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Wonen met zorg op een toplocatie

Aan de rivier de Donge dicht tegen het centrum van de mooie vestingstad 
Geertruidenberg, is door Zorgorganisatie Het Hoge Veer een bijzonder woon-
zorgconcept ontwikkeld. De mens, het welzijn, normaal wonen en de leef-
baarheid 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 driekamerappartement kunnen blijven wonen. Niet meer noodgedwongen ver-
huizen 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 met een lichte zorgindicatie voor een driekamerappartement vanaf 65 m2 in aanmer-
king komen. 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.

Grand café

In het Hoge Veer Bastion is een grand café met terras, lounge, bibliotheek en bar. Hier kan men de 
hele dag en avond terecht om mensen te ontmoeten, wat te drinken en te eten. Professionele koks 
bereiden hier in een open keuken verse maaltijden. Ook vinden hier geregeld activiteiten plaats.



Wonen met zorg

In Hoge Veer Bastion bevinden zich appartementen voor mensen met intramurale zorg en apparte-
menten in de vrije huursector voor mensen met extramurale zorg. In totaal 48 appartementen. Het 
merendeel betreft driekamerappartementen (ca. 64 m2), allen met een balkon (6,6 m2). De luxe ap-
partementen zijn o.a. voorzien van zorgtechnologie en een keuken met inductiekookplaat, afzuigkap, 
koelkast en vaatwasser. Ieder appartement heeft een ruime bergruimte met de mogelijkheid een was-/
droogmachine en een extra koel-/vrieskast te plaatsen. Er is sprake van duurzame klimaatbeheersing 
via vloer- en luchtsysteem. De vloeren zijn afgewerkt met hoogwaardige vinyl stroken in houtprint.

Tegen het Hoge Veer Bastion aan heeft Thuisvester nog eens 50 woonzorgappartementen met 
balkon gerealiseerd die allen geschikt en bestemd zijn voor zowel wonen met extramurale zorg 
(sociale huurappartementen) als voor wonen met intramurale zorg. Deze appartementen verschil-
len qua afmetingen en voorzieningen met die van Hoge Veer Bastion. De beide bouwdelen zijn 
met elkaar verbonden.

In het gehele gebouw kan zowel intra- als extramurale zorg, gemixt worden geleverd. De zorg is 
daardoor niet aan een appartement, maar aan een bewoner gebonden.

Groepswonen

In bepaalde situaties is het mogelijk om met een aandoening als dementie in een gewoon appar-
tement 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 4 groepen van zes personen. Per groep is er zowel een privé gedeelte als een 
apart gemeenschappelijk gebied en tuinen. De groepen zijn uitgebreid voorzien van zorgtechnolo-
gie. Indien mogelijk kunnen bewoners zich ook buiten deze voorziening begeven.



Informatie en wachtlijst 

Voor meer informatie of wanneer u voor één van bovengenoemde woonzorgvoorzieningen in aan-
merking wilt komen, kunt u contact opnemen met de consulente:

Josien van Dooren
T: 06-23866745
E: j.vandooren@hogeveer.nl

ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER
0162 - 513 450
info@hogeveer.nl

WWW.HOGEVEER.NL

Beweegruimte

Bewegen is niet alleen belangrijk voor de licha-
melijke vermogens, maar ook voor het psychi-
sche vermogen. Gebleken is dat mensen geluk-
kiger worden door te bewegen. Centraal gelegen 
in het Hoge Veer Bastion is er een beweegruimte 
met professionele apparatuur voor bewoners en 
inwoners uit de gemeente. 

Zorg-hotel-studio’s

Voor mensen uit de gemeente die bijvoorbeeld 
uit het ziekenhuis komen en nog niet naar huis 
kunnen, zijn er 5 zorg-hotel-studio’s. In de 
zorg-hotel-studio’s kan men verblijven tot men 
weer naar huis kan.


