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Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 

met ons opnemen. Wij zijn open van maandag tot en 

met vrijdag. Om te kunnen deelnemen heeft u een 

verwijzing nodig van het CIZ of de gemeente.

Met een PGB of op eigen kosten kunt u ook bij ons 

terecht. Wij adviseren u graag welke mogelijkheden 

er zijn.

Informatie en aanmelden

Zorgboerderij gelegen in de Loonse en 
Drunense Duinen in Biezenmortel.

P latteland
Ouderenzorg op het

Door gerichte observatie en rapportage brengen 

wij het ziekteverloop in beeld.

Voor elke gast wordt een individueel zorgplan met 

gerichte activiteiten opgesteld. Hierbij wordt maxi-

maal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 

de zorgboerderij. Indien nodig kunnen we specialis-

tische zorg inschakelen en één op één begeleiding 

bieden.

Individuele zorg



Johan en Gerrie Martens, wonende aan de rand 

van de Loonse en Drunense Duinen. Op ons            

familiebedrijf houden wij Brandrode koeien en 

enkele schapen, ezels en kippen. Ook is er een 

boomgaard, wandeltuin en moestuin.

Beheer van de natuur en het landschap zijn onlos-

makelijk verbonden met onze boerderij. Tientallen 

plantensoorten, dassen, kerkuilen en boeren-     

zwaluwen hebben hun eigen plekje

gevonden op de 

Hemelrijksche Hoeve.

Wie zijn wij?

Bij achteruitgang in het dementeringsproces, 

meer geheugenproblemen en bij het optreden van 

gedragsproblematiek heeft de zorgboerderij een 

grote meerwaarde voor onze gasten.

De eigenwaarde blijft behouden door het doen van 

activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden die 

een gast nog wel heeft. 

Het contact met de dieren op de zorgboerderij en 

het meehelpen in de tuin of stal heeft een positief 

effect op het gedrag van onze gasten.

Waarom een zorgboerderij?

De Hemelrijksche Hoeve is een zorgboerderij voor 

mensen met dementie, die nog zelfstandig wonen. 

Met een professioneel team en de hulp van vele 

vrijwilligers bieden wij een breed palet van activitei-

ten aan. Daarnaast geven we ondersteuning aan 

de mantelzorger. 

Dagelijks lopen we een rondje door de tuin, langs 

de koeien en de schapen. Dit geeft beweging, biedt 

gespreksstof en we genieten van de buitenlucht.

Ontspanning in de vorm van biljarten, een kaartje 

leggen of rustig genieten op ons terras behoort ook 

tot de mogelijkheden. 

Rond half één eten we gezamenlijk een warme 

maaltijd die iedere dag vers wordt bereid met de 

hulp van enkele gasten. 

Wat bieden wij? 


