
Boeijend Erf is een woon/zorgboederij in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel. In de 
boerderij wordt 24/7 zorg verleend aan ouderen met een zorgvraag zoals dementie. 
De ouderen die in Boeijend Erf wonen, ontvangen zorg die is aangepast op de  
persoonlijke behoeften waarin de dagbeleving van elke bewoner centraal staat,  
afgestemd op ieders levenswijze, interesses en hobby’s. 

De boerderij vindt zijn oorsprong in 1933. Dat is goed te zien 
aan de structuur en de vele details van het houtwerk binnen 
en buiten. Dat maakt het uniek en geeft meteen een warm  
huiselijk gevoel. Voor bewoners geeft dit ook veel herkenning 
aan de eigen woonomgeving. Dit unieke karakter is zoveel  
mogelijk behouden gebleven na de verbouwing.

In deze folder leest u er alles over. Mocht u nog 
vragen hebben of wilt u uzelf of uw verwante  
aanmelden dan kunt u altijd vrijblijvend contact 
met ons opnemen op de volgende manieren:
Telefoon: 0492-700287
mail: be@bzob.nl
website: www.boeijenderf.nl

Praktische informatie
Om in aanmerking te komen voor een woonplek in het 
Boeijend Erf dient u in het bezit te zijn van een geldige 
WLZ-indicatie (CIZ) van minimaal een ZZP VV 05. Al 
onze zorg wordt geleverd door middel van het Volledig 
Pakket Thuis (VPT). Dit is een leveringsvorm van het 
zorgkantoor waarbij wij via Actief Zorg gecontracteerd 
zijn. Met Actief Zorg zijn wij een intensieve 
samenwerking aangegaan. Zij zijn een betrouwbare 
partner en voornamelijk werkzaam in Noord-Brabant. 
Voor de huur van uw kamer vragen wij een vergoeding 
per maand. Deze dient uit uw eigen inkomen betaald 
te worden. Deze vergoeding is inclusief de kamerhuur, 
eten, drinken, wasverzorging en energiekosten en ligt 
tussen de 900 en 1500 euro per maand (prijspeil 2021). 
Bij de belastingdienst is de mogelijkheid voor huurtoeslag 
aangevraagd.

Nuttige websites met betrekking tot de zorg:
www.cz-zorgkantoor.nl - uitvoerder van de WLZ
www.hetcak.nl - uitvoerder van de wettelijke eigen 
bijdrage

Over de initiatiefnemers
Patrick en Wendelien van Boeijen zijn al ruim 30 jaar 
werkzaam in de zorg. De laatste 10 jaar hebben zij zich 
toegelegd op de zorg voor ouderen met dementie. In dat 
kader hebben zij meerdere kleinschalige wooninitiatieven 
ontplooid in Brabant. Daarmee hebben zij bewezen dat 
zorg ook zonder onnodige bureaucratie kan en deze altijd 
is toegespitst op de bewoner. Vanuit de relatie met de 
bewoner en diens familie wordt de zorg en ondersteuning 
georganiseerd. Patrick en Wendelien wonen ook in 
Boeijend Erf.

Wonen en zorg op het platteland



Wat is Boeijend Erf?
Boeijend Erf is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening voor mensen met 
geheugenproblematiek, zoals dementie. In het Boeijend Erf zal de nadruk liggen 
op de woonbeleving. De woonbeleving kenmerkt zich door een open sfeer, elkaar 
ontmoeten en contact maken. Er is ruimte voor ontvangst van bezoek, openheid 
naar familie, mantelzorgers en omgeving. Boeijend Erf is een open huis met 
eigen volwaardige zit/slaapkamers. Er is ook gelegenheid voor het ontmoeten van 
anderen. Zowel bewoners, medewerkers als mensen uit de samenleving. Variërend 
van een dominee of pastoor tot de fysiotherapeut en de bakker. Dit zal een grote 
mate van continuïteit en herkenbaarheid geven aan de bewoners. Op deze manier 
zal er interactie zijn tussen bewoners en maatschappij. In Boeijend Erf vinden wij 
het belangrijk dat ook mensen met dementie eigen keuzes kunnen maken en niet 
overgeleverd zijn aan de ‘instelling’. In die keuzes zal door de begeleiding volop 
worden geïnvesteerd.

In de praktijk
In Boeijend Erf wonen maximaal acht 
ouderen. De dagelijkse activiteiten worden 
beleefd samen met de initiatiefnemers 
en een vast team van verzorgenden en 
verpleegkundigen. Uit onze praktijk 
blijkt dat deze herkenbaarheid door 
een vaste groep medewerkers positief 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor 
onze bewoners. Wij bieden naar maat en 
aard passende ruimte die aansluit bij de 
levensstijl van de huidige ouderen. Niet 
alleen de kamers zijn ruim, maar ook 
de dienstverlening zal voldoen aan de 
verwachtingen. De boerderij staat op een 
groot perceel en direct rondom is er een 
wandel en beleeftuin aangelegd. Hiermee  
is ook een vrij buitenleven gegarandeerd. 

Naast de royale buitenruimte, waar het 
platteland nog echt beleefd wordt, is de 
boerderij van binnen ook heel ruim. De 
bewoners kunnen beschikken over meerdere 
gemeenschappelijke ruimten en een 
verwarmde overkapping. Alle slaapkamers 
bevinden zich op de verdieping. Deze is met 
twee trappen en een lift bereikbaar, zodat 
ook de minder mobiele bewoners zelfstandig 
of onder begeleiding de slaapkamers kunnen 
bereiken. Op de verdieping is er een toilet 
en een pantry aanwezig met warm en koud 
stromend water. Op de begane grond zijn 
er drie ruime douches en twee toiletten 
aanwezig. Vanzelfsprekend zijn de sanitaire 
voorzieningen volledig aangepast aan 
mindervalide bewoners.

Samen met de bewoners en medewerkers beleven 
we de dag zoals het eten geven van de dieren, 
het verzorgen van de maaltijden, het maken van 
een wandelingetje, het bezoek van een terras (op 
loopafstand), samen zingen, de krant lezen en nog 
veel meer. Wij noemen dat dagbeleving, waarbij 
het rijke buitenleven met dieren en een royale tuin 
centraal staan. In dit alles geldt ons credo: niets 
moet en alles mag. Daarbij kijken wij uiteraard 
zorgvuldig naar de wensen van de bewoners en de 
mate van zelfredzaamheid.
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