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Dagelijks Leven biedt een thuis en voorkomt eenzaamheid
Ik breng een bezoek aan het 
Leijgraafhuis waar ouderen met 
een vorm van dementie zich thuis 
kunnen voelen. Deze middag is de 
activiteit bloemschikken. Elke vier 
weken komt vrijwilliger Truus om 
samen met de bewoners van het 
huis mooie creaties te maken die 
ze daarna in hun eigen ‘studio’ 
mogen neerzetten. Aan tafel zijn 
Rika, Riek, Ans, Rina en Thea druk 
bezig, maar hebben ook even tijd 
om met mij te praten. Ik vraag hen 
of het hier naar hun zin is. Riek: 
“Het is heel leuk hier te zijn. Het 
bevalt mij 100%. We gaan ook wel 
eens naar het Doehuis om daar 
een kopje koffie te drinken.” Ans: 
“Het eten is hier heel lekker. De 
kok is een aardige man.” Rina: 
“Ikzelf kom uit een groot gezin en 
vind het fijn dat er mensen om mij 
heen zijn. Maar als ik wil kan ik ook 
even alleen zijn.” Activiteitenbege-

leidster Wendy zorgt er mede voor 
dat er elke dag wel wat te doen is 
in het huis. Er zijn vaste activitei-
ten zoals bewegen o.l.v. de 
fysiotherapeut en ‘Open Inloop’. 
Daarnaast kunnen de bewoners 
gaan wandelen en fietsen in de 
omgeving. Het is een open 
instelling: de bewoners kunnen 
gewoon naar buiten gaan.

Door Lidwien Buné

Waarom is het Leijgraafhuis van 

“Dagelijks Leven” ontstaan? Ellen 

Bens, locatiemanager van dit huis 

geeft antwoord: “In 2015 is dit 

concept bedacht door twee 

mannen. Zij waren niet tevreden 

over de zorg die voor hun ouders 

voorhanden was. De ouders waren 

te goed voor een verzorgingshuis, 

maar konden niet meer zelfstandig 

thuis wonen omdat het te onveilig 

werd. Zij raakten het overzicht en 

regie kwijt. En dreigden daardoor 

eenzaam te worden. Deze mannen 

vonden dat er een beschermde 

plek moest komen waar hun 

ouders toch hun eigenwaarde 

konden behouden. Zij bedachten 

dit concept samen met een 

woningbouwvereniging. Het eerste 

huis is in 2015 in Friesland gebouwd 

en inmiddels zijn over het hele land 

al zo’n 77 huizen. Het Leijgraafhuis 

in Cuijk is een van de vele ‘kopieën’. 

De huizen hebben allemaal 

dezelfde indeling. Iedere bewoner 

heeft een eigen studio waar een 

klein keukenblok in staat, en een 

eigen badkamer. Men is vrij om te 

gaan en te staan waar men wil. De 

poort is open, behalve als je naar 

binnen wil (net als in een gewoon 

huis). Het is laagdrempelig: 

iedereen kan er wonen omdat de 

kosten van wonen en zorg geschei-

den zijn. 

Het doel van ‘Dagelijks Leven’ is de 

mens zo lang mogelijk fit en actief 

te houden. Men mag zelf bepalen 

hoe men de dag gaat indelen. Het 

is geen ‘hotel’: de bewoners 

moeten gewoon zelf hun eigen 

kopje koffie inschenken, net zoals 

ze dat vroeger thuis ook deden. 

Ook mag men een huisdier 

meenemen, maar die moet men 

wel zelf verzorgen en mag een 

ander niet tot last zijn. En als men 

vroeger een eigen tuintje had, 

mogen de planten ook mee naar de 

grote tuin. 

De bewoners nemen actief deel 

aan het leven in Cuijk. Bijvoorbeeld: 

iemand gaat naar de markt, of naar 

het Doehuis, of naar het hobbycen-

trum. De ‘hartenwensen’ van de 

bewoners worden in vervulling 

gebracht. Bijvoorbeeld motorrijden, 

bloemschikken, boottocht, 

dierentuin, pizzadag, high tea. 

Samen met de verzorgers en 

vrijwilligers gaan ze erop uit. Het is 

allemaal vrijblijvend, dus men móet 

niet mee. Om alles naar wens te 

houden is er een keer in de 6 

weken een bewonersvergadering.

Er is samenwerking met het ROC 

de Leijgraaf, de school die vroeger 

op deze plek stond. Bewoners gaan 

regelmatig naar het restaurant van 

het ROC. Een heerlijk avondje uit. 

En voor de leerlingen is er een extra 

leerproces hoe om te gaan met 

mensen met een dementie. Ook is 

er samenwerking met Pantein. Als 

er in de nacht extra hulp nodig is, 

kan die bij Pantein gevraagd 

worden. En de buurt heeft het huis 

ook met open armen ontvangen. 

Vorig jaar in september zijn de 

buren uitgenodigd op Burendag. Zo 

weet men ook wie er in het huis 

woont en kan men een oogje in het 

zeil houden. 

Al met al een huis waar het goed 

toeven is. De mensen mogen 

meehelpen met de huishouding. 

Bijvoorbeeld de groenten snijden 

voor de maaltijd, of in de tuin 

schoffelen, of de was opvouwen. 

Het doel is om de bewoners in hun 

waarde te laten. Zij komen in het 

huis te wonen als er een WLZ (ZZP5 

of hoger) indicatie is. Omdat het 

Leijgraafhuis nog niet zo lang 

bestaat zijn de bewoners nog 

redelijk fit en actief. Het doel is om 

ze zo lang mogelijk een thuis te 

bieden en ze zo lang mogelijk een 

‘normaal’ leven te laten leiden. 

De bewoners zijn nog druk bezig 

met het bloemschikken. De takjes 

en blaadjes vliegen in het rond. Het 

is een gezellige drukte van belang. 

Naast het schikken heeft men schik 

in het gezelschap van elkaar. 

Samen praten, drinken, lachen en 

actief bezig blijven. Geen zorgen 

meer. Er is altijd iemand in de buurt 

die op hen let en hen begeleidt. Het 

is een geweldige oplossing om 

ouderen te behoeden tegen snelle 

terugval en eenzaamheid. 

Het wordt gelukkig weer allemaal 
‘normaal’. Dat geldt ook voor de 
door de SWOC aangeboden 
mogelijkheid voor deelname aan 
de activiteiten in Castella voor 
‘mensen van buiten’. Het is zo lang 
geleden dat die mogelijkheid 
geboden werd dat we alles hier 
even voor u op een rijtje zetten.

Door Ans Stoub

Gymnastiek
Om te beginnen is er de gymnastiek 

die op twee dagen van de week 

georganiseerd wordt. Op maandag 

het meest aangepast aan de minst 

mobiele groep en op dinsdag voor 

de mobielere groep. Maandag start 

de eerste groep om 9.30 uur en de 

tweede om 10.45 uur. Tussen deze 

twee groepen in is er gelegenheid 

voor een gezamenlijke kop koffie, 

gezellig! Op dinsdag zijn er drie 

groepen die respectievelijk om 9, 10 

en 11 uur beginnen. Ook dan kan er 

koffie gedronken worden.

De kosten zijn € 16 per kwartaal. U 

mag twee keer gratis meedoen om 

te kijken of het iets voor u is. Als u 

dan mee wilt doen zal u op de 

gekozen dag in overleg met de 

docent ingedeeld worden bij de 

groep waar u het beste in past. 

Zitdansen
U kunt ook een andere vorm van 

bewegen beoefenen: zitdansen. Dit 

vindt plaats op maandag van 15 tot 

16 uur. Dat is voor iedereen die 

lekker zittend wil bewegen op 

muziek, voor rolstoelbewegers maar 

ook voor mensen die met een 

rollator lopen. Ook dit kost € 16 per 

kwartaal en mag natuurlijk eerst op 

proef bijgewoond worden.

Yoga
Een derde mogelijkheid van 

bewegen is Yoga. Er zijn op 

woensdagochtend twee groepen 

respectievelijk om 9.30 en 10.45 uur. 

De eerst groep is gericht op Zityoga, 

yoga op een stoel, en de tweede 

voor de mensen die nog liever op 

een matje hun yoga doen. Daartus-

sen zit ook hier een koffiekwartiertje 

voor de gezellige interactie. Twee 

gratis probeerlessen.

Alle activiteiten vinden plaats in de 

ruimte die in Castella de Citadel 

heet. Daar komt u van buiten het 

makkelijkst via de hoofdingang (niet 

aan de Maaskant) of via het terras 

aan de zijkant van het gebouw.

Opgeven kan bij Henk Ermers: h.

ermers@pantein.nl / 0485-844478

Vele mogelijkheden tot bewegen in Castella!

Seniorenpagina

Elke vorm van beweging is goed voor lichaam én geest. Dat geldt zeker 

ook voor ouderen met daardoor ook nog leuk contact met anderen!

Bloemschikken is een van de favoriete activiteiten in het Leijgraafhuis.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC

Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl

www.sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Lente?
Als ik – met het oog op de deadline – deze 

column schrijf, is zojuist op de kalander de lente 

uitgebroken. Geweldige bijkomstigheid: de 

natuur vindt ook dat het tijd wordt. De Camelia 

japonica aan de pergola in de tuin beloofde met 

al haar zich ontwikkelende knoppen in de winter 

al dat het fleurig zou worden en goed zou komen. 

Sneeuwklokjes, dit keer zonder sneeuw, beierden 

uitbundig en krokussen te over, waartussen de eerste 

hommels brommend hommelden. Tel uit je winst: het voornemen om de 

wintermaatregelen tegen de eigenwijze en ijzerenheinige reigers af te 

bouwen, werd steeds dwingender, het vertrouwde ultieme lentegevoel 

maakte zich heftiger van ons meester. Ja, heerlijk, nietwaar? Niet waar? 

Verwarrend. Moeilijk gevoel. Ambivalent.

Zo’n tweeduizend kilometer verderop: oorlog in Europa. Al bijna vier 

miljoen mensen op de vlucht. Voor de bommen, voor de verwoesting, voor 

de honger, de dorst, de verwondingen. Aangericht door een wraakzuchtige 

meedogenloze dictator die heeft laten weten dat de ineenstorting van de 

Sovjet-Unie wat hem betreft de grootste geopolitieke catastrofe van de 

vorige eeuw is. En ik maar denken dat dat twee gruwelijke wereldoorlogen 

waren. Vroeger bij ons thuis werd al gewaarschuwd. Die profetie heeft ruim 

zeventig jaar gesluimerd, met speldenprikken tussendoor om maar beter 

wakker te blijven. Brochures van de Bescherming Burgerbevolking gaven de 

goede raad om bij aanvallen, al of niet nucleair, godbetert een schuilplaats 

onder de trap te zoeken. En ondertussen maar gas en olie blijven kopen. En 

natuurlijk, zover hebben we het zelf laten komen. Waarom?

Annie M.G. Schmidt schreef in haar gedicht Pardon: Komt er weer oorlog? 

Vragen zij,/Komt er nog eens een tiende mei,/En heeft het leven dan wel 

zin?/Zo ja, waar zit die zin dan in?

De Camelia bloeit weelderig met haar rode bloemen als nooit tevoren. Bij 

de miljoenen in Oekraïne bloedt niet alleen het hart. Als nooit tevoren.

Van Veldeke


