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WONEN PLUS
ZORG AAN HUIS
HOGE VEER RIVIERZICHT
HOGE VEER COMPLEX

U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor 
uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen 
handen houden. Dat begrijpen wij. Daarom staan 
bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer uw wensen, 
behoeften en welzijn voorop. Wij vinden het 
belangrijk dat u het liefst zo lang mogelijk kunt 
blijven wonen waar u woont. En u moet de zorg 
krijgen die u nodig heeft. Thuis of in een van onze 
woonzorgcomplexen.

Wilt u meer informatie over WONEN PLUS? Heeft u interesse in 
een pakket op maat? Of wilt u meer weten over een van onze 
andere diensten? Belt u dan gerust met één van onze consulenten: 

• Josien van Dooren:  0162-722226 
• Joke van Essen:  0162-722217 
of stuur een e-mail naar consulenten@hogeveer.nl

U kunt ook onze website bezoeken www.hogeveer.nl

Nieuwbouw
Ook voor het Hoge Veer Complex staat 
nieuwbouw gepland. In de komende ja-
ren zal een geheel nieuw modern en toe-
komstbestendig woonzorgcomplex ver-
rijzen. Voorzien van alle gemakken en 
voorzieningen, waar u met plezier lang 
kunt blijven wonen.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge 
Veer Complex:

Verpleeghuiszorg
In het complex zijn er 36 apparte-
menten voor mensen met lichamelij-
ke problemen. Ook is er een speciale 
unit ‘beschermd wonen’ voor 24 be-
woners met problemen rond demen-
tie. Iedere bewoner heeft een eigen 
appartement. Naast verzorging, ver-
pleging, begeleiding, huishoudelijke 
hulp, maaltijden en activiteiten, be-
staat de verpleeghuiszorg ook uit me-
dische en paramedische zorg.

Verzorgingshuiszorg 
Er zijn ook appartementen met ver-
zorgingshuiszorg op locatie Hoge 
Veer Complex. Verzorgingshuiszorg 
bestaat uit verzorging, verpleging en 
begeleiding. Daarnaast bieden we 
onder andere huishoudelijke hulp, 
maaltijden en diverse activiteiten.

Tijdelijk verblijf
Heeft u 24 uur verzorging en verple-
ging in de nabijheid nodig? Bijvoor-
beeld omdat u bent ontslagen uit het 
ziekenhuis maar nog niet naar huis 
kunt? Of omdat familie, vrienden of 
mantelzorgers op vakantie zijn? Dan 
bieden we tijdelijk verblijf met zorg in 

Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Locatie ‘Hoge Veer Rivierzicht’:
Scheepswerflaan 47, 4941 GZ Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 13 60

Locatie ‘Hoge Veer Complex’:
Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 34 50

E-mail: info@hogeveer.nl

WWW.HOGEVEER.NL

HOGE VEER COMPLEX

MEER WETEN?

Een heerlijke, groene 
omgeving en toch heel 
centraal

“

het Hoge Veer Complex. Het doel is om weer 
terug naar huis te gaan.

Dagverzorging
Voor mensen die zich overdag moeilijk zelf-
standig kunnen redden en waarbij alleen zorg 
aan huis niet toereikend is bieden we de moge-
lijkheid van dagverzorging. U krijgt de nodige 
persoonlijke aandacht, zorg, begeleiding en u 
kunt aan verschillende activiteiten deel nemen.  

Ook uw hond of kat is van harte welkom in het 
Hoge Veer Complex!
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WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT

De overheid vergoedt steeds minder zorg-
vormen. Dit geldt ook voor een groot deel 
van de verzorgingshuiszorg. Van veel men-
sen die voorheen in een verzorgingshuis gin-
gen wonen, wordt nu verwacht dat ze thuis 
blijven wonen.  

Tegelijk is het steeds lastiger om thuiszorg 
te krijgen. U moet meer en vaker een be-
roep doen op de mensen om u heen en man-
telzorg. Zelfredzaamheid staat voorop. Dat 
gaat vaak goed, maar soms voelen mensen 
zich thuis onveilig of zij vereenzamen.

WONEN PLUS biedt comfortabel wonen in een woonzorgcomplex. Via Zorgorganisatie Het 
Hoge Veer kunt u een appartement huren in een van onze complexen. Ook kunt u gebruik 
maken van verschillende welzijns- en zorgdiensten in het complex. Deze vorm van wonen 
noemen we WONEN PLUS. Met het WONEN PLUS pakket kiest u zelf uit verschillende 
woon-, zorg- en welzijnsarrangementen. 

Uw voordelen met WONEN PLUS
• U woont zelfstandig in een veilige omgeving.
• U heeft privacy, maar kunt ook kiezen voor contact en activiteiten.
• U kunt dag en nacht rekenen op professionele zorg.
• Betaalbaar huren of zeer luxe huren. U kiest zelf.
• Personenalarmering op uw appartement.
• U kunt kiezen voor extra service rond: maaltijden, boodschappen, schoonmaken, was-

goed, klussen, activiteiten, vervoer. U betaalt alleen voor het pakket dat u wilt.
• U kunt extra zorg die de overheid niet vergoedt bij ons inkopen.

WONEN PLUS is mogelijk op de locaties Hoge Veer Complex en Hoge Veer Rivierzicht in 
Raamsdonksveer.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge Veer 
Rivierzicht:

Een kleinschalig opgezet modern woon-
zorgcomplex voor mensen met een indi-
catie voor verzorgingshuiszorg. Het ligt op 
een toplocatie aan de rivier De Donge, op 
de grens van Raamsdonksveer en Geer-
truidenberg. 

Luxe en comfortabel
Het woonzorgcomplex bestaat uit 50 luxe 
zorgappartementen tussen de 80 en 112 
vierkante meter. Alle appartementen heb-
ben 2 of 3 kamers en bieden maximale pri-
vacy. Ook hebben zij een balkon, keuken, 
ruime badkamer, personenalarmeringssy-
steem, ruimte voor een wasmachine of op-
slag en een apart toilet. 

De appartementen hebben vloerverwar-
ming en u kunt de temperatuur zelf instel-
len in iedere ruimte. Onder het complex 
is er een parkeergarage en scootmobiel- 
en fietsenstalling. In het complex vindt u 
een gezellig grand café voor een drankje, 

Zorg aan huis is de thuiszorg van 
Zorg organisatie Het Hoge Veer.

Mensen moeten kunnen blijven wonen 
waar ze wonen. De zorg moet naar de 
mensen toe komen en niet andersom. 

Dat is ons motto. Daarom ondersteu-
nen wij mensen om zelfstandig thuis 
te blijven wonen waar dat kan. Om zo 
een eventuele verhuizing naar een 
verzorgings- of verpleeghuis te voor-
komen. We bieden zorg aan mensen 
van alle leeftijden. We bieden van 
lichte zorg tot en met zware 24-uurs-
zorg met behandeling en ongeplande 
zorg. Ook voor particuliere zorg en 
met een Persoonsgebonden Gebon-
den Budget kunt u bij ons terecht.
 
Zorg aan huis leveren wij in: 
Raamsdonksveer, Geertruidenberg, 
Raamsdonk, Oosterhout, Hank, Dus-
sen, Made, Waspik.

WONEN PLUSWONEN PLUS

een praatje en verschillende activiteiten. 
Maar u kunt hier ook genieten van een à 
la carte driegangenmaaltijd. Ook buurt-
bewoners ontmoet u in het grand café.
 
U hoeft niet alleen te zijn
Woont u in het complex? En heeft u later 
verpleeghuiszorg nodig? Dat is ook mo-
gelijk. Dat betekent vaak dat u niet hoeft 
te verhuizen en samen kunt blijven wo-
nen met uw eventuele partner. Ook uw 
hond of kat is welkom!  

Professioneel en persoonlijk,  
                             dan mogen ze bij ons thuis komen

Mooi wonen en gastvrij genieten aan het water

Zoveel mogelijk-
heden, daarmee 
staan zorg en 
welzijn centraal

“

“

“

Wat kunnen wij voor u doen?   
• Verzorging en verpleging: als u lichte of 

zwaardere vormen van verzorging en verple-
ging nodig heeft. We helpen bijvoorbeeld bij 
het wassen, aankleden, uiterlijke verzorging, 
lopen, eten en drinken, toiletgang, medicij-
nen, injecties, wondbehandeling, katheter, 
drain, sonde, infuus, pijnpomp en terminale 
zorg.

• Behandeling: voor een behandeling schake-
len wij bijvoorbeeld een ouderengeneeskun-
dige in.

• Begeleiding: we helpen mensen die vergeet-
achtig en alleen zijn. Om de dagelijkse dingen 
geregeld te krijgen. Denk aan regelmatig een 
gesprek, een activiteit, het maken van een 
dag- of weekplanning of geheugentraining.

• Huishoudelijke hulp: we maken bijvoorbeeld 
uw huis schoon, ruimen op of helpen bij bed- 
en wasgoedverzorging.

• Service abonnement: extra voorzieningen die 
het thuiswonen ondersteunen, zoals vervoer 
en activiteiten.
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De overheid vergoedt steeds minder zorg-
vormen. Dit geldt ook voor een groot deel 
van de verzorgingshuiszorg. Van veel men-
sen die voorheen in een verzorgingshuis gin-
gen wonen, wordt nu verwacht dat ze thuis 
blijven wonen.  

Tegelijk is het steeds lastiger om thuiszorg 
te krijgen. U moet meer en vaker een be-
roep doen op de mensen om u heen en man-
telzorg. Zelfredzaamheid staat voorop. Dat 
gaat vaak goed, maar soms voelen mensen 
zich thuis onveilig of zij vereenzamen.

WONEN PLUS biedt comfortabel wonen in een woonzorgcomplex. Via Zorgorganisatie Het 
Hoge Veer kunt u een appartement huren in een van onze complexen. Ook kunt u gebruik 
maken van verschillende welzijns- en zorgdiensten in het complex. Deze vorm van wonen 
noemen we WONEN PLUS. Met het WONEN PLUS pakket kiest u zelf uit verschillende 
woon-, zorg- en welzijnsarrangementen. 

Uw voordelen met WONEN PLUS
• U woont zelfstandig in een veilige omgeving.
• U heeft privacy, maar kunt ook kiezen voor contact en activiteiten.
• U kunt dag en nacht rekenen op professionele zorg.
• Betaalbaar huren of zeer luxe huren. U kiest zelf.
• Personenalarmering op uw appartement.
• U kunt kiezen voor extra service rond: maaltijden, boodschappen, schoonmaken, was-

goed, klussen, activiteiten, vervoer. U betaalt alleen voor het pakket dat u wilt.
• U kunt extra zorg die de overheid niet vergoedt bij ons inkopen.

WONEN PLUS is mogelijk op de locaties Hoge Veer Complex en Hoge Veer Rivierzicht in 
Raamsdonksveer.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge Veer 
Rivierzicht:

Een kleinschalig opgezet modern woon-
zorgcomplex voor mensen met een indi-
catie voor verzorgingshuiszorg. Het ligt op 
een toplocatie aan de rivier De Donge, op 
de grens van Raamsdonksveer en Geer-
truidenberg. 

Luxe en comfortabel
Het woonzorgcomplex bestaat uit 50 luxe 
zorgappartementen tussen de 80 en 112 
vierkante meter. Alle appartementen heb-
ben 2 of 3 kamers en bieden maximale pri-
vacy. Ook hebben zij een balkon, keuken, 
ruime badkamer, personenalarmeringssy-
steem, ruimte voor een wasmachine of op-
slag en een apart toilet. 

De appartementen hebben vloerverwar-
ming en u kunt de temperatuur zelf instel-
len in iedere ruimte. Onder het complex 
is er een parkeergarage en scootmobiel- 
en fietsenstalling. In het complex vindt u 
een gezellig grand café voor een drankje, 

Zorg aan huis is de thuiszorg van 
Zorg organisatie Het Hoge Veer.

Mensen moeten kunnen blijven wonen 
waar ze wonen. De zorg moet naar de 
mensen toe komen en niet andersom. 

Dat is ons motto. Daarom ondersteu-
nen wij mensen om zelfstandig thuis 
te blijven wonen waar dat kan. Om zo 
een eventuele verhuizing naar een 
verzorgings- of verpleeghuis te voor-
komen. We bieden zorg aan mensen 
van alle leeftijden. We bieden van 
lichte zorg tot en met zware 24-uurs-
zorg met behandeling en ongeplande 
zorg. Ook voor particuliere zorg en 
met een Persoonsgebonden Gebon-
den Budget kunt u bij ons terecht.
 
Zorg aan huis leveren wij in: 
Raamsdonksveer, Geertruidenberg, 
Raamsdonk, Oosterhout, Hank, Dus-
sen, Made, Waspik.

WONEN PLUSWONEN PLUS

een praatje en verschillende activiteiten. 
Maar u kunt hier ook genieten van een à 
la carte driegangenmaaltijd. Ook buurt-
bewoners ontmoet u in het grand café.
 
U hoeft niet alleen te zijn
Woont u in het complex? En heeft u later 
verpleeghuiszorg nodig? Dat is ook mo-
gelijk. Dat betekent vaak dat u niet hoeft 
te verhuizen en samen kunt blijven wo-
nen met uw eventuele partner. Ook uw 
hond of kat is welkom!  

Professioneel en persoonlijk,  
                             dan mogen ze bij ons thuis komen

Mooi wonen en gastvrij genieten aan het water

Zoveel mogelijk-
heden, daarmee 
staan zorg en 
welzijn centraal

“

“

“

Wat kunnen wij voor u doen?   
• Verzorging en verpleging: als u lichte of 

zwaardere vormen van verzorging en verple-
ging nodig heeft. We helpen bijvoorbeeld bij 
het wassen, aankleden, uiterlijke verzorging, 
lopen, eten en drinken, toiletgang, medicij-
nen, injecties, wondbehandeling, katheter, 
drain, sonde, infuus, pijnpomp en terminale 
zorg.

• Behandeling: voor een behandeling schake-
len wij bijvoorbeeld een ouderengeneeskun-
dige in.

• Begeleiding: we helpen mensen die vergeet-
achtig en alleen zijn. Om de dagelijkse dingen 
geregeld te krijgen. Denk aan regelmatig een 
gesprek, een activiteit, het maken van een 
dag- of weekplanning of geheugentraining.

• Huishoudelijke hulp: we maken bijvoorbeeld 
uw huis schoon, ruimen op of helpen bij bed- 
en wasgoedverzorging.

• Service abonnement: extra voorzieningen die 
het thuiswonen ondersteunen, zoals vervoer 
en activiteiten.
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De overheid vergoedt steeds minder zorg-
vormen. Dit geldt ook voor een groot deel 
van de verzorgingshuiszorg. Van veel men-
sen die voorheen in een verzorgingshuis gin-
gen wonen, wordt nu verwacht dat ze thuis 
blijven wonen.  

Tegelijk is het steeds lastiger om thuiszorg 
te krijgen. U moet meer en vaker een be-
roep doen op de mensen om u heen en man-
telzorg. Zelfredzaamheid staat voorop. Dat 
gaat vaak goed, maar soms voelen mensen 
zich thuis onveilig of zij vereenzamen.

WONEN PLUS biedt comfortabel wonen in een woonzorgcomplex. Via Zorgorganisatie Het 
Hoge Veer kunt u een appartement huren in een van onze complexen. Ook kunt u gebruik 
maken van verschillende welzijns- en zorgdiensten in het complex. Deze vorm van wonen 
noemen we WONEN PLUS. Met het WONEN PLUS pakket kiest u zelf uit verschillende 
woon-, zorg- en welzijnsarrangementen. 

Uw voordelen met WONEN PLUS
• U woont zelfstandig in een veilige omgeving.
• U heeft privacy, maar kunt ook kiezen voor contact en activiteiten.
• U kunt dag en nacht rekenen op professionele zorg.
• Betaalbaar huren of zeer luxe huren. U kiest zelf.
• Personenalarmering op uw appartement.
• U kunt kiezen voor extra service rond: maaltijden, boodschappen, schoonmaken, was-

goed, klussen, activiteiten, vervoer. U betaalt alleen voor het pakket dat u wilt.
• U kunt extra zorg die de overheid niet vergoedt bij ons inkopen.

WONEN PLUS is mogelijk op de locaties Hoge Veer Complex en Hoge Veer Rivierzicht in 
Raamsdonksveer.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge Veer 
Rivierzicht:

Een kleinschalig opgezet modern woon-
zorgcomplex voor mensen met een indi-
catie voor verzorgingshuiszorg. Het ligt op 
een toplocatie aan de rivier De Donge, op 
de grens van Raamsdonksveer en Geer-
truidenberg. 

Luxe en comfortabel
Het woonzorgcomplex bestaat uit 50 luxe 
zorgappartementen tussen de 80 en 112 
vierkante meter. Alle appartementen heb-
ben 2 of 3 kamers en bieden maximale pri-
vacy. Ook hebben zij een balkon, keuken, 
ruime badkamer, personenalarmeringssy-
steem, ruimte voor een wasmachine of op-
slag en een apart toilet. 

De appartementen hebben vloerverwar-
ming en u kunt de temperatuur zelf instel-
len in iedere ruimte. Onder het complex 
is er een parkeergarage en scootmobiel- 
en fietsenstalling. In het complex vindt u 
een gezellig grand café voor een drankje, 

Zorg aan huis is de thuiszorg van 
Zorg organisatie Het Hoge Veer.

Mensen moeten kunnen blijven wonen 
waar ze wonen. De zorg moet naar de 
mensen toe komen en niet andersom. 

Dat is ons motto. Daarom ondersteu-
nen wij mensen om zelfstandig thuis 
te blijven wonen waar dat kan. Om zo 
een eventuele verhuizing naar een 
verzorgings- of verpleeghuis te voor-
komen. We bieden zorg aan mensen 
van alle leeftijden. We bieden van 
lichte zorg tot en met zware 24-uurs-
zorg met behandeling en ongeplande 
zorg. Ook voor particuliere zorg en 
met een Persoonsgebonden Gebon-
den Budget kunt u bij ons terecht.
 
Zorg aan huis leveren wij in: 
Raamsdonksveer, Geertruidenberg, 
Raamsdonk, Oosterhout, Hank, Dus-
sen, Made, Waspik.

WONEN PLUSWONEN PLUS

een praatje en verschillende activiteiten. 
Maar u kunt hier ook genieten van een à 
la carte driegangenmaaltijd. Ook buurt-
bewoners ontmoet u in het grand café.
 
U hoeft niet alleen te zijn
Woont u in het complex? En heeft u later 
verpleeghuiszorg nodig? Dat is ook mo-
gelijk. Dat betekent vaak dat u niet hoeft 
te verhuizen en samen kunt blijven wo-
nen met uw eventuele partner. Ook uw 
hond of kat is welkom!  

Professioneel en persoonlijk,  
                             dan mogen ze bij ons thuis komen

Mooi wonen en gastvrij genieten aan het water

Zoveel mogelijk-
heden, daarmee 
staan zorg en 
welzijn centraal

“

“

“

Wat kunnen wij voor u doen?   
• Verzorging en verpleging: als u lichte of 

zwaardere vormen van verzorging en verple-
ging nodig heeft. We helpen bijvoorbeeld bij 
het wassen, aankleden, uiterlijke verzorging, 
lopen, eten en drinken, toiletgang, medicij-
nen, injecties, wondbehandeling, katheter, 
drain, sonde, infuus, pijnpomp en terminale 
zorg.

• Behandeling: voor een behandeling schake-
len wij bijvoorbeeld een ouderengeneeskun-
dige in.

• Begeleiding: we helpen mensen die vergeet-
achtig en alleen zijn. Om de dagelijkse dingen 
geregeld te krijgen. Denk aan regelmatig een 
gesprek, een activiteit, het maken van een 
dag- of weekplanning of geheugentraining.

• Huishoudelijke hulp: we maken bijvoorbeeld 
uw huis schoon, ruimen op of helpen bij bed- 
en wasgoedverzorging.

• Service abonnement: extra voorzieningen die 
het thuiswonen ondersteunen, zoals vervoer 
en activiteiten.
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WONEN PLUS
ZORG AAN HUIS
HOGE VEER RIVIERZICHT
HOGE VEER COMPLEX

U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor 
uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen 
handen houden. Dat begrijpen wij. Daarom staan 
bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer uw wensen, 
behoeften en welzijn voorop. Wij vinden het 
belangrijk dat u het liefst zo lang mogelijk kunt 
blijven wonen waar u woont. En u moet de zorg 
krijgen die u nodig heeft. Thuis of in een van onze 
woonzorgcomplexen.

Wilt u meer informatie over WONEN PLUS? Heeft u interesse in 
een pakket op maat? Of wilt u meer weten over een van onze 
andere diensten? Belt u dan gerust met één van onze consulenten: 

• Josien van Dooren:  0162-722226 
• Joke van Essen:  0162-722217 
of stuur een e-mail naar consulenten@hogeveer.nl

U kunt ook onze website bezoeken www.hogeveer.nl

Nieuwbouw
Ook voor het Hoge Veer Complex staat 
nieuwbouw gepland. In de komende ja-
ren zal een geheel nieuw modern en toe-
komstbestendig woonzorgcomplex ver-
rijzen. Voorzien van alle gemakken en 
voorzieningen, waar u met plezier lang 
kunt blijven wonen.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge 
Veer Complex:

Verpleeghuiszorg
In het complex zijn er 36 apparte-
menten voor mensen met lichamelij-
ke problemen. Ook is er een speciale 
unit ‘beschermd wonen’ voor 24 be-
woners met problemen rond demen-
tie. Iedere bewoner heeft een eigen 
appartement. Naast verzorging, ver-
pleging, begeleiding, huishoudelijke 
hulp, maaltijden en activiteiten, be-
staat de verpleeghuiszorg ook uit me-
dische en paramedische zorg.

Verzorgingshuiszorg 
Er zijn ook appartementen met ver-
zorgingshuiszorg op locatie Hoge 
Veer Complex. Verzorgingshuiszorg 
bestaat uit verzorging, verpleging en 
begeleiding. Daarnaast bieden we 
onder andere huishoudelijke hulp, 
maaltijden en diverse activiteiten.

Tijdelijk verblijf
Heeft u 24 uur verzorging en verple-
ging in de nabijheid nodig? Bijvoor-
beeld omdat u bent ontslagen uit het 
ziekenhuis maar nog niet naar huis 
kunt? Of omdat familie, vrienden of 
mantelzorgers op vakantie zijn? Dan 
bieden we tijdelijk verblijf met zorg in 

Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Locatie ‘Hoge Veer Rivierzicht’:
Scheepswerflaan 47, 4941 GZ Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 13 60

Locatie ‘Hoge Veer Complex’:
Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 34 50

E-mail: info@hogeveer.nl

WWW.HOGEVEER.NL

HOGE VEER COMPLEX

MEER WETEN?

Een heerlijke, groene 
omgeving en toch heel 
centraal

“

het Hoge Veer Complex. Het doel is om weer 
terug naar huis te gaan.

Dagverzorging
Voor mensen die zich overdag moeilijk zelf-
standig kunnen redden en waarbij alleen zorg 
aan huis niet toereikend is bieden we de moge-
lijkheid van dagverzorging. U krijgt de nodige 
persoonlijke aandacht, zorg, begeleiding en u 
kunt aan verschillende activiteiten deel nemen.  

Ook uw hond of kat is van harte welkom in het 
Hoge Veer Complex!
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WONEN PLUS
ZORG AAN HUIS
HOGE VEER RIVIERZICHT
HOGE VEER COMPLEX

U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor 
uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen 
handen houden. Dat begrijpen wij. Daarom staan 
bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer uw wensen, 
behoeften en welzijn voorop. Wij vinden het 
belangrijk dat u het liefst zo lang mogelijk kunt 
blijven wonen waar u woont. En u moet de zorg 
krijgen die u nodig heeft. Thuis of in een van onze 
woonzorgcomplexen.

Wilt u meer informatie over WONEN PLUS? Heeft u interesse in 
een pakket op maat? Of wilt u meer weten over een van onze 
andere diensten? Belt u dan gerust met één van onze consulenten: 

• Josien van Dooren:  0162-722226 
• Joke van Essen:  0162-722217 
of stuur een e-mail naar consulenten@hogeveer.nl

U kunt ook onze website bezoeken www.hogeveer.nl

Nieuwbouw
Ook voor het Hoge Veer Complex staat 
nieuwbouw gepland. In de komende ja-
ren zal een geheel nieuw modern en toe-
komstbestendig woonzorgcomplex ver-
rijzen. Voorzien van alle gemakken en 
voorzieningen, waar u met plezier lang 
kunt blijven wonen.

Naast Wonen Plus biedt locatie Hoge 
Veer Complex:

Verpleeghuiszorg
In het complex zijn er 36 apparte-
menten voor mensen met lichamelij-
ke problemen. Ook is er een speciale 
unit ‘beschermd wonen’ voor 24 be-
woners met problemen rond demen-
tie. Iedere bewoner heeft een eigen 
appartement. Naast verzorging, ver-
pleging, begeleiding, huishoudelijke 
hulp, maaltijden en activiteiten, be-
staat de verpleeghuiszorg ook uit me-
dische en paramedische zorg.

Verzorgingshuiszorg 
Er zijn ook appartementen met ver-
zorgingshuiszorg op locatie Hoge 
Veer Complex. Verzorgingshuiszorg 
bestaat uit verzorging, verpleging en 
begeleiding. Daarnaast bieden we 
onder andere huishoudelijke hulp, 
maaltijden en diverse activiteiten.

Tijdelijk verblijf
Heeft u 24 uur verzorging en verple-
ging in de nabijheid nodig? Bijvoor-
beeld omdat u bent ontslagen uit het 
ziekenhuis maar nog niet naar huis 
kunt? Of omdat familie, vrienden of 
mantelzorgers op vakantie zijn? Dan 
bieden we tijdelijk verblijf met zorg in 

Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Locatie ‘Hoge Veer Rivierzicht’:
Scheepswerflaan 47, 4941 GZ Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 13 60

Locatie ‘Hoge Veer Complex’:
Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer
Telefoon: 0162 - 51 34 50

E-mail: info@hogeveer.nl

WWW.HOGEVEER.NL

HOGE VEER COMPLEX

MEER WETEN?

Een heerlijke, groene 
omgeving en toch heel 
centraal

“

het Hoge Veer Complex. Het doel is om weer 
terug naar huis te gaan.

Dagverzorging
Voor mensen die zich overdag moeilijk zelf-
standig kunnen redden en waarbij alleen zorg 
aan huis niet toereikend is bieden we de moge-
lijkheid van dagverzorging. U krijgt de nodige 
persoonlijke aandacht, zorg, begeleiding en u 
kunt aan verschillende activiteiten deel nemen.  

Ook uw hond of kat is van harte welkom in het 
Hoge Veer Complex!
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