
Voel je vrij om langs te komen. Het terrein is open en  

toegankelijk voor iedereen. Drink een lekker kopje kof-

fie, koop door de bewoners gekweekte groenteplantjes of  

geniet van onze zelfgebakken koekjes.

 

Heb je interesse in dagbesteding, dagbehandeling of een ‘thuis’ 

op de Hagert? Kom dan eens kijken of neem contact op.

Woonzorgboerderij de Hagert is een samenwerkingsverband tussen 

Dichterbij en ZZG zorggroep.

 

Wandel gerust ons erf op 

Woonzorgboerderij de Hagert

Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen

Telefoon:

(024) 648 67 00

Internet:

www.dehagert.nl 

www.dichterbij.nl

www.zzgzorggroep.nl
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Op een steenworp afstand van Wijchen, aan 

de rand van het historische dorpje Leur, ligt 

de Hagert. Een monumentale boerderij uit 

1648 waar 30 dementerende ouderen en men-

sen met een verstandelijke beperking samen 

leven. Dagelijks bezoeken nog eens 24 mensen 

de Hagert voor dagbesteding en dagbehande-

ling. Leven en werken als ‘thuis’; kleinschalig 

én buiten. Hoe mooi kan het zijn? 

“Geweldig om bewoners te zien genieten van het leven op 

de Hagert. Ik kom hier iedere maandag meehelpen. De ene 

keer verzorgen we de dieren, de andere keer maken we zelf 

jam.” 

[Bep van Dreumel, vrijwilliger]

Kleinschaligheid
De Hagert geeft mensen een thuis in een 

kleinschalige omgeving. Buiten, dichtbij de 

natuur. Daarbij ontvangen ze de zorg en on-

dersteuning die nodig is. 

Het ritme van de natuur
Wandelen langs de dierenweiden, de dieren 

verzorgen, even schoffelen in de moestuin, 

gezellig bloemen plukken in de bloemen-

tuin of eieren rapen in de stal. Bewoners 

genieten van het buitenleven. Op het 5 ha 

grote terrein bepaalt het ritme van de na-

tuur en haar seizoenen het leven van alle 

dag.

Een kleine sociale gemeenschap sterk ver-

bonden met de samenleving, dat is de Ha-

gert. Leven en werken onder het motto: 

‘Fijn dat je er bent, doe mee en geniet’.

In verbinding met de 
samenleving
Boeren, tuinders, vrijwilligers, buren, scholen, bedrijven, 

wandelaars en nog veel meer mensen zorgen er dage-

lijks voor dat de Hagert midden in de samenleving staat. 

Zij werken met de bewoners op het land of genieten 

van gezelschap in de ontmoetingsruimte. Eens per twee 

weken koken zelfstandig wonende ouderen uit de om-

geving bij de Hagert een drie gangendiner. Bewoners 

genieten zichtbaar van alle inloop en activiteiten op hun 

boerderij.

Buiten leven ‘Fijn dat je er bent’


