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oplossingen in de eigen wijken en 
buurten van cliënten. “Het dorp kent 
een hechte gemeenschap. We willen 
daarom Oerlenaren de kans geven om 
er zo lang mogelijk onderdeel van te 
blijven,” beaamt Sandra. “In Lindehof 
kunnen maximaal zeven ouderen met 
een psychogeriatrische achtergrond 
(dementie) wonen in een beschermde 
omgeving met 24-uurszorg dichtbij. 
Zij wonen letterlijk tussen andere 
dorpsgenoten in. Overdag zijn er 

vaste medewerkers aanwezig die de 
bewoners zorg en ondersteuning bieden. 
’s Nachts wordt de zorg opgepakt 
door de naastgelegen zorgorganisatie 
Severinus, die met een uitluistersysteem 
en cameratoezicht de veiligheid van de 
bewoners waarborgt.”

Levensverhaal centraal
Lindehof heeft ruimte voor de eigen 
leefgewoonten van bewoners. Sandra: 
“Hun levensverhaal staat centraal. Zo zijn 
hun wensen leidend bij de invulling van 
de dagbesteding.” Daarnaast is er in het 
modern vormgegeven interieur rekening 
gehouden met de persoonlijkheid van 
de bewoners. Iedere bewoner heeft 
een eigen ‘plankje’ in de huiskamer. In 
de gang hangen schilderijen die ze zelf 
uitkozen en de slaapkamers zijn naar 
eigen wens ingericht. Hierdoor voelt 
het leven in Lindehof aan als thuis. Niet 
alleen voor de bewoners, maar ook 
voor hun netwerk en de medewerkers. 
“Familie en vrienden helpen regelmatig 
mee en bedenken ideeën om het leven 
in Lindehof plezierig te maken,” aldus 
Sandra. “Zo wilde de familie van een van 
de bewoners graag een verjaardagsfeest 
organiseren. Dat werd uiteindelijk 
een gezellige avond met muziek voor 
iedereen!”

In oktober 2018 opende 
Archipel de deuren van 
een kleinschalig woon-
zorgcentrum in Oerle.  
In Lindehof kunnen ouderen 
met een psychogeriatrische 
achtergrond (dementie) 
hun leven in Oerle zo goed 
mogelijk voortzetten; 
dichtbij en in verbinding met 
de gemeenschap waar ze  
thuis zijn.

Leven zoals thuis 
in het hart van Oerle

“ Ik ben blij dat mijn vader in 
het dorp kan blijven wonen”

Marleen van de Sande-van 
Loenhout helpt iedere week een 
dagje mee in Lindehof. “Dat is 
altijd weer gezellig. Ik ben blij dat 
mijn vader, een echte Oerlenaar, 
in het dorp kan blijven wonen. 
Extra fijn is dat mijn moeder 
boven Lindehof woont, in een 
seniorenappartement. Dat zij nog 
regelmatig hele dagen samen 
kunnen zijn, vind ik erg bijzonder.”

“�De�wensen�van�bewoners�zijn�leidend��
bij�de�invulling�van�de�dagbesteding”

In de zithoek wordt koffiegedronken 
en een praatje gemaakt, er worden 
spelletjes gespeeld en in de keuken 

ontfermt een mantelzorger zich over  
de bereiding van een soep. 
 “We leven hier zoveel mogelijk als 

thuis. Samen en met elkaar,” vertelt 
contactverzorgende Sandra Swinkels. 
“Veel bewoners kennen elkaar uit het 
dorp en hebben familie en kennissen in 
de omgeving die regelmatig op bezoek 
komen. Echt ons kent ons dus.”

24-uurszorg dichtbij
Enkele jaren geleden werd er voor 
het eerst gesproken over een woon-
zorgcentrum in Oerle. De nu gerealiseerde 
Lindehof loopt voorop in de Archipel-
strategie: duurzame en dynamische 

“ Onze dagelijkse  
activiteiten kunnen  
we gewoon voortzetten”

Janus van Lieshout kan zijn vrouw 
lopend vanuit hun oude woning 
bezoeken in Lindehof. “We wonen 
al acht jaar in Oerle en vinden het 
daarom heel fijn dat mijn vrouw het 
dorp niet hoefde te verlaten. Onze 
dagelijkse activiteiten kunnen 
we binnen Lindehof gewoon 
voortzetten; samen koffiedrinken, 
een spelletje spelen. Laatst hadden 
we zin in pilav. Dat is dezelfde 
avond nog hier gemaakt.”

Burendag 
In mei organiseerden de medewerkers 
van Lindehof, samen met Severinus en 
woonstichting ‘thuis, een Burendag.  
“De Burendag is normaal in september, 
maar wij organiseerden ‘m eerder,” 
vertelt verzorgende IG Jeanne Sanders, 
“zodat we elkaar, nu iedereen goed en 
wel op z’n plek zit, alvast beter leren 
kennen. In de toekomst hopen we elkaar 
daardoor nog beter te kunnen vinden. 
Het was erg leuk om te zien hoe iedereen 
genoot van deze dag.”
“En wie weet komen er wel nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers,” voegt 
woonondersteuner Irma Derks toe. “Zij 
zijn van harte welkom om bij te dragen 
aan de zorg en ondersteuning voor de 
cliënten in Lindehof.” ■
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