
Wilt u meer informatie over Nieuwehagen
of wilt u eens een kijkje komen nemen?
Wij geven u graag vrijblijvend een
rondleiding. 

088 – 998 55 55
klantenservice@brabantzorg.eu

Nieuwehagen
Gervenstraat 2

5211 PD  ’s-Hertogenbosch
(073) 548 16 00

www.brabantzorg.eu/nieuwehagen

Een greep uit de faciliteiten 

• Belevingstuin 

• Bibliotheek 

• Biljart 

• Divers activiteitenprogramma

• Draadloos internet (wifi)

• Fitness 

• Jeu de boulesbaan  

• Kapsalon 

• Kerkdiensten en stilteruimte

• Koffiecorner 

• Ontmoetingsruimte

• Scootmobiel uitleenpool

• Restaurant De Parade

• Tuin met terras 

• Receptie 

• Wasserette 

• Winkels/binnenstad op loopafstand 

• Winkel in huis

Wonen en zorg 

Nieuwehagen 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 ook bij u 
thuis. 

• Zorg in de laatste levensfase

• Thuiszorg

• Alarmering (zorg in geval van nood) 

• Huishoudelijke hulp 

• Welzijnsactiviteiten 

• BrabantZorg Reizen 

Brabantzorg, met aandacht

Thuis in ’s-Hertogenbosch

Nieuwehagen



Aan de rand van het  
Bossche hart

Tussen de Zuid-Willemsvaart en rivier de Aa 
ligt Nieuwehagen. In Nieuwehagen wonen 
ouderen die willen blijven genieten van 
het leven, al of niet met een lichamelijke of 
geestelijke beperking. Bij binnenkomst staan 
bezoekers direct midden in de levendigheid 
van restaurant De Parade. Twee keer per dag 
wordt er vers gekookt. 

Wonen in Nieuwehagen 

In Nieuwehagen zijn verschillende woonvor-
men. Zo zijn er appartementen voor demente-
ren ouderen, kleinschalig wonen en apparte-
menten voor mensen met lichamelijke klachten. 
Daarnaast is het mogelijk om zelfstandig te 
wonen in de vorm van Zorgwonen. We kijken 
vooral naar wat er wél mogelijk is en richten ons 
minder op de beperkingen. Dat zie je terug in de 
zorg, die afgestemd is op de behoeften van de 
bewoners: een gevarieerd gezelschap met ieder 
zijn of haar eigen levensverhaal. Daar sluiten we 
zoveel mogelijk op aan, open en eerlijk. Zo kan 
iedereen zijn of haar vertrouwde levensritme 
zoveel mogelijk voortzetten. We stimuleren de 
betrokkenheid van familie en vrijwilligers, wat 
het huis warm en huiselijk maakt. Er is veel 
ruimte voor ontmoeting. Welzijn bevorderen 
staat hoog in het vaandel.

“Nieuwehagen is een levendig huis, 
waar mensen onder eigen regie of 
soms liever juist in beschutting 
wonen en waarbij zorg nooit ver 
weg is.”

Omgeving

•  Wonen pal tegen de levendige Bossche 
binnenstad

•  De jeu de boulesbaan in de binnentuin is een 
heuse ontmoetingsplek

•  Veel aanleunwoningen in de nabijheid, dus altijd 
aanloop

Warm en huiselijk 
Zorg in de buurt van mensen brengen. Dat is één 
van onze belangrijkste opgaven. In Nieuwehagen 
brengen we 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 Nieuwehagen zelfstandig of 
juist beschermd wonen en er zoveel mogelijk hun 
vertrouwde leven leiden. 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.

Zorgwonen

Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. U 
woont in één van de locaties, ongeacht uw zorgvraag 
of zorgindicatie. Zelfstandig wonen in een veilige, 
sociale omgeving met de gewenste zorg dichtbij. 
Bij Zorgwonen zijn een aantal voorzieningen en 
diensten inbegrepen die een veilige en comfortabele 
woonomgeving garanderen, het basisarrangement. 
Daarnaast biedt iedere locatie aanvullende 
arrangementen aan. Deze arrangementen bestaan 
uit diensten en producten, zoals maaltijden, 
deelname aan activiteiten, wassen van wasgoed en 
huishoudelijke hulp. U kiest zelf of u een aanvullend 
arrangement wilt afnemen.

Kijk voor meer informatie over zorgwonen op  
www.brabantzorg.eu/zorgwonen

Winkel in huis

Restaurant De Parade

Fitnessruimte

Receptie


