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Hagert-vrijwilliger is·.de.~lva~ ·familie ·
 
.	 ". ... -- .. ~ . 

de kiezelstenen ain. MoermanMake A Difer~nce Day 
. wa{a,lvrijwilliger -voordat De Ha

. hrengt B en W naar 
•	 t _. gen open ging. Hi} keflde Berna-' 

. dette' en Ton Baaijens die samen woonzorgbo~!,:derij. 
'''de beerderij nmnen. '.' .' . 

doorJt.ai Voeten. . . Zestigberoepskrachten in de zorg 
LEU~ ..; Wethouder. Marcel Thijsen werkehrriee op de boerderij waar 

. zit, aan.. i:af~1 in deontD:lo~tings-' 'inmiddels 30 mensen wonen::de" 
ruimte van woonzorgboerderij De menterende ouderen en mensen 

. Hagen. in "Leur. Samen ,met twee met· een' verstan~e!ijke beperki,ng. 
merrsen van De Hagen maakt hij Ook zijrrer zestig vrijwilligers. ,. 
vers fruIt ~chO(lIl. "Voar ae ta;mjes Bernadette isniet aileen de oprich
vanstqks ',zegt een van de vrou ter varrDe HagerL Ze is- ook de 10:" 
wen. "De vrijwilligerszijn het be- , cal.'iemanager '-met verantwoor-de
langrijkste vandaa:g. Wij zijn hier lijkheid-over' dEl' ,~estig .betaalde 
aIleen"om dat. te -onderstrepen", 
t.egt Thijsen: . 'Vrijwilligers znn~vandaag	 hetOpdeze vrijdagmiddag~'is-1).etgeza
menlfjke mllege van_Wijchen ,be bel.:mgrijkste.Wij wUl.endat 
halve EriCk Loei:mans ,He verhin
derd was, bij de Hagen om: de han aileen ond~rstrepen' 
den tik demouwen te steken op 
Make A Difference Day. Op de Opr k~achten. Bij ". De Hagen vbrmen 
rit doe~ Paul Keser zijn best met bewoners, 'bezoekersvan de dagbe
een har~._ Samen nIetvrfjwilliger steding, de betaalde,en de onbee 
Gerard • MO,erman, burgemeester taalde krachten en alle·mensen die 
Noordewier en anderen harkt hij hun bijdrage leveren een grote fa-

Gerard Hendrlksen Piet .de.Bruijn 
aan het werk. Hendriks schilder! 

_ de bijenschuur ,die i~ getimmetd 
door- Martin van' Dreume!, 60k 
vrijwilliger. V:m.Dreu~d: "lk'ben _ 

. eigenlijk verivarmirigsinsiallateuf. 
van mijn vak.Timmeren kon-ik 
-vroeger niet Maar'-i!a dedood v~!J. 
-mijn: vader ,die ~i~meriil~~:\Var, 
l<an 1k het meens, wonderlijIC ge
noeg w~J"" .' .... ~ . 
Bij de bomen zorgteen'ploegje,et
voar dat het otlk'n.lid word~wegge

- haald.Piet de Bruijn wer,kt iij.aarL 
.. zij met Theo Dahm uith'enotA1

verna behorende 'buurcichap.L~; 
neil. '.- - , ~".,~. 

DahID: ."Ik heb. ookbij' de zusters. 
, _.... . _ . ". , , in Alverna gewerkt Nil dge ik het 

Erits uit Wijchen;Theo Dahmuit .tunen, wethoude~ Piet de Bruijn, Piet-vanhier." Samen' met Frit§, }ohan Jan- . 
Bocke~ en Johan Jannink uit Wijchen aan tiet werk. ' . foto Hai Voeten/DC;;· nink en Piet van C Bocke!.' kijkt 

. ~- ~ .--, ..' Dahm goedkeurend toe~ls de wet~ 
milie: ;,Het is e,en platte organisa ook h~et voer enregelrde veearts. houder q,e laatsre onkfuid~esten 

tie, bat is ook deeriige mahi~r Wij bieden de bewoners een'goe- . verw-ijden, ' " "". 
waarop 'We zo vee! gedaan krij de dagbesteding met bijvoarbeeld Aanhet einde vande dag schuift 
gen;" Ton: "De dieren die' hier lo~ . de verzorging van de dieren." _ .. de hele'familie',aan vooreen kop 
pen, zijn van een boer. Die levert lnde boomgaard zijn wethouders zelfgemaakte soep. 
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