
... een unieke combinatie van zorg, ecologie en cultuurhistorie

... wonen en dagbesteding in een kleinschalige, landelijke omgeving

... een andere kijk op zorg

... duurzame en liefdevolle zorg

Feestkrant ter ere van 
het 10-jarig bestaan van

2016

Aan het begin van het nieuwe 

jaar wordt de zonne-akker 

geïnstalleerd. In totaal leveren 

200 zonnepanelen duurzame 

energie, rechtstreeks aan 

de woonzorgboerderij. De 

zonnepanelen zijn eigendom 

van zo’n 50 particulieren die 

samen geïnvesteerd hebben in de 

zonne-akker. 

Voor één keer kwam de 100e 

Vierdaagse langs De Hagert. 

De bomen op de Leurseweg 

waren door de bezoekers van 

de dagbesteding versierd met 

honderden oude schoenen in de 

kleuren van de Vierdaagse. Alle 

wandelaars werden begroet met 

stukjes komkommer uit eigen tuin.

In maart wordt ook de 

biomassa-installatie actief 

en zijn er nog andere 

energiebesparende 

maatregelen in de planning. 

De Hagert is nu een heel eind 

energieneutraal.

 10 jaar

Woonzorgboerderij 

De Hagert
“Ik vind het hier 

schitterend. 

Je woont vrij, 

je kunt overal 

naartoe en ik 

heb een eigen 

tuintje waar ik 

me terug kan 

trekken. Als ik 

iemand nodig 

heb, dan zoek ik 

iemand voor een 

praatje.”

Quote
van een bewoner

Woonzorgboerderij 
De Hagert
Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen 

T 024 - 648 67 00
www.dehagert.nl

De Hagert is onderdeel van 
Dichterbij en ZZG zorggroep.

woonzorgboerderij 
De Hagert, dat is:

Lekker eten
verbindt

Al 5 jaar lang komen 30 alleenstaande 

ouderen uit de buurt op De Hagert samen 

koken, om het vervolgens ook samen op te 

eten. De club wordt gedraaid door vrijwilligers. 

Door deze bijzondere kookgroep leren alleen-

staande mannen koken, worden reisgenoten 

gevonden en sociale contacten ook bui-

ten het kookgebeuren vergroot.

Statig 
welkom

De oprijlaan van De Hagert 

is maar liefst 250 meter lang. 

Een statig welkom dus!



Meer dan zeven jaar vergde het aan voorbereiding om van hun ideeën werkelijkheid te maken. In 2006 konden initiatiefne-

mers van De Hagert, Bernadette en Ton Baaijens, aan hun ideaal beginnen: een plek waar gekeken wordt wat mensen nodig 

hebben om ’s morgens met plezier op te staan. Een plek waar ze zelf willen wonen wanneer ze oud zijn. Met welzijn in wonen 

en zorg als drijfveer. Daar ging en gaat het om. De Hagert is die plek geworden. 

Na 5 jaar goede voorbereiding 

wordt op 9 september het 

o�ciële startsein voor de bouw 

van De Hagert gegeven. De 

betrokkenen van Dichterbij en 

ZZG zorggroep zorgen samen 

voor de feestelijke aftrap.

Op 20 april vindt de formele openingsceremonie plaats. Twee 

dagen later is de open dag een groot succes. Meer dan 2000 

mensen uit de omgeving komen een kijkje nemen. Doordat er 

zoveel vragen zijn naar de zorgvisie en het organisatieconcept 

organiseert De Hagert het symposium ‘Ontschotten door 

maatschappelijk verbinden’. Een hoogleraar zegt tijdens zijn 

lezing: ‘Ik wou dat mijn schoonmoeder hier had kunnen wonen 

toen ze dement werd.”

De honderden jaren 

oude boerderij wordt 

gerenoveerd. De 

boomgaard, moes- 

en bloementuinen 

worden aangelegd. 

Vrijwilligers steken hun handen dan al 

uit de mouwen. De eerste werkdag met 

vrijwilligers vindt plaats.

Er wordt een bushalte op het terrein geplaatst 

in de hoop dat mensen met dementie daar 

plaatsnemen als ze naar huis willen. Door een 

dwaaldetectiesysteem (chip in schoenen) 

kunnen bewoners voortaan ook zelfstandig 

binnen en buiten op het terrein wandelen.

Tijdens de maandelijkse vrijwilligerswerkdagen 

worden grote klussen aangepakt. Bewoners 

en vrijwilligers staan voor het eerst op de 

Hernense stratenmarkt. Tweedehands spullen, 

zelfgekweekte groente en bloem en planten 

vinden gretig aftrek.

‘De Hagert is onze droom 
die uitgekomen is’

warm hart toedraagt. Het is  

bijzonder dat je dit samen 

doet. Daar zijn we trots op. 

Het grootste compliment 

is wanneer je de cliënt ziet 

lachen en de medewerker 

hoort neuriën. Daarnaast 

is het noodzakelijk dat het  

�nancieel goed draait en dat 

je extern kunt verantwoorden 

dat er goede en veilige 

zorg wordt verleend. Daar 

blijven we voor gaan, ook 

in de toekomst. En die 

toekomst betekent dat we 

moeten blijven werken aan 

verbetering van welzijn. Het 

is ook belangrijk dat we in de 

toekomst waarborgen wat we 

de afgelopen tien jaar hebben 

opgebouwd. De combinatie 

van samenleven van cliënten 

van ZZG zorggroep en 

Dichterbij is uniek. Juist die 

diversiteit aan bewoners en 

cliënten maken De Hagert 

zo speciaal, dat moeten we 

in stand houden. Zowel voor 

de bewoners als voor de 

medewerkers is dat van grote 

meerwaarde.”

De Hagert en ruimte vanuit 

de samenwerkingspartners 

ZZG zorggroep en Dichterbij. 

Zonder hun geloof en ver-

trouwen was dit nooit gelukt. 

Workshopdag 
voor cliënten
In groepjes kunnen bewoners en bezoekers van dagactiviteiten 

deelnemen aan verschillende workshops. Er is keuze uit: work-

shop bloemschikken, workshop beauty, workshop djembee, 

workshop cupcakes versieren, workshop bonbons maken, work-

shop knutselen. Ook kun je aanschuiven bij de liederentafel o.l.v. 

een accordeonist en meedoen aan een fotoshoot.

Accordeonorkest  
Geniet van het optreden van een orkest bestaande uit meerdere 

accordeonmuzikanten. 

High tea voor bewoners 
en familieleden
Bewoners en verwanten kunnen in de feesttent genieten van 

een high tea. Ook deelnemers van de dagbesteding kunnen  

aanschuiven.

Personeels- en 
vrijwilligersfeest
De feestcommissie zorgt voor een leuke invulling van deze feest-

avond. Een tipje van de sluier: Band Djengiz zorgt voor de muziek!

Slotfeest
Tijdens het slotfeest treden de bezoekers van de dagbesteding/

dagbehandeling op voor onder andere de bewoners en hun  

familie. Ook is er live-muziek.

Dat vertrouwen hebben wij 

op onze beurt weer in de 

medewerkers en vrijwilligers. 

Vragen wat iemand nodig 

heeft om zijn werk goed 

te doen, of om hier prettig 

te wonen. Dat werkt.” Ton 

deelt het enthousiasme van 

Bernadette: “De Hagert is onze 

droom die uitgekomen is. En 

meer dan dat. We hadden 

tien jaar geleden niet kunnen 

denken dat we dit konden 

bereiken. De Hagert heeft 

lokaal, maatschappelijk, en bij 

veel organisaties een breed 

draagvlak. We ontvangen 

veel waardering en dat voelt 

goed. De betrokkenheid van 

de medewerkers is groot. Er 

wordt gewerkt met hoofd, 

hart en ziel, dat is iedere 

dag weer mooi om te zien. 

Maar ook de tevredenheid 

bij bewoners en hun families 

ligt hoog en daar draait alles 

om. Door stap voor stap te 

werken en in gesprek te gaan 

met alle betrokkenen, bereik 

je het beste resultaat. En dat 

kan hier.”

Bernadette en Ton kunnen 

tevreden terugkijken op 

de afgelopen tien jaar. “De 

Hagert is niet van ons,” zegt 

Bernadette. “De Hagert is van 

ons allemaal; de bewoners, de 

cliënten van de dagbesteding, 

verwanten, de medewerkers 

en de vrijwilligers en iedereen 

eromheen die ons een 

Zowel Bernadette als Ton 

hebben een gedegen achter- 

grond in de zorg en het 

onderwijs. Ook delen zij hun 

belangstelling voor ecologie, 

dieren, planten en groenten. 

Deze combinatie zorgde voor 

het idee van het starten van 

een woonzorgboerderij. “Ik 

merkte als manager in de 

zorg dat het steeds meer over 

steeds minder ging. Dat wilde 

ik niet meer. Het kon anders, 

daar was ik van overtuigd,” 

zegt Bernadette. “Het welzijn 

moet centraal staan, niet de 

medische protocollen. Je 

hebt letterlijk en �guurlijk 

ruimte nodig en dat hebben 

we gekregen hier. Ruimte op 

De Hagert 
10 jaar

“Ik merkte als manager in de zorg dat 
het steeds meer over steeds minder 
ging. Dat wilde ik niet meer. Het kon 
anders, daar was ik van overtuigd.”
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Dinsdag 
20 september

10.00 - 12.00 uur 

en 14.00 - 16.00 uur

Woensdag 
21 september

19.00 - 21.30 uur  

Donderdag 
22 september

14.30 - 16.00 uur

Zaterdag 
24 september 

20.00 - 24.00 uur

Zondag 
25 september

14.00 - 16.00 uur

Feestkrant

Programma
Feestweek
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Er komen regelmatig basisschool- 

leerlingen langs voor een lesje 

ecologie of een activiteit die ze 

samen met de bewoners uitvoeren. 

Midden in de zomer is er een 

oldtimer tractor event op De 

Hagert. De bewoners en de 

vele bezoekers genieten van 

de trekkers, huifkartochten en 

livemuziek. 

De dierenboel wordt dit jaar 

nog verder uitgebreid met 

duiven, brandrode runderen 

en IJslandse pony’s. In 

december staat onverwacht 

Sint met zijn Pieten op de 

stoep.

De eerste zelfgemaakte biologische jam is 

een feit. Vele potjes jam gaan hierna nog 

volgen. Voor de bonenoogst in oktober 

wordt iedereen ingeschakeld. Bewoners 

helpen met plezier mee met het doppen 

van de bonen. Na een lange uilloze periode 

is ’s nachts een bosuil te horen en wordt 

de boerenzwaluw weer gezien. Terug van 

weggeweest. Blijkbaar is nu ook voor hen  

De Hagert een plek van rust en veiligheid.

Een fruittuin wordt aangelegd, 

zodat de bewoners nog meer 

jam en sauzen kunnen gaan 

maken. 

Van de opbrengst van de 

jaarlijkse rommelmarkt worden 

twee geiten aangeschaft. 

Ter gelegenheid van het vij�arig bestaan 

van De Hagert wordt de conferentie ‘Kracht 

van Verbinding’ georganiseerd waar de 

deelnemers zich laten informeren over de 

zorgvernieuwing op De Hagert. In oktober 

is het vier dagen lustrumfeest voor de 

bewoners, hun familie, medewerkers en 

vrijwilligers.

De productie van jam neemt serieuzere 

vormen aan. De jamfabriek wordt gerund 

door bezoekers van de dagbesteding en hun 

begeleiders. De vele soorten zelfgemaakte jam 

worden op diverse plaatsen verkocht. 

Dat je zelden uit kunt maken met wie je te maken hebt. 

“Is dit nu een leidinggevende, een medewerker of een 

vrijwilliger?” Alles en iedereen lijkt op elkaar ingespeeld, 

samen op een soort van zelfstandig eiland, waar de wetten 

en regels van de ‘echte’ wereld er minder toe doen. Heb 

je dan nooit een idee wie er voor je staat? Natuurlijk 

wel. Bijvoorbeeld als je op een onverwacht moment een 

bedankje met een attentie krijgt voor je inzet. Dat is een 

gebaar van de leiding. Maar altijd zonder poespas. Heerlijk.

Allard van Krevel – Odura energie in ge-

bouw en industrie + vrijwilliger

Ik probeer iedere dag met verse groente een gezonde 

maaltijd op tafel te zetten. Ik zorg dat alles in het Blauwe 

Huis er is. Vanaf het ontbijt tot de slagroom op het 

advocaatje ‘s avonds. Het geeft mij veel voldoening als ik 

iedereen lekker zie eten en de borden en pannen leeg zijn.

Petra van Hout, kookassistente

Samenwerken met De Hagert is voor mij….

Inspirerend, sprankelend, vanuit authenticiteit, warm 

WELZIJN en altijd vanuit gevoel voor de mens.

Sylvia Lambrichs, beleidsadviseur welzijn, 

zorg en gezondheid bij gemeente Wijchen ‘Samen zijn we geweldig’

Met vertrouwen als basis wordt samenwerken simpeler en 

veel leuker. Samen hebben we veel bereikt: Van verkoop 

van De Hagert producten tot gezamenlijk ontvangen van 

groepen en het opzetten van een jaarmarkt. 

Openheid en creativiteit zijn sleutelwoorden op De Hagert. 

In alles staat het belang van de cliënten voorop. 

Carolien Guelen - Beheerder Bezoekerscen-

trum Leur van 2010 tot 2015

Ons mam, tweede thuis, 

ruimte, klantvriendelijk 

en hartelijk, altijd ko�e 

dienstbaar en goede 

zorg.

Familie van een 

bewoner

Dat ik alle mogelijkheden heb om te werken aan het 

welzijn van de bewoners. Blij word ik van een breed 

spectrum aan zorg bieden, zodat er naast de lichamelijke 

zorg ruimte is voor wandelen, gesprekken, spelletjes of 

troosten. Minder blij word ik van bezuinigingen en het 

slechte imago van de zorg. 

 

Bernadette Janssen, verzorgende 3-IG

Fijn dat ik al 10 jaar 

mensen blij kan 

maken met een rondje 

wandelen, bloemen 

plukken, voorlezen en 

dieren verzorgen. 

Zo veel variatie. Zo leuk. 

Zo veel blije gezichten. 

Ik zou het niet willen 

missen. Ik hoop het nog 

heel lang vol te houden

Anneke van  

Rinssum,  

vrijwilligster

Lotgenoten, ook 

10 jaar in Leur. 

Aantrekkingskracht, 

gezond, groente, 

fruit, kruiden. 

Elkaar versterken, 

samenwerking. 

Jaarmarkt. Eropuit. 

Prettig, regionaal, 

streekproducten. Veel 

succes. Respect.

Pro�ciat!

Frans Schoena-

ker, restaurant 

Leurse hof

Elke woensdag kom ik 

met veel plezier naar 

De Hagert om samen 

met bewoners en 

zorgverleners er een 

leuke dag van te maken. 

Door er gewoon voor 

de bewoners te zijn 

of samen een boek te 

lezen. 

Ik merk dat bewoners 

daarvan genieten. 

Heerlijk om in zo’n warm 

huis te helpen.

Hanneke,  

vrijwilligster

Wat betekent De 

Hagert voor familie van 

bewoners... Behulpzaam, 

meedenkend, 

oplossing zoekende, 

klantvriendelijk, 

meegaand personeel, 

vrolijke noot, hectisch 

maar met goede 

moed, uitstekende 

communicatie. 

Ton en Carla Cou-

wenberg, familie 

van een bewoner

Ik haal veel voldoening 

uit de contacten met 

de bewoners en hun 

netwerk. De lijntjes 

tussen de bewoner, 

zijn familie en de 

professional zijn kort. 

We proberen samen de 

wensen en behoeften 

van de bewoners te 

waarborgen.

  

Lindsey Muur-

mans,  

cliëntbegeleider

Wat mij in m’n werk 

voldoening geeft…

Wanneer je een 

bewoner in de nacht 

rust kan bieden. 

Een aai over de bol, een 

arm om de schouder, 

een lieve reactie terug. 

Het kukelen van de 

haan, een prachtig 

opkomende zon.

Eva Alofs - Giet-

man, medewerker 

nachtdienst

Hoe waardevol kan een week beginnen wanneer je 

de mazzel hebt begeleider te zijn van mensen in de 

dagbesteding? Een wereld binnengaan die mij leert dat 

de waarde van een mens niet wordt bepaald door wat je 

vroeger gedaan hebt. 

De Hagert: Rijker thuiskomen door de echtheid van er 

mogen zijn!

Peter van Gils, vrijwilliger dagbesteding

Een aantal medetuinders en ik houden de tuinen van De Hagert in goede staat.

Dit doen we al meer dan 10 jaar. Omdat we bijna dagelijks op de woonzorgboererij zijn, zijn 

we voor iedereen zeer herkenbaar en vertrouwd. 

Op de vrijwilligersdagen klussen we er �ink op los. Rond de kerstdagen zorgen we voor de 

kerstverlichting. En op de jaarlijkse markt in Hernen verkopen we rommel, jam en planten die 

hiervoor speciaal gekweekt zijn. Ik ben het hele jaar op De Hagert bezig en hoop dit nog een 

tijdje vol te houden.

Frits Nass, vrijwilliger tuin

Samen met de twee andere vrijwilligers Wilhelmien en Belinda help ik op maandagavond 

met het knutseluurtje en ko�edrinken in een gecombineerde groep. 

Kost veel energie en tijd, maar als we na de ko�e al die blije gezichten zien (dat hebben wij 

toch maar weer gedaan), hebben we dat er graag voor over.

Tiny Hermans, vrijwilligster knutselclub

Samen vrijwilliger op de 

Hagert. Als gastheer en 

–vrouw proberen we het 

In Den Herd gezellig te 

maken voor bewoners, 

familieleden en overige 

gasten. Ze kunnen wat 

drinken, smullen van 

zelfgemaakte appeltaart. 

Het maken van een 

praatje of wandeling is 

voor mensen een goede 

reden om te komen. 

Voor ons blijft het zo 

leuk om vrijwilliger te 

zijn. Wij helpen ook 

nog mee tijdens de 

liederenavonden en de 

rommelmarkt.

Petra en Jo Jan-

sen, vrijwilligers  

Feestkrant

Liefdevolle
zorg

80 medewerkers verlenen 

dagelijkse zorg en onder-

steuning op De Hagert.

Jamfabriek
De Hagert maakt in haar 

jamfabriek maar liefst 30 ver-

schillende soorten jam. Naast de 

bekende fruitjams worden ook 

jams gemaakt van paarden-

bloem en courgette. 
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Er komen regelmatig basisschool- 

leerlingen langs voor een lesje 

ecologie of een activiteit die ze 

samen met de bewoners uitvoeren. 

Midden in de zomer is er een 

oldtimer tractor event op De 

Hagert. De bewoners en de 

vele bezoekers genieten van 

de trekkers, huifkartochten en 

livemuziek. 

De dierenboel wordt dit jaar 

nog verder uitgebreid met 

duiven, brandrode runderen 

en IJslandse pony’s. In 

december staat onverwacht 

Sint met zijn Pieten op de 

stoep.

De eerste zelfgemaakte biologische jam is 

een feit. Vele potjes jam gaan hierna nog 

volgen. Voor de bonenoogst in oktober 

wordt iedereen ingeschakeld. Bewoners 

helpen met plezier mee met het doppen 

van de bonen. Na een lange uilloze periode 

is ’s nachts een bosuil te horen en wordt 

de boerenzwaluw weer gezien. Terug van 

weggeweest. Blijkbaar is nu ook voor hen  

De Hagert een plek van rust en veiligheid.

Een fruittuin wordt aangelegd, 

zodat de bewoners nog meer 

jam en sauzen kunnen gaan 

maken. 

Van de opbrengst van de 

jaarlijkse rommelmarkt worden 

twee geiten aangeschaft. 

Ter gelegenheid van het vij�arig bestaan 

van De Hagert wordt de conferentie ‘Kracht 

van Verbinding’ georganiseerd waar de 

deelnemers zich laten informeren over de 

zorgvernieuwing op De Hagert. In oktober 

is het vier dagen lustrumfeest voor de 

bewoners, hun familie, medewerkers en 

vrijwilligers.

De productie van jam neemt serieuzere 

vormen aan. De jamfabriek wordt gerund 

door bezoekers van de dagbesteding en hun 

begeleiders. De vele soorten zelfgemaakte jam 

worden op diverse plaatsen verkocht. 

Dat je zelden uit kunt maken met wie je te maken hebt. 

“Is dit nu een leidinggevende, een medewerker of een 

vrijwilliger?” Alles en iedereen lijkt op elkaar ingespeeld, 

samen op een soort van zelfstandig eiland, waar de wetten 

en regels van de ‘echte’ wereld er minder toe doen. Heb 

je dan nooit een idee wie er voor je staat? Natuurlijk 

wel. Bijvoorbeeld als je op een onverwacht moment een 

bedankje met een attentie krijgt voor je inzet. Dat is een 

gebaar van de leiding. Maar altijd zonder poespas. Heerlijk.

Allard van Krevel – Odura energie in ge-

bouw en industrie + vrijwilliger

Ik probeer iedere dag met verse groente een gezonde 

maaltijd op tafel te zetten. Ik zorg dat alles in het Blauwe 

Huis er is. Vanaf het ontbijt tot de slagroom op het 

advocaatje ‘s avonds. Het geeft mij veel voldoening als ik 

iedereen lekker zie eten en de borden en pannen leeg zijn.

Petra van Hout, kookassistente

Samenwerken met De Hagert is voor mij….

Inspirerend, sprankelend, vanuit authenticiteit, warm 

WELZIJN en altijd vanuit gevoel voor de mens.

Sylvia Lambrichs, beleidsadviseur welzijn, 

zorg en gezondheid bij gemeente Wijchen ‘Samen zijn we geweldig’

Met vertrouwen als basis wordt samenwerken simpeler en 

veel leuker. Samen hebben we veel bereikt: Van verkoop 

van De Hagert producten tot gezamenlijk ontvangen van 

groepen en het opzetten van een jaarmarkt. 

Openheid en creativiteit zijn sleutelwoorden op De Hagert. 

In alles staat het belang van de cliënten voorop. 

Carolien Guelen - Beheerder Bezoekerscen-

trum Leur van 2010 tot 2015

Ons mam, tweede thuis, 

ruimte, klantvriendelijk 

en hartelijk, altijd ko�e 

dienstbaar en goede 

zorg.

Familie van een 

bewoner

Dat ik alle mogelijkheden heb om te werken aan het 

welzijn van de bewoners. Blij word ik van een breed 

spectrum aan zorg bieden, zodat er naast de lichamelijke 

zorg ruimte is voor wandelen, gesprekken, spelletjes of 

troosten. Minder blij word ik van bezuinigingen en het 

slechte imago van de zorg. 

 

Bernadette Janssen, verzorgende 3-IG

Fijn dat ik al 10 jaar 

mensen blij kan 

maken met een rondje 

wandelen, bloemen 

plukken, voorlezen en 

dieren verzorgen. 

Zo veel variatie. Zo leuk. 

Zo veel blije gezichten. 

Ik zou het niet willen 

missen. Ik hoop het nog 

heel lang vol te houden

Anneke van  

Rinssum,  

vrijwilligster

Lotgenoten, ook 

10 jaar in Leur. 

Aantrekkingskracht, 

gezond, groente, 

fruit, kruiden. 

Elkaar versterken, 

samenwerking. 

Jaarmarkt. Eropuit. 

Prettig, regionaal, 

streekproducten. Veel 

succes. Respect.

Pro�ciat!

Frans Schoena-

ker, restaurant 

Leurse hof

Elke woensdag kom ik 

met veel plezier naar 

De Hagert om samen 

met bewoners en 

zorgverleners er een 

leuke dag van te maken. 

Door er gewoon voor 

de bewoners te zijn 

of samen een boek te 

lezen. 

Ik merk dat bewoners 

daarvan genieten. 

Heerlijk om in zo’n warm 

huis te helpen.

Hanneke,  

vrijwilligster

Wat betekent De 

Hagert voor familie van 

bewoners... Behulpzaam, 

meedenkend, 
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klantvriendelijk, 

meegaand personeel, 

vrolijke noot, hectisch 

maar met goede 

moed, uitstekende 

communicatie. 

Ton en Carla Cou-

wenberg, familie 

van een bewoner

Ik haal veel voldoening 

uit de contacten met 

de bewoners en hun 

netwerk. De lijntjes 

tussen de bewoner, 

zijn familie en de 

professional zijn kort. 

We proberen samen de 

wensen en behoeften 

van de bewoners te 

waarborgen.

  

Lindsey Muur-

mans,  
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Wat mij in m’n werk 

voldoening geeft…

Wanneer je een 

bewoner in de nacht 

rust kan bieden. 
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Eva Alofs - Giet-
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De Hagert: Rijker thuiskomen door de echtheid van er 
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‘Tien jaar 
De Hagert 
is tien jaar 
trots zijn 
op wat is 
bereikt’

2013 2014 2015

Tijdens Carnaval wordt De Hagert 

benoemd tot Grootste Urn 2013. Deze 

onderscheiding wordt uitgereikt 

vanwege grote maatschappelijke 

verdienste voor de gemeente 

Wijchen. Na de huldiging mogen 

bewoners van De Hagert meerijden 

in de Wijchens carnavalsoptocht in 

een prachtige beestenbus.

Een afvaardiging van CDA, onder 

aanvoering van Sybrand Haarsma 

Buma, bezoekt De Hagert. Ze 

hebben veel belangstelling in het 

vernieuwende zorgconcept en de 

wijze waarop verbindingen met de 

lokale samenleving wordt gemaakt. 

Samen met andere partijen in Leur 

bekijkt De Hagert hoe ze duurzame 

energie kunnen gaan gebruiken. Er 

wordt gedacht aan zonne-energie, 

biomassa en windenergie.

De Hagert werkt op vele 

manieren samen met de 

lokale gemeenschap. Zo 

biedt zij samen met het 

restaurant Leurse Hof hap- en 

stapmenu’s. Het restaurant 

gebruikt de producten zoals 

kruiden en groenten van De 

Hagert.

Bernadette Baaijens ontvangt 

van PvdA de zilveren roos 

voor haar enorme inzet voor 

De Hagert. Bernadette op 

haar beurt geeft alle eer aan 

de medewerkers, vrijwilligers 

en familie van de bewoners. 

Zonder hen zou De Hagert  

De Hagert niet zijn.

Een nieuw bedrijf start op het terrein 

van De Hagert. Bij het leerwerkbedrijf 

De Tuinen van De Hagert werken 

mensen met grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Op de kwekerij pakken 

zij de draad weer op en samen met 

anderen doen ze weer arbeids- 

ervaring op. Wekelijks leveren we 

groente en fruit aan enkele restaurants 

en een aantal particulieren.

Energie-coöperatie Leur e.o. is o�- 

cieel van start. Een van de eerste  

acties is de oprichting van een zonne-

akker op het terrein van De Hagert.  

Dit jaar wordt ook de biomassa-

installatie voor de woonzorgboerderij 

gebouwd. De bedoeling is dat hier-

voor hout uit de bossen van de 

omgeving komt.

‘Het pareltje De Hagert is 
bekend, bemind en geliefd’

en het inzicht wat goed is. 

We delen en leren met en 

van elkaar. Je ziet dat we 

elkaar kunnen aanvullen. Dat 

is een grote succesfactor en 

daar verbinden wij ons graag 

aan. Het is prachtig om te 

zien hoeveel mensen zich 

ook graag verbinden met De 

Hagert. Bernadette en Ton 

voelen hoe belangrijk het is 

op een natuurlijke manier met 

respect en gelijkwaardigheid 

te werken. Dat is belangrijk. 

Er is zoveel mogelijk wanneer 

je elkaar iets gunt en wanneer 

je creatief blijft. We willen  

Hans Vos, 

gebiedsdirecteur Wijchen 

en Maas en Waal, steekt zijn 

gevoel van trots over het 

tienjarig bestaan van De 

Hagert niet onder stoelen of 

banken. “Het is uniek hoe op  

De Hagert wordt samen-

gewerkt tussen verschillende 

professionals, vrijwilligers en 

organisaties. Ook uniek is de 

intensieve samenwerking 

met vele maatschappelijke 

hebben gemaakt om dit 

ten dienste te stellen aan de 

ontwikkeling van De Hagert. 

Als ik naar de toekomst 

kijk, dan zal deze goede 

samenwerking voorop staan, 

evenals het in stand houden 

van de verbondenheid met 

maatschappelijke partijen. 

Ook de uitdaging om de 

diversiteit van cliënten binnen 

De Hagert in stand te houden 

moet goed bewaakt worden. 

Juist die diversiteit maakt het 

concept van De Hagert zo 

sterk.”

“De mensen 
maken het hier 
bijzonder.”

De Hagert niet missen. We 

zijn er trots op dat we een 

bijdrage kunnen leveren aan 

deze bijzondere plek. Ook 

voor de toekomst.”

“Als je me nu vraagt, wat maakt 

De Hagert bijzonder, dan kan 

ik daar één kort antwoord op 

geven: de mensen maken het 

hier bijzonder,” zegt Gerard 

Kersten, directeur Dichterbij 

Regio Rijk van Nijmegen. “En 

daarmee bedoel ik de mensen 

die bezig zijn bewoners en 

cliënten een gelukkig leven te 

laten leiden. Zoals Bernadette 

en Ton Baaijens, die het 

initiatief namen De Hagert 

op te zetten. Maar ook de 

gedreven medewerkers en 

vrijwilligers, de gemeenschap 

van Leur, de mensen van de 

volkstuintjes en de Wijchense 

politiek. En ook de mensen 

op bestuurlijk niveau die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

Zij allen maken De Hagert 

bijzonder. Dat zie je terug in 

de positieve ontwikkelingen.

Voor Dichterbij is De Hagert 

een pareltje dat bemind 

en geliefd is. Dichterbij en  

ZZG zorggroep hebben elkaar 

hier gevonden vanuit een 

gemeenschappelijk belang 

“Ik moet er niet 

aan denken 

om de hele dag 

binnen te zitten. 

De tuinen zijn 

hier geweldig 

en je hebt iets te 

doen.”

Quote
van een bewoner

“Het is hier goed 

vertoeven, ik ben 

hier thuis. Met 

mijn kameraden 

biljart ik graag.  

Ik maak val-

strikjes, daar 

trappen ze iedere 

keer in. Ik win 

altijd.”

Quote
van een bewoner

Juist de diversiteit van 
cliënten maakt het concept 
van De Hagert zo sterk.”

partners. Met al deze  

partijen en samenwerkings- 

partners wordt het cliënt- 

belang vooropgesteld. Zo-

veel betrokkenheid is echt 

bijzonder. Vaak bestaat het 

beeld dat de maatschappij 

niet betrokken zou zijn bij 

zorg. Dat wordt bij De Hagert 

rechtgezet. De Hagert laat 

zien hoe het anders kan en 

daar mogen we allemaal trots 

op zijn. De hoge kwaliteit 

van zorg, de innovatieve 

kracht van medewerkers 

en vrijwilligers en de grote 

maatschappelijke betekenis 

maken De Hagert tot wat het 

is. Het ideaal dat we meer 

dan tien jaar geleden hadden 

is daarmee in de praktijk 

gerealiseerd. Het heeft 

zelfs onze verwachtingen 

overtro�en. Dat is bijzonder. 

De unieke samenwerking 

met Dichterbij binnen De 

Hagert heeft mij persoonlijk 

veel geleerd, vooral de wijze 

waarop we van elkaars kennis 

en capaciteiten gebruik 

Feestkrant

Interview met 

Gerard Kersten
Directeur Dichterbij Regio Rijk van Nijmegen

Interview met 

Hans Vos
Gebiedsdirecteur ZZG zorggroep 
Wijchen en Maas en Waal

Vrijwilligers
De Hagert heeft 107 

enthousiaste vrijwilligers  

die altijd voor De Hagert  

klaarstaan om hun enthousi-

aste inzet te tonen.
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... een unieke combinatie van zorg, ecologie en cultuurhistorie

... wonen en dagbesteding in een kleinschalige, landelijke omgeving

... een andere kijk op zorg

... duurzame en liefdevolle zorg

Feestkrant ter ere van 
het 10-jarig bestaan van

2016

Aan het begin van het nieuwe 

jaar wordt de zonne-akker 

geïnstalleerd. In totaal leveren 

200 zonnepanelen duurzame 

energie, rechtstreeks aan 

de woonzorgboerderij. De 

zonnepanelen zijn eigendom 

van zo’n 50 particulieren die 

samen geïnvesteerd hebben in de 

zonne-akker. 

Voor één keer kwam de 100e 

Vierdaagse langs De Hagert. 

De bomen op de Leurseweg 

waren door de bezoekers van 

de dagbesteding versierd met 

honderden oude schoenen in de 

kleuren van de Vierdaagse. Alle 

wandelaars werden begroet met 

stukjes komkommer uit eigen tuin.

In maart wordt ook de 

biomassa-installatie actief 

en zijn er nog andere 

energiebesparende 

maatregelen in de planning. 

De Hagert is nu een heel eind 

energieneutraal.

 10 jaar

Woonzorgboerderij 

De Hagert
“Ik vind het hier 

schitterend. 

Je woont vrij, 

je kunt overal 

naartoe en ik 

heb een eigen 

tuintje waar ik 

me terug kan 

trekken. Als ik 

iemand nodig 

heb, dan zoek ik 

iemand voor een 

praatje.”

Quote
van een bewoner

Woonzorgboerderij 
De Hagert
Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen 

T 024 - 648 67 00
www.dehagert.nl

De Hagert is onderdeel van 
Dichterbij en ZZG zorggroep.

woonzorgboerderij 
De Hagert, dat is:

Lekker eten
verbindt

Al 5 jaar lang komen 30 alleenstaande 

ouderen uit de buurt op De Hagert samen 

koken, om het vervolgens ook samen op te 

eten. De club wordt gedraaid door vrijwilligers. 

Door deze bijzondere kookgroep leren alleen-

staande mannen koken, worden reisgenoten 

gevonden en sociale contacten ook bui-

ten het kookgebeuren vergroot.

Statig 
welkom

De oprijlaan van De Hagert 

is maar liefst 250 meter lang. 

Een statig welkom dus!


