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Omgeven tussen weilanden met koeien en fruitbomen ligt Hoeve Overhuizen; 

een liefdevolle leefomgeving voor mensen met dementie. De Hoeve is geen 

instelling, maar een (t)huis waar de bewoners hun eigen leven kunnen leiden. 

Zorg en ondersteuning worden geboden vanuit een Meander Benadering, met 

als belangrijkste thema’s: eigen kracht, eigen regie en met elkaar. Veel 

activiteiten, contact met de samenleving en wetenschap zijn daarbij de basis.  

Het prachtige omringende landschap, de dieren op locatie en de monumentale 

architectuur maken het tot een unieke plek om te wonen en te (be)leven. 

Mensen met dementie voelen zich er vrij, ondersteund en begeleid met de juiste 

zorg zodat zij zich zo, op een natuurlijke manier, gewaardeerd, nuttig en nodig 

voelen. Door het gebruik van zorgtechnologie kunnen de bewoners in een open 

deur-sfeer leven. Dat gevoel van vrijheid staat steeds centraal, ook in de keuzes 

die de bewoners maken. 

 

Wonen voor mensen met dementie 

De Hoeve biedt een leefomgeving aan mensen met dementie. Er zijn in totaal 52 

individuele slaapkamers, voorzien van eigen sanitair, op de begane grond en 

twee etages. De bewoners van de Hoeve vallen onder de zorg van de vertrouwde 

huisarts uit Bocholtz met een specialist ouderengeneeskunde als 

eindverantwoordelijke. 

Er zijn gemeenschappelijke leefkeukens, woonkamers en activiteitenruimtes. De 

tweede etage is voorzien van een dakterras. Bewoners kunnen vanuit de begane 

grond en eerste etage zelfstandig en veilig naar buiten, indien dit voor hun 

mogelijk is. Buiten bevindt zich een grote, levendige binnenplaats en 

verschillende tuinen. Hier kunnen bewoners hun dag vullen met het verzorgen 

van dieren, het plukken van fruit, wandelen en nog veel meer activiteiten. 

Daarnaast kunnen zij een bezoek brengen aan de kapel of gewoon lekker buiten 

zitten en genieten van het prachtige uitzicht.  
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Logeerhuis 

Op de tweede etage is er een Logeerhuis met 9 logeerbedden voor mensen met 

dementie. Het is mogelijk om hier kortdurend te verblijven met een VPT-indicatie 

en/of als gevolg van een korte observatie na een ziekenhuisopname. Daarnaast 

kunnen mensen met dementie er verblijven als familieleden/ naasten, waarvan 

zij afhankelijk zijn, op vakantie gaan.  

 

Wijkfunctie 

De Hoeve beschikt over een restaurant dat tevens een verbindende functie heeft 

en de hele wijk met elkaar samenbrengt, als het (t)huis van Bocholtz. Er zijn 

diverse activiteitenruimtes voor specifieke activiteiten voor mensen met 

dementie en overige plaatsen die ruimte bieden voor interactie met de lokale 

gemeenschap waarbij diverse doelgroepen samensmelten; waaronder buren, 

schoolkinderen, kinderopvang, mensen die gebruik maken van de dagopvang, 

lokale ondernemers en verenigingen. 
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Visie 

De centrale doelstelling van de Hoeve is ondersteuning, begeleiding, zorg en 

behandeling bieden aan kwetsbare ouderen met een intensieve zorgvraag die 

niet meer in staat zijn om (tijdelijk) thuis te wonen omdat de zorgbehoeften 

daarvoor te groot zijn. De Hoeve biedt een vorm van wonen in de lokale 

gemeenschap, waar passende zorg geleverd wordt, afgestemd op de behoeften 

van de bewoners. Het uitgangspunt hierbij is om verschillende generaties en 

groepen bij elkaar te brengen. Op deze manier vervult de Hoeve ook een 

maatschappelijke rol, als ontmoetingsplek binnen de lokale gemeenschap.  

Leren, ontwikkelen en innoveren staan centraal binnen de Hoeve om de zorg die 

geboden wordt aan mensen met dementie steeds te verbeteren, door gebruik te 

maken van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen.  

Binnen de visie van de Hoeve staan 3 belangrijke thema’s centraal: 

Eigen kracht  

Medewerkers helpen de bewoners zichzelf te helpen en bieden daarvoor inzicht 

en ondersteuning zodat ze hun leven kunnen leiden zoals ieder mens dat wil. Op 

eigen kracht. Hierbij wordt het zelf doen zoveel als mogelijk gestimuleerd en 

wordt er een beroep gedaan op de eigen vitaliteit van de bewoner. 

 

Eigen regie  

Eigen regie en vrijheid staan voorop in alle aspecten. Denk hierbij aan 

keuzevrijheid voor bewoners, maar ook bewegingsvrijheid. De bewoners worden 

gestimuleerd of ondersteund om zoveel mogelijk de regie te voeren over hun 

eigen leven. Hoe ze deze ondersteuning zelf ingevuld willen zien, vormt daarbij 

het uitgangspunt. 
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Met elkaar 

Samen met de bewoners, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, zorgprofessionals 

en samenwerkingspartners worden er passende fysieke en sociale netwerken 

gecreëerd vanuit een sociale benadering, die wij de Meander Benadering 

noemen. Er wordt daarbij een bijzonder beroep gedaan op datgene wat de 

bewoner en de maatschappij voor elkaar kunnen betekenen. De bewoners 

voelen zich op alle niveaus gehoord en gezien, begrepen en ondersteund door de 

medewerkers én door hun omgeving. 
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Info 
 
 
 

 

MeanderGroep Zuid-Limburg 

Min 

6372  

 

Overhuizerstraat 4 
6351 BE Bocholtz 
T 045 568 81 88 

 
MeanderGroep Zuid-Limburg 

Minckelersstraat 2 
6372 PP Landgraaf 

 
T 0900 699 0 699 (Meander Klantenservice) 

klantenservice@mgzl.nl 
www.meandergroep.com 
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