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Thuis in ’s-Hertogenbosch

’t Geerke



Genieten van gezelschap

In ’t Geerke geven we inhoud aan een 
nieuwe manier van wonen en leven voor 
en door mensen met dementie. In drie 
groepswoningen voor elk zes bewoners 
genieten mensen met dementie van 
het leven en het gezelschap om hen 
heen. In een carré, dus letterlijk in de 
beschutting. Eén woning is beschikbaar 
voor jongdementerenden. Als deel van 
een appartementencomplex hebben de 
bewoners directe aanknoping met de wijk. 

Alles is herkenbaar 

’t Geerke biedt genoeg aanknopingspunten 
met de oude thuissituatie. Dankzij de 
kleinschaligheid is alles herkenbaar: 
de deurbel die gaat, de post die in de 
brievenbus valt, samen aan tafel gaan om 
te eten, lekker uitpuffen in de eigen stoel, 
het boodschappen doen, de vuilniswagen 
die langskomt om het vuilnis op te halen. 
In ’t Geerke woon je en leef je zoals je 
eigenlijk altijd gedaan hebt. De bewoners 
voeren samen een huishouden, waarbij het 
vaak erg gezellig is.

“ ’t Geerke heeft woningen waar 
mensen onder eigen regie of soms 
liever juist in beschutting wonen en 
waarbij zorg nooit ver weg is.”

Omgeving
•	  Een nieuwe manier van wonen: in direct 

contact met de wijk

•	  Beschut terras op het binnenplein

•	  Locatie Noorderkroon biedt activiteiten, die 
we regelmatig bezoeken

•	 Groenrijke omgeving op steenworp afstand

•	 Winkelpassage De Maaspoort

Wonen in ’t Geerke 
Zorg in de buurt van mensen brengen. Dat is 
één van onze belangrijkste opgaven. In ’t Geerke 
brengen we het nieuwe leven, ontmoeten en 
zorgen op één plek samen. Zo bieden we niet alleen 
zorg en ondersteuning op de momenten dat het 
nodig is, maar maken we ook het ouder worden 
zo aangenaam en plezierig mogelijk. Bewoners 
kunnen in ’t Geerke beschermd wonen. Het gaat er 
daarbij om dat mensen iets voor elkaar betekenen. 
Dat bereik je door de samenleving naar binnen te 
halen. Zorg is dan niet langer een ‘dienst’, zorg 
ontstaat omdat mensen iets met elkaar delen 
en voor elkaar over hebben, samen met onze 
professionals. Een nieuwe dimensie.

Zo thuis als mogelijk

Het unieke van ’t Geerke zijn de drie op zich 
zelfstaande woningen. Elke bewoner heeft een 
eigen slaapkamer en er zijn een gezamenlijke 
woonkamer en keuken, zoals thuis. Een huishouden 
van zes personen zonder receptie of huismeester. 
Vierentwintig uur per dag is er een medewerker 
aanwezig. Daardoor voelen de bewoners zich veilig. 

’t Geerke ligt op de begane grond van een 
appartementencomplex in de wijk Maaspoort. Er 
zijn dus altijd buren om hen heen. ’t Geerke is op die 
manier een schoolvoorbeeld van de algemene wens 
om ‘zorg naar de wijk te brengen’. Bosschenaren 
vormen een warm nest. Je bent er altijd welkom. 
Niemand wordt uitgesloten. Ook daarom is dit huis 
een succes.



Wilt u meer informatie over ’t Geerke
of wilt u eens een kijkje komen nemen?
Wij geven u graag vrijblijvend een
rondleiding. 

088 – 998 5555
klantenservice@brabantzorg.eu

’t Geerke
Nienoordstede 17, 5235 HH

Geerke 16, 5235 HH
Geerke 26, 5235 HH 

’s-Hertogenbosch

www.brabantzorg.eu/tgeerke

Een greep uit onze faciliteiten 
vanuit locatie Noorderkroon

•	 Bibliotheek

•		 Biljart

•		 Café	‘t	Kroontje

•		 Dierenweide	en	park

•		 Divers	activiteitenprogramma

•		 Draadloos	internet	(wifi)

•		 Duofiets

•		 Internetcafé

•		 Kapsalon

•		 Kerkdiensten	en	stilteruimte

•		 Koffiecorner

•		 Ontmoetingsruimte

•		 Receptie

•		 Restaurant	De	Ontmoeting

•		 Schoonheidssalon

•		 Scootmobiel	uitleenpool

•		 Terras	aan	voorzijde

•		 Winkels	op	loopafstand

•		 Winkel	in	huis	

Wonen en zorg 

’t Geerke biedt een breed aanbod aan zorg 
en ondersteuning bij het ouder worden.  
Dat doen we 24 uur per dag, in en vanuit 
onze locatie.  

Ons aanbod:

•	 Persoonlijke verzorging en verpleging 

•	 Dementiezorg 

•	 	Behandeling, begeleiding en consultatie 
door o.a. onze fysiotherapeut, 
ergotherapeut en gespecialiseerd 
verpleegkundige. Zij komen bij u aan 
huis. 

•	 Zorg in de laatste levensfase

•	 Thuiszorg

•	 Alarmering	(zorg	in	geval	van	nood)	

•	 Huishoudelijke hulp 

•	 Welzijnsactiviteiten 

•	 BrabantZorg	Reizen	


