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Wonen met zorg op toplocatie
Op een toplocatie aan de rivier de Donge dicht tegen het centrum van de
mooie vestingstad Geertruidenberg, wordt door Zorgorganisatie Het Hoge
Veer een bijzonder nieuwbouwproject ontwikkeld. De mens, het welzijn,
normaal wonen en de leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten.

• GELUK CENTRAAL, VERPLEEGHUIS VERLEDEN TIJD
Uniek is dat mensen met verpleegzorg niet meer hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis, maar in een volwaardig driekamer appartement kunnen blijven wonen.
Niet meer noodgedwongen verhuizen naar een kleine kamer, gescheiden worden
van de partner en afstand moeten doen van persoonlijke bezittingen, privacy en
huisdieren. In dit bijzondere project staan welzijn en geluk van mensen centraal!
• LEVEN HOUDT NIET OP ALS JE OUD OF ZIEK BENT
Niet geleefd worden, maar zelf je leven leiden, ook al is er sprake van complexe
zorg. Het gebouw, de voorzieningen en de dienstverleners ondersteunen de bewoners hierbij, zodat men zo lang en zo veel mogelijk het eigen leven kan blijven
bepalen.
• GEMIXT WONEN
Men kan al voor een driekamer appartement vanaf 65 m 2 in aanmerking komen
met een lichte zorgindicatie. Leeftijd speelt geen rol. De appartementen voor mensen met weinig en veel zorg zijn gemixt. Bij een toename aan zorg hoeft men niet
te verhuizen.

• KLEINSCHALIG WONEN
In bepaalde situaties is het mogelijk om met een aandoening als dementie in een
gewoon appartement te wonen, dat kan ook in Hoge Veer Bastion. Voor mensen
waar de omstandigheden zo zijn dat dit echt niet kan, is er een speciale kleinschalige voorziening in het gebouw. Hier kunnen mensen wonen in kleine groepen
van zes personen. Per groep is er zowel een privé gedeelte als een apart gemeenschappelijk gebied en tuinen. Indien mogelijk kunnen bewoners zich ook buiten
deze voorziening begeven. Kwalitatief is een groep van zes de ideale groepsgrootte. Landelijk zijn groepen van acht tot twaalf gangbaar. Ook hierin is Hoge Veer
Bastion onderscheidend.
• ZORG-HOTEL-STUDIO’S
Voor mensen uit de gemeente die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen en nog
niet naar huis kunnen, zijn er zorg-hotel-studio’s. In de zorg-hotel-studio’s kan
men verblijven tot men weer naar huis kan.
• GRAND CAFÉ
In het Hoge Veer Bastion is een groot grand café met terras, lounge, bibliot heek,
bar en clubs voor groepsactiviteiten. Hier kan men de hele dag en avond terecht
om mensen te ontmoeten, wat te drinken en te eten. Ook buurtbewoners zijn hier
welkom.

• BEWEEGRUIMTE
Bewegen is niet alleen belangrijk voor de lichamelijke vermogens, maar ook voor
het psychische vermogen. Gebleken is dat mensen gelukkiger worden door te
bewegen. Centraal gelegen in het Hoge Veer Bastion is er een beweegruimte voor
bewoners en mensen uit de gemeente. Hier worden in samenwerking met onder
andere de SWOG verschillende beweegactiviteiten georganiseerd. Bewegings
apparatuur is aanwezig. De beweegruimte is mogelijk gemaakt door een schenking van Stichting Ouderenhuisvesting Prins Maurits Geertruidenberg.
• NIET WEGSTOPPEN, MEEDOEN EN ERBIJ HOREN
Het streven is dat de bewoners zo lang en zo veel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het leven buiten het Hoge Veer Bastion. De sociale contacten die
hierdoor in stand blijven zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan het
verenigings- of kerkelijk leven, winkelen, bezoek aan stamkroeg, club of kapper,
enz. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan er gebruik worden gemaakt van
vervoersdiensten door vrijwilligers.
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MEER WETEN?
Wilt u meer informatie over het Hoge Veer Bastion?
Volg dan onze website www.hogeveer.nl/bastion
en onze facebookpagina facebook.com/hethogeveer

Disclaimer: De plattegrond en de artist impressions in deze brochure zijn alleen bedoeld als sfeerbeeld.
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze folder geen rechten worden
ontleend.
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