


Goed vertoeven in de Hoeve

Omgeven door weilanden met koeien en fruitbomen ligt Hoeve Overhuizen;  
een karakteristieke leefomgeving voor mensen met dementie. De Hoeve is een 
(t)huis waar bewoners hun eigen leven leiden. Zorg en ondersteuning worden 
geboden daar waar nodig, altijd in nauw overleg met de bewoner zelf en diens 
familie en/of mantelzorgers.  

Het prachtige omringende landschap, de dieren op locatie en de monumentale 
architectuur maken Hoeve Overhuizen tot een unieke plek om te wonen en te 
(be)leven. Vrijwilligers, verenigingen, scholen en buurtbewoners zijn nauw bij de 
Hoeve betrokken; dat maakt het tot een levende locatie. 
 
Hoeve Overhuizen streeft ernaar verantwoorde vrijheid te bieden op maat voor iedere 
bewoner, zodat zij met de juiste ondersteuning een eigen invulling aan hun leven 
kunnen geven.



Wonen
De Hoeve biedt in totaal 45 individuele kamers, met eigen sanitair, verdeeld over de 
begane grond en twee etages. Als nieuwe bewoner wordt u uitgenodigd uw kamer in 
te richten zoals u dat wilt. 

Er zijn gemeenschappelijke leefkeukens, woonkamers en activiteitenruimtes. De 
tweede etage is voorzien van een dakterras. Ook zijn er een kapsalon en een winkel 
met streekproducten die deels zelf op de Hoeve worden gemaakt.  
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. Ook kunnen zij een bezoek brengen 
aan de kapel of gewoon lekker buiten zitten en genieten van het prachtige uitzicht.



Logeerhuis Parkstad

Op de tweede etage is er een Logeerhuis Parkstad met 9 logeerbedden voor men-
sen met dementie. Het is mogelijk om hier kortdurend te verblijven. Bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisopname of ter ontlasting van de mantelzorg.



Wijkfunctie
De Hoeve beschikt over een brasserie die tevens een verbindende functie heeft en 
wijkbewoners samenbrengt. Iedereen is er van harte welkom: van bewoners en fa-
milieleden tot mensen uit de wijk en toevallige passanten. 

Hoeve Overhuizen heeft een nauwe interactie met de lokale gemeenschap,  
zoals scholen, kinderopvang, diverse verenigingen, lokale ondernemers en ook het 
maatschappelijk werk. 

De Hoeve biedt daarnaast ook mogelijkheden voor dagopvang.



Missie

Leid je eigen leven.  
 
Die missie komt in Hoeve Overhuizen optimaal tot zijn recht. We gaan uit  
van de eigen kracht en de eigen regie van bewoners. 
Elke bewoner bepaalt zelf hoe zijn of haar dag eruit ziet. Keuzevrijheid en bewe-
gingsvrijheid staan centraal. De bewoners worden gestimuleerd of  
ondersteund om zoveel mogelijk de regie te voeren over hun eigen leven. Hoe ze 
deze ondersteuning ingevuld willen zien, bepalen ze zélf!

Wij zijn pas tevreden als de bewoner aan het einde van de dag aangeeft: 

“het was een mooie dag vandaag”



 
Jo Vaessen (bewoner):
“Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Ik kan en wil niet stilzitten. Op de  
Hoeve is altijd iets te doen. Zo help ik elke dag met het snijden van de  
aardappelen en de groenten. Er is zelfs een soep naar mij vernoemd.”
                                                                                                                       
Van bezoekers: 
“Wat een geweldige locatie en omgeving, wie wil hier nou niet wonen?”



Overhuizerstraat 4
6351 BE Bocholtz
T 045 568 81 88

De Brasserie is geopend van  
maandag t/m zondag van  

11.00 tot 18.00 uur  
(keuken sluit om 17.30 uur)

T 06 256 950 93

   Hoeve Overhuizen is een onderdeel van  
   MeanderGroep Zuid-Limburg
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