per week begeleiding. 
Indien nodig kunnen wij ook een 
beschermd wonen plek bieden 
met 24/7 zorg en begeleiding. De 
begeleiding kan bestaan uit het 
maken en bieden van een duidelijke 
dagstructuur en het zoeken naar 
gepast werk of dagbesteding. Ook 
kunnen we helpen bij het aanleren 
van zelfstandigheid en het stellen 
van doelen. De begeleiding die jij 
nodig hebt bepaal je samen met 
je persoonlijk begeleider. Deze 
afspraken komen te staan in je 
individuele begeleidingsplan. Het 
aspect ligt hier meer op jou als 
individu en minder op de groep als 
geheel. 
In het Witte Huys kunnen 6 
jongens/meiden wonen. Je hebt 
een ruime kamer van circa 20m2 
tot je beschikking. Met elkaar deel 
je 2 badkamers en 2 toiletten, een 
keuken en een woonkamer. Rondom 
het Witte Huys is een grote tuin. Het 
Witte Huys ligt aan de rand van de 
‘Oude Warande’, maar toch dichtbij 
de winkels en de stad van Tilburg.
Indicaties: (L)VG en GGZ C

Woonbegeleiding:

Talent Huys – De dagbesteding is 
voor de bewoners van het Boeijend 
Huys. Afhankelijk van je indicatie kan 
je een of meerdere dagen per week 
deelnemen aan de dagbesteding. Het 
vervoer van en naar de dagbesteding 
wordt volledig door ons verzorgd.

In het Talent Huys kijken we naar 
jouw talenten. Waar ben je goed in 
en wat wil je nog leren? In het Talent 
Huys is een timmerwerkplaats. 
Daar worden bijvoorbeeld meubels 
opgeknapt of eigen ontwerpen 
gemaakt. Je kan er ook schilderen, 
knutselen of handwerken. Met het 
team van het Talent Huys wordt er 
ook in de tuinen gewerkt. Tevens 
wordt er klein onderhoud aan de 
verschillende locaties verricht. In dit 
alles kijken we wat het beste bij jou 
past.

Twee keer per jaar wordt er aan 
speciale projecten gewerkt. Voor 
Koningsdag en de Kerstmarkt wordt 
al jouw creativiteit los gelaten om 
mooie spullen te maken. Deze worden 
dan verkocht. De opbrengst van deze 
2 markten komt volledig ten goede 
aan de bewoners. Bijvoorbeeld om 
een dag uit met elkaar te gaan.

Dagbesteding:

Farm Huys – in het Farm Huys wonen  
5 jongemannen. Zij hebben allemaal 
intensieve begeleiding nodig. Bij de 
bewoners woont er ook een gezin. 
De vader en moeder van het gezin 
nemen het grootste deel van de 
begeleiding voor hun rekening. Net 
zoals het Moria Huys is het Farm 
Huys dus echt een gezinshuis. Dit 
biedt voor de bewoners heel veel 
rust en veiligheid. Deels wordt de 
groep als geheel begeleidt en deels 
ligt de nadruk op de individuele 
begeleiding. Dit is volledig afhankelijk 
van je indicatie en je woon- en 
begeleidingswensen. Structuur, 
veiligheid, duidelijkheid en vaste 
begeleiders is hier heel belangrijk 
voor je.

Het Farm Huys staat aan de rand van 
het dorp Lage Mierde, Kloosterstraat 
41. Er is een grote tuin. In de tuin 
zijn ook schapen, kippen en andere 
dieren. Het is een rustige omgeving 
met veel binnen- en buitenruimte.
Indicaties: vanaf VG 06 en SGLVG



BOEIJEND HUYS 
JONGERENZORG

Algemeen:
Om in aanmerking te komen voor een 
woonplek op een van de locaties dien je in het 
bezit te zijn van een geldige WLZ indicatie (CIZ) 
of een WMO (GGZ C) indicatie. Al onze zorg en 
dagbesteding wordt geleverd door middel van 
het persoonsgebonden budget (PGB). Mocht 
je nog geen PGB hebben, maar al wel een 
indicatie? Dan kunnen wij jou helpen om een 
PGB aan te vragen. Voor de huur van je kamer 
vragen wij een vergoeding per maand. Deze 
dien je uit je eigen inkomen te betalen. Deze 
vergoeding is inclusief de kamerhuur, eten en 
drinken, was verzorging en energiekosten.

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

op onze facebookpagina.

Boeijend Huys 
Jongerenzorg biedt begeleiding aan voor  

(jong) volwassenen met een beperking op verstandelijk, sociaal en/of 
emotioneel gebied. Wij hebben 3 woonlocaties voor deze doelgroep. Daarnaast  
wordt er ook dagbesteding  georganiseerd.  De activiteiten die daar  
gedaan worden sluiten aan op jouw wensen en talenten. In 
deze folder vertellen we wat het Boeijend Huys  jou kan bieden. 

Afhankelijk van je indicatie en de mate van je mogelijkheden 
bekijken we samen welke locatie het beste bij je past. Het kan 
zijn dat er een wachtlijst is. Als je dat wil kan je daarop geplaatst 
worden. Na het maken van een afspraak is het mogelijk om 
een van de locaties te bezichtigen en nader kennis te maken.

Moria Huys

Witte Huys

Farm Huys




