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Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in 

meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. 

Ook niet als de hulp van partner, familie of vrienden 

ontoereikend is geworden. Natuurlijk niet. Of het 

leven verandert? Ja. Maar liefst zo weinig mogelijk. 

Daar maken wij ons sterk voor.

Wij hebben de overtuiging dat wij alleen een respect-
volle relatie opbouwen met bewoners als zij de regie over 
hun leven in eigen hand houden. Als zij zo veel mogelijk 
kunnen leven zoals zij willen. Minder zelfstandig zijn, 
zorg nodig hebben, het is allemaal al ingrijpend genoeg. 
Daarom geloven wij dat je bovenal moet uitgaan van 
wat iemand nog wél kan, in plaats van wat iemands 
beperkingen zijn. En daarom gaan wij samen met onze 
bewoners op zoek naar wie iemand was, en nog steeds is. 
De zorg die we bieden laten we daar zo goed mogelijk 
bij aansluiten. Zo komen wij tot bijzondere dingen.  
Tot mooie, persoonlijke zorg.

Lindehof biedt zorg en ondersteuning op de 
volgende gebieden: 
• Vaste, persoonlijke begeleiding
• Dagbesteding
• Behandeling
• Verzorging en verpleging
• Wonen 
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Leven zoals thuis   
 in het hart van Oerle 

Janus van Lieshout, partner bewoner/mantelzorger: 
“We wonen al acht jaar in Oerle en zijn blij dat mijn vrouw het dorp niet 
hoefde te verlaten. Ik kan haar lopend opzoeken. Onze dagelijkse 
activiteiten kunnen we binnen Lindehof gewoon voortzetten; een kopje 
koffie drinken samen, een spelletje spelen. Laatst hadden we zin in Pilav. 
Dat is dezelfde avond nog hier gemaakt.”

Lindehof
•  24-uurszorg voor cliënten met 

een psychogeriatrische achter-
grond (dementie)

•  Kleinschalig karakter

•  Zeven slaapkamers met eigen 
sanitaire voorzieningen (douche, 
toilet en wastafel) 

•  Gezamenlijke huiskamer met 
open keuken en sfeervolle eet- 
en zithoek

•  Nabijgelegen voorzieningen zoals 
een bakkerij (van Severinus)

•  Levensverhaal staat centraal

In oktober 2018 opende Archipel een kleinschalig woon-zorgcentrum in Oerle: Lindehof. Hier wonen maximaal 

zeven ouderen met een psychogeriatrische achtergrond (dementie) met elkaar samen in een gemoedelijke, 

huiselijke sfeer. Zij hebben allemaal een binding met het dorp en kunnen binnen het woon-zorgcentrum hun 

leven voortzetten met zorg en ondersteuning van Archipel.   

Lindehof staat voor wonen in een beschermde omgeving met 24-uurszorg dichtbij. Binnen de woongemeenschap 

wordt zo veel mogelijk geleefd als thuis. De zorg is persoonlijk en betrokken. Medewerkers vormen hierdoor voor 

bewoners bekende gezichten. 



Ons kent ons

Moderne, warme woonsfeer 
Het gebouw van Lindehof heeft  
een frisse uitstraling en moderne 
faciliteiten. De inrichting is warm  
en knus. Iedere bewoner heeft een 
slaap kamer met eigen sanitaire 
voorzieningen. De huiskamer heeft 
een moderne, open keuken met 
aansluitend een gezellige eethoek- en 
zithoek. De persoonlijkheid van de 
bewoners komt terug in het interieur. 
Zo hangen er in de gang schilderijen 
die bewoners zelf hebben uitgekozen 
en heeft iedere bewoner een eigen 
‘plankje’ in de huiskamer.

Leven vanuit eigen regie
De visie van Archipel is dat mensen 
het prettigste leven wanneer zij  
de regie over hun leven behouden.  
De zorg en ondersteuning is pas-
send bij hun levenswensen, ge-
woonten en behoeften. Bewoners 
van Lindehof leven zoveel mogelijk 
zoals zij gewend zijn. 

Het woon-zorgcentrum is gelegen op de begane grond van een volledig 

nieuw gebouw in de kern van Oerle. De bewoners wonen tussen andere 

dorpsgenoten in en blijven hierdoor deel uitmaken van het bruisende 

leven in Oerle. 

Sandra Swinkels,  
contactverzorgende:
“Lindehof wordt gekenmerkt 
door een gemoedelijke, dorps-
achtige sfeer. Veel bewoners 
kennen elkaar uit het dorp en 
hebben familie en kennissen  
in de omgeving wonen die 
regelmatig op bezoek komen  
en meehelpen. Echt ons kent ons 
dus. Iedereen voelt zich meteen 
thuis. Ook de medewerkers.  
We hebben oprechte aandacht 
voor een ander en geven elkaar 
de ruimte om te zijn wie we 
willen zijn. Zo wilde de familie 
van een van de bewoners graag 
een verjaardagsfeest organiseren. 
Dat werd uiteindelijk een gezellige 
avond met muziek voor iedereen 
in Lindehof.”



In de nacht wordt de zorg binnen Lindehof opgepakt door medewerkers  
van Severinus die door middel van een uitluistersysteem en cameratoezicht 
de veiligheid van de bewoners waarborgen. Severinus heeft een eigen 
woon-zorggroep in hetzelfde gebouw en kan binnen enkele minuten 
aanwezig zijn wanneer de situatie daarom vraagt. Bovendien hebben zij 
kennis van de psychogeriatrische zorg, waardoor zij de juiste zorg kunnen 
leveren indien nodig. 

Binnen de dagbesteding zijn de wensen van bewoners 
leidend. Het programma wordt afgestemd op de interesses 
en er is volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief. 

Het netwerk van bewoners is nauw betrokken bij Lindehof, 
wat zorgt voor een dynamische, gastvrije sfeer. Veel 
mantelzorgers dragen met liefde een steentje bij en zijn 
regelmatig aanwezig.

Nachtzorg

Dagbesteding
 op maat

Met elkaar 
leven

Marleen van de Sande - Van Loenhout, 
dochter bewoner/mantelzorger: 
“Iedere week help ik een dagje mee  
in Lindehof. Dat is altijd weer gezellig. 
Ik lees een krantje met mijn vader, we 
tekenen wat, of ik help bij het koken.  
Ik ben blij dat mijn vader, een echte 
Oerlenaar, hier in het dorp kan blijven 
wonen. Extra fijn is dat mijn moeder 
boven Lindehof woont, in een senioren-
appartement. Zij wonen dus letterlijk 
onder één dak. Dat zij nog regelmatig 
hele dagen samen kunnen zijn vind ik 
erg bijzonder.” 



Wilt u meer weten over Archipel Lindehof? 
U bent van harte welkom om nader kennis te maken.  
U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 
040-341 00 90.

Wij helpen u graag verder!Wij helpen u graag verder!
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