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Het Hoge Veer: 50 jaar groot door klein te zijn

Kleine zorgorganisaties worden gevormd door de mensen waar het om 
gaat: de cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Daardoor 
kan een kleine organisatie zich ook echt richten op de mensen waar het 
om gaat. Want dat is wat we willen en wat we doen.

Het Hoge Veer kent een lange traditie als het gaat om mensgerichtheid. 
Bij de opening van het eerste gebouw van Het Hoge Veer in 1972 liet de 
toenmalige directeur in een interview al weten dat zelfstandigheid en zelf-
beschikking van de bewoners voorop staat in het beleid. Betutteling werd 
taboe verklaard, privacy en betrokkenheid bij de maatschappij stonden 
hoog in het vaandel.

In de 50 jaar daarna is dit beleid een traditie gebleken, die iedere keer 
weer eigentijds werd vorm gegeven en waarmee Het Hoge Veer zich 
 onderscheidde.

Met dit boek willen we aan de hand van foto’s, de ontwikkeling van Het 
Hoge Veer laten zien. Iedere foto is een verhaal op zich en geeft plezier 
om samen naar te kijken en over te praten. Zo kan ieder, zijn stukje uit de 
geschiedenis, zelf vertellen en doorgeven.

drs. Menko Konings
directeur/bestuurder

april 2022
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“Onze directeur/bestuurder 
Menko Konings heeft zich bijna 
20 jaar lang ingezet om dit gewel-
dige nieuwbouwproject gerea-
liseerd te krijgen. En precies het 
moment dat de eerste 32 cliënten 
hun nieuwe woning betrekken in 
het complex moet hij missen. En 
dat is bijzonder sneu,” stelt Anja 
Burger. Via brede gangen, voor-
zien van tal van supergrote foto’s 
(met dank aan Veers Erfgoed) die 
voor de oudere bewoners zeker 

een déjà vu-gevoel zullen oproe-
pen, lopen we naar de kamer van 
een van de eerste bewoners, dhr. 
Van der Horst. Hij heeft de eerste 
nacht in zijn nieuwe appartement 
achter de rug en is zeer tevreden. 
Zijn echtgenote vertelt: “Het is ge-
weldig gegaan allemaal; van het 
vertrek tot en met de aankomst 
in Hoge Veer Bastion, alle lof voor 
de verzorging en begeleiding ge-
durende de gehele dag. Tijdens 
het varen met de Zilvermeeuw 
hebben we genoten van een 
stamppotbuffet en werd er re-

gelmatig met elkaar gezongen; de 
sfeer was uitstekend. ’s Avonds 
genoten we van een uitgebreid 
en perfect verzorgd buffet in het 
Grand-Café Bastion. Twee broers 
van mijn echtgenoot hebben ge-
holpen met de verhuizing en kon-
den mee-eten. De woonkamer is 
lekker ruim en er is zelfs een extra 
hobbykamer, een ruimte voor de 
wasmachine en zeker niet te ver-
geten een eigen badkamer. De 
keuken is met onder andere een 
inductiekookplaat, combi-oven, 
koelkast en vaatwasmachine 
compleet ingericht. Het ontbijt-
buffet de volgende morgen was 
absoluut restaurantwaardig. Het 
is niet moeilijk om je hier thuis te 
voelen.” 

Zorgtechnologie 
Kas de Boon is ruim zes jaar voor-
zitter van de cliëntenraad. Daar-
voor was hij zo’n vijftien jaar lid 
van het bestuur van Het Hoge 
Veer en maakte hij deel uit van de 
klankbordgroep. Op de vraag wat 
hij vindt van Hoge Veer Bastion, 
hoeft De Boon niet lang na te den-
ken. “Alles wat we ons maar wen-
sen konden, is hier gerealiseerd. 
Van een gedateerd gebouw naar 
een mensgericht en vernieu-
wend woonzorgcentrum waarin 

de laatste snufjes op gebied van 
zorgtechnologie zijn verwerkt.” 
Trots wijst hij op de centraal in 
het Hoge Veer Bastion gelegen 
beweegruimte die boordevol 
bewegingsapparatuur staat. 
Vanaf supergrote foto’s aan de 
muur kijken Joop Zoetemelk en 
Ard en Keessie mee naar de be-
weegactiviteiten die o.l.v. Marina 
plaatsvinden. Naast de bewoners 
kunnen daar ook ouderen uit de 
gemeente aan deelnemen. Daar 
is duidelijk behoefte aan, want in-
middels hebben al ruim 50 buurt-
bewoners zich opgegeven. “Uniek 
is dat mensen met verpleegzorg 
niet meer hoeven te verhuizen 
naar een verpleeghuis, maar in 
een volwaardig driekamerappar-
tement kunnen blijven wonen,” 
vervolgt De Boon zijn verhaal. 
“Deze week verhuizen 24 cliënten 
met dementie naar hun eigen stu-
dio. Per groep van zes personen is 
er een ruime gemeenschappelijke 
huiskamer met een professionele 
keuken. Met deze kleinschaligheid 
zijn we uniek, want landelijk zijn 
groepen tot wel twaalf personen 
gangbaar. Ook heel trots zijn we 
op de twee aangrenzende bele-
vingstuinen. Verder komen er nog 
zorg-hotel-studio’s voor mensen 
uit de gemeente die bijvoorbeeld 
ontslagen zijn uit het ziekenhuis, 
maar nog niet naar huis kunnen. 
Het maakt het Hoge Veer Bastion 
zoals gezegd mensgericht en ver-
nieuwend met zorg op maat op 
een toplocatie.”

Grand-Café Bastion
De eerder genoemde compli-
menten over het Bourgondische 
deel zullen chef-kok Mischa als 
muziek in de oren klinken, want 
hij is met zijn gemotiveerde team 
verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het Hoge Veer 
Bastion Grand-Café. Trots toont 
hij de uitgebreide open keuken 
en het grand-café-gedeelte. Hij 
zegt over de mogelijkheden: “De 
tijd van plateauservice behoort 
bij ons tot het verleden. Dage-
lijks is er vanaf 8.00 tot 10.00 uur 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
Vanaf nu hebben de bewoners 
daarnaast iedere dag de keuze 
uit een 3-gangenmenu, die naar 

wens van de bewoner ’s middag 
tussen 12.00 en 14.00 uur of ’s 
avonds van 16.30 en 18.30 uur in 
het restaurant wordt geserveerd. 
Het grand-café is dagelijks geo-
pend van 8.00 tot 21.30 uur voor 
de bewoners, familieleden en 
omwonende 55-plussers.” 
Anja Burger vult nog aan: “Diver-
se bewoners hebben al gevraagd 
of het wekelijkse frietje met een 
snack, zoals ze gewend waren op 
het oude adres, ook nog besteld 
kan worden. Uiteraard houden 
we die traditie in leven. Voor de 
bewoners is het mooi dat ze er 
tot half tien ’s avonds terecht-
kunnen voor een kopje koffie, 
biertje, wijntje én desgewenst 
een gesprek met medebewo-
ners. Voorheen gingen ze na het 
avondeten naar hun eigen kamer 
en dutten ze al snel in. Nu is er vol-
op afleiding in hun onmiddellijke 
woonomgeving. De keukens in de 
appartementen zijn zo ingericht 
dat ze desgewenst hun eigen pot-
je kunnen koken. Dat alles zorgt 
ervoor dat de bewoners de regie 
over hun eigen leven hebben, in 
een omgeving waar je geen mo-
ment het idee krijgt in een woon-
zorgcentrum te wonen. Door ge-
bruik te maken van pastelkleuren 
en lichteiken gekleurd vinyl op de 
vloeren en vitrines met antieke 

spulletjes aan de wanden heb-
ben we een huiselijke omgeving 
gecreëerd. Voor het personeel 
is het werk, door de persoons-
gerichtheid, veel aantrekkelijker 
geworden. Ik ben er heel trots 
op dat ik in zo’n fantastisch mooi 
gebouw mag werken. Maar het 
allermooiste vind ik het voor de 
bewoners; die mensen gun ik van 
harte zo’n schitterende woonom-
geving. Hoe je beperking ook is, 
je kunt er net als iedereen en met 
de nodige privacy volwaardig 
wonen.”

Dinsdagmorgen 10 december word je wakker in je nogal geda-
teerde kamer in Het Hoge Veer-complex in Raamsdonksveer, 
je maakt vervolgens overdag een bootreis door de Biesbosch 
en ’s avonds stap je in bed in een prachtig ingerichte en ruime 
kamer in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg. Zelfs voor 
de in Raamsdonksveer geboren bewoners is deze verhuizing 
naar Geertruidenberg geen brug te ver. Verleden tijd is het dou-
chen op de gang, want aan de andere kant van de Donge is een 
eigen badkamer de realiteit. Het was voor het personeel van de 
zorgorganisatie flink aanpoten om de verhuizing goed te laten 
verlopen. Met een fiks draaiboek in de hand en met de steun 
van een ervaren team potige verhuizers lukte het nagenoeg pro-
bleemloos. Ik krijg een rondleiding in het prachtige complex 
van de trotse locatiemanager Anja Burger en de zeer contente 
voorzitter van de cliëntenraad, Kas de Boon. Hoge Veer Bastion 
staat voor mensgericht en vernieuwend wonen met zorg op een 
toplocatie. Zelfs de al verhuisde labradoodle voelt zich zichtbaar 
thuis op de nieuwe locatie tussen rivier de Donge en het centrum 
van Hollands oudste stad Geertruidenberg. 

Eerste bewoners arriveren in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg

Kas de Boon en Anja Burger trots op Hoge Veer Bastion.

Een kijkje in de keuken.

Een kuifje in zijn haar en glad ge-
schoren wangen. Frans Branden-
burg heeft zich voor zijn optreden 
een heuse artiestenlook aange-
meten. De zenuwen gieren hem 
door het lijf. “Ik hoop dat het een 
beetje lukt. Anders zeg ik gewoon 
dat het een improvisatieconcert 
was,” klinkt het lachend voor het 
speciale optreden. 
Muziek maken is door omstandig-
heden niet meer vanzelfsprekend 
voor de muzikant die 46 jaar gele-
den nog in de band FOG speelde 
en onder meer in het voorpro-
gramma van het bekende Q65 
stond. 
Onder meer schouderklachten 
beperkten Frans al enige tijd bij 
de uitoefening van zijn geliefde 
hobby. Activiteitencoördinator 
Ilse Heijne stimuleerde hem zijn 

oude passie weer op te pakken 
en bracht hem in contact met 
Muziekschool Plus. Met de hulp 
van Wilma van der Draaij zit hij 
weer met een glimlach achter zijn 
snaarinstrument. 

Zelfvertrouwen terug 
Ook bewoner Hans de Waart 
heeft dankzij Wilma het zelfver-
trouwen terug om weer voor pu-
bliek te spelen. Hans krijgt al ruim 
20 jaar keyboardles van Wilma. 
Van kinds af aan bespeelde hij de 
blokfluit, drumband, gitaar en uit-
eindelijk de toetsen. Sinds hij ziek 
is, is de telg uit een muzikale fa-
milie onzeker geworden over zijn 
spel. Voor het eerst in jaren deelt 
hij zijn muziekspel weer met an-
deren. “Wilma vertelde me dat er 
hier op De Riethorst nog iemand 
was die muziek maakte en vroeg 
of we samen muziek wilden ma-
ken, ze kwam met het idee van 
het kerstconcert,” zegt Hans. 

Steun aan elkaar 
De heren kunnen het intussen 
goed vinden samen. Ze delen 
niet alleen de liefde voor muziek, 
maar ook platte, Amsterdamse 
humor. “We komen beiden oor-
spronkelijk uit Amsterdam, maar 
kenden elkaar eigenlijk niet. Ik 
woon hier, hij woont daar. Ik at 

hier, hij at daar. Nu eten we sa-
men,” zegt Frans. Ook musiceren 
ze regelmatig samen. Tijdens de 
repetities maken de heren elkaar 
intussen gek met improviseren. 
Wilma leidt alles in goede banen. 
Zo ook tijdens het kerstconcert. 
Het Rietplein op zorglocatie De 
Riethorst zit afgeladen vol als 
het Frans en Hans plaatsnemen 
achter keyboard en gitaar. Zeker 
honderd belangstellenden zijn 
afgekomen op het bijzondere 
kerstconcert. Het zijn veelal be-
woners en ouders van kinderen 
die ook komen optreden. Zij ko-
men ná het duo Frans & Hans aan 
de beurt en zingen en spelen sa-
men met hen nog het afsluitende 
nummer ‘Jingle Bells’, een grande 
finale met maar liefst 30 muzikan-
ten op het podium.

Voordat het zover is spelen Frans 
en Hans breed glimlachend hun 
ingestudeerde nummer. Mu-
ziekdocente Wilma ondersteunt 
hen enthousiast en zweept het 
publiek op om mee te doen met 
de heren. Frans vindt het ‘fan-
tastisch’. Als de playlist ‘Stille 
Nacht’ als het volgende nummer 
aangeeft, komt de rock-&-roller 
van weleer in hem boven. “Stille 
Nacht? We spelen het dak eraf 
hier!” 

Weer gitaar spelen. Dat was de 
grote wens van bewoner Frans 
Brandenburg van zorglocatie 
De Riethorst in Oosterhout. 
Op vrijdag 13 december ging 
zijn droomwens in vervulling. 
Samen met medebewoner 
Hans de Waart gaf Frans een 
kerstconcert voor zijn ‘huisge-
noten’. Ook andere leerlingen 
van Muziekschool Plus traden 
op.

‘Stille nacht? We spelen het dak eraf hier!’

Het muzikale duo Hans en Frans.
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bliek te spelen. Hans krijgt al ruim 
20 jaar keyboardles van Wilma. 
Van kinds af aan bespeelde hij de 
blokfluit, drumband, gitaar en uit-
eindelijk de toetsen. Sinds hij ziek 
is, is de telg uit een muzikale fa-
milie onzeker geworden over zijn 
spel. Voor het eerst in jaren deelt 
hij zijn muziekspel weer met an-
deren. “Wilma vertelde me dat er 
hier op De Riethorst nog iemand 
was die muziek maakte en vroeg 
of we samen muziek wilden ma-
ken, ze kwam met het idee van 
het kerstconcert,” zegt Hans. 

Steun aan elkaar 
De heren kunnen het intussen 
goed vinden samen. Ze delen 
niet alleen de liefde voor muziek, 
maar ook platte, Amsterdamse 
humor. “We komen beiden oor-
spronkelijk uit Amsterdam, maar 
kenden elkaar eigenlijk niet. Ik 
woon hier, hij woont daar. Ik at 

hier, hij at daar. Nu eten we sa-
men,” zegt Frans. Ook musiceren 
ze regelmatig samen. Tijdens de 
repetities maken de heren elkaar 
intussen gek met improviseren. 
Wilma leidt alles in goede banen. 
Zo ook tijdens het kerstconcert. 
Het Rietplein op zorglocatie De 
Riethorst zit afgeladen vol als 
het Frans en Hans plaatsnemen 
achter keyboard en gitaar. Zeker 
honderd belangstellenden zijn 
afgekomen op het bijzondere 
kerstconcert. Het zijn veelal be-
woners en ouders van kinderen 
die ook komen optreden. Zij ko-
men ná het duo Frans & Hans aan 
de beurt en zingen en spelen sa-
men met hen nog het afsluitende 
nummer ‘Jingle Bells’, een grande 
finale met maar liefst 30 muzikan-
ten op het podium.

Voordat het zover is spelen Frans 
en Hans breed glimlachend hun 
ingestudeerde nummer. Mu-
ziekdocente Wilma ondersteunt 
hen enthousiast en zweept het 
publiek op om mee te doen met 
de heren. Frans vindt het ‘fan-
tastisch’. Als de playlist ‘Stille 
Nacht’ als het volgende nummer 
aangeeft, komt de rock-&-roller 
van weleer in hem boven. “Stille 
Nacht? We spelen het dak eraf 
hier!” 

Weer gitaar spelen. Dat was de 
grote wens van bewoner Frans 
Brandenburg van zorglocatie 
De Riethorst in Oosterhout. 
Op vrijdag 13 december ging 
zijn droomwens in vervulling. 
Samen met medebewoner 
Hans de Waart gaf Frans een 
kerstconcert voor zijn ‘huisge-
noten’. Ook andere leerlingen 
van Muziekschool Plus traden 
op.

‘Stille nacht? We spelen het dak eraf hier!’

Het muzikale duo Hans en Frans.
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“Onze directeur/bestuurder 
Menko Konings heeft zich bijna 
20 jaar lang ingezet om dit gewel-
dige nieuwbouwproject gerea-
liseerd te krijgen. En precies het 
moment dat de eerste 32 cliënten 
hun nieuwe woning betrekken in 
het complex moet hij missen. En 
dat is bijzonder sneu,” stelt Anja 
Burger. Via brede gangen, voor-
zien van tal van supergrote foto’s 
(met dank aan Veers Erfgoed) die 
voor de oudere bewoners zeker 

een déjà vu-gevoel zullen oproe-
pen, lopen we naar de kamer van 
een van de eerste bewoners, dhr. 
Van der Horst. Hij heeft de eerste 
nacht in zijn nieuwe appartement 
achter de rug en is zeer tevreden. 
Zijn echtgenote vertelt: “Het is ge-
weldig gegaan allemaal; van het 
vertrek tot en met de aankomst 
in Hoge Veer Bastion, alle lof voor 
de verzorging en begeleiding ge-
durende de gehele dag. Tijdens 
het varen met de Zilvermeeuw 
hebben we genoten van een 
stamppotbuffet en werd er re-

gelmatig met elkaar gezongen; de 
sfeer was uitstekend. ’s Avonds 
genoten we van een uitgebreid 
en perfect verzorgd buffet in het 
Grand-Café Bastion. Twee broers 
van mijn echtgenoot hebben ge-
holpen met de verhuizing en kon-
den mee-eten. De woonkamer is 
lekker ruim en er is zelfs een extra 
hobbykamer, een ruimte voor de 
wasmachine en zeker niet te ver-
geten een eigen badkamer. De 
keuken is met onder andere een 
inductiekookplaat, combi-oven, 
koelkast en vaatwasmachine 
compleet ingericht. Het ontbijt-
buffet de volgende morgen was 
absoluut restaurantwaardig. Het 
is niet moeilijk om je hier thuis te 
voelen.” 

Zorgtechnologie 
Kas de Boon is ruim zes jaar voor-
zitter van de cliëntenraad. Daar-
voor was hij zo’n vijftien jaar lid 
van het bestuur van Het Hoge 
Veer en maakte hij deel uit van de 
klankbordgroep. Op de vraag wat 
hij vindt van Hoge Veer Bastion, 
hoeft De Boon niet lang na te den-
ken. “Alles wat we ons maar wen-
sen konden, is hier gerealiseerd. 
Van een gedateerd gebouw naar 
een mensgericht en vernieu-
wend woonzorgcentrum waarin 

de laatste snufjes op gebied van 
zorgtechnologie zijn verwerkt.” 
Trots wijst hij op de centraal in 
het Hoge Veer Bastion gelegen 
beweegruimte die boordevol 
bewegingsapparatuur staat. 
Vanaf supergrote foto’s aan de 
muur kijken Joop Zoetemelk en 
Ard en Keessie mee naar de be-
weegactiviteiten die o.l.v. Marina 
plaatsvinden. Naast de bewoners 
kunnen daar ook ouderen uit de 
gemeente aan deelnemen. Daar 
is duidelijk behoefte aan, want in-
middels hebben al ruim 50 buurt-
bewoners zich opgegeven. “Uniek 
is dat mensen met verpleegzorg 
niet meer hoeven te verhuizen 
naar een verpleeghuis, maar in 
een volwaardig driekamerappar-
tement kunnen blijven wonen,” 
vervolgt De Boon zijn verhaal. 
“Deze week verhuizen 24 cliënten 
met dementie naar hun eigen stu-
dio. Per groep van zes personen is 
er een ruime gemeenschappelijke 
huiskamer met een professionele 
keuken. Met deze kleinschaligheid 
zijn we uniek, want landelijk zijn 
groepen tot wel twaalf personen 
gangbaar. Ook heel trots zijn we 
op de twee aangrenzende bele-
vingstuinen. Verder komen er nog 
zorg-hotel-studio’s voor mensen 
uit de gemeente die bijvoorbeeld 
ontslagen zijn uit het ziekenhuis, 
maar nog niet naar huis kunnen. 
Het maakt het Hoge Veer Bastion 
zoals gezegd mensgericht en ver-
nieuwend met zorg op maat op 
een toplocatie.”

Grand-Café Bastion
De eerder genoemde compli-
menten over het Bourgondische 
deel zullen chef-kok Mischa als 
muziek in de oren klinken, want 
hij is met zijn gemotiveerde team 
verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het Hoge Veer 
Bastion Grand-Café. Trots toont 
hij de uitgebreide open keuken 
en het grand-café-gedeelte. Hij 
zegt over de mogelijkheden: “De 
tijd van plateauservice behoort 
bij ons tot het verleden. Dage-
lijks is er vanaf 8.00 tot 10.00 uur 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
Vanaf nu hebben de bewoners 
daarnaast iedere dag de keuze 
uit een 3-gangenmenu, die naar 

wens van de bewoner ’s middag 
tussen 12.00 en 14.00 uur of ’s 
avonds van 16.30 en 18.30 uur in 
het restaurant wordt geserveerd. 
Het grand-café is dagelijks geo-
pend van 8.00 tot 21.30 uur voor 
de bewoners, familieleden en 
omwonende 55-plussers.” 
Anja Burger vult nog aan: “Diver-
se bewoners hebben al gevraagd 
of het wekelijkse frietje met een 
snack, zoals ze gewend waren op 
het oude adres, ook nog besteld 
kan worden. Uiteraard houden 
we die traditie in leven. Voor de 
bewoners is het mooi dat ze er 
tot half tien ’s avonds terecht-
kunnen voor een kopje koffie, 
biertje, wijntje én desgewenst 
een gesprek met medebewo-
ners. Voorheen gingen ze na het 
avondeten naar hun eigen kamer 
en dutten ze al snel in. Nu is er vol-
op afleiding in hun onmiddellijke 
woonomgeving. De keukens in de 
appartementen zijn zo ingericht 
dat ze desgewenst hun eigen pot-
je kunnen koken. Dat alles zorgt 
ervoor dat de bewoners de regie 
over hun eigen leven hebben, in 
een omgeving waar je geen mo-
ment het idee krijgt in een woon-
zorgcentrum te wonen. Door ge-
bruik te maken van pastelkleuren 
en lichteiken gekleurd vinyl op de 
vloeren en vitrines met antieke 

spulletjes aan de wanden heb-
ben we een huiselijke omgeving 
gecreëerd. Voor het personeel 
is het werk, door de persoons-
gerichtheid, veel aantrekkelijker 
geworden. Ik ben er heel trots 
op dat ik in zo’n fantastisch mooi 
gebouw mag werken. Maar het 
allermooiste vind ik het voor de 
bewoners; die mensen gun ik van 
harte zo’n schitterende woonom-
geving. Hoe je beperking ook is, 
je kunt er net als iedereen en met 
de nodige privacy volwaardig 
wonen.”

Dinsdagmorgen 10 december word je wakker in je nogal geda-
teerde kamer in Het Hoge Veer-complex in Raamsdonksveer, 
je maakt vervolgens overdag een bootreis door de Biesbosch 
en ’s avonds stap je in bed in een prachtig ingerichte en ruime 
kamer in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg. Zelfs voor 
de in Raamsdonksveer geboren bewoners is deze verhuizing 
naar Geertruidenberg geen brug te ver. Verleden tijd is het dou-
chen op de gang, want aan de andere kant van de Donge is een 
eigen badkamer de realiteit. Het was voor het personeel van de 
zorgorganisatie flink aanpoten om de verhuizing goed te laten 
verlopen. Met een fiks draaiboek in de hand en met de steun 
van een ervaren team potige verhuizers lukte het nagenoeg pro-
bleemloos. Ik krijg een rondleiding in het prachtige complex 
van de trotse locatiemanager Anja Burger en de zeer contente 
voorzitter van de cliëntenraad, Kas de Boon. Hoge Veer Bastion 
staat voor mensgericht en vernieuwend wonen met zorg op een 
toplocatie. Zelfs de al verhuisde labradoodle voelt zich zichtbaar 
thuis op de nieuwe locatie tussen rivier de Donge en het centrum 
van Hollands oudste stad Geertruidenberg. 

Eerste bewoners arriveren in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg

Kas de Boon en Anja Burger trots op Hoge Veer Bastion.

Een kijkje in de keuken.

Een kuifje in zijn haar en glad ge-
schoren wangen. Frans Branden-
burg heeft zich voor zijn optreden 
een heuse artiestenlook aange-
meten. De zenuwen gieren hem 
door het lijf. “Ik hoop dat het een 
beetje lukt. Anders zeg ik gewoon 
dat het een improvisatieconcert 
was,” klinkt het lachend voor het 
speciale optreden. 
Muziek maken is door omstandig-
heden niet meer vanzelfsprekend 
voor de muzikant die 46 jaar gele-
den nog in de band FOG speelde 
en onder meer in het voorpro-
gramma van het bekende Q65 
stond. 
Onder meer schouderklachten 
beperkten Frans al enige tijd bij 
de uitoefening van zijn geliefde 
hobby. Activiteitencoördinator 
Ilse Heijne stimuleerde hem zijn 

oude passie weer op te pakken 
en bracht hem in contact met 
Muziekschool Plus. Met de hulp 
van Wilma van der Draaij zit hij 
weer met een glimlach achter zijn 
snaarinstrument. 

Zelfvertrouwen terug 
Ook bewoner Hans de Waart 
heeft dankzij Wilma het zelfver-
trouwen terug om weer voor pu-
bliek te spelen. Hans krijgt al ruim 
20 jaar keyboardles van Wilma. 
Van kinds af aan bespeelde hij de 
blokfluit, drumband, gitaar en uit-
eindelijk de toetsen. Sinds hij ziek 
is, is de telg uit een muzikale fa-
milie onzeker geworden over zijn 
spel. Voor het eerst in jaren deelt 
hij zijn muziekspel weer met an-
deren. “Wilma vertelde me dat er 
hier op De Riethorst nog iemand 
was die muziek maakte en vroeg 
of we samen muziek wilden ma-
ken, ze kwam met het idee van 
het kerstconcert,” zegt Hans. 

Steun aan elkaar 
De heren kunnen het intussen 
goed vinden samen. Ze delen 
niet alleen de liefde voor muziek, 
maar ook platte, Amsterdamse 
humor. “We komen beiden oor-
spronkelijk uit Amsterdam, maar 
kenden elkaar eigenlijk niet. Ik 
woon hier, hij woont daar. Ik at 

hier, hij at daar. Nu eten we sa-
men,” zegt Frans. Ook musiceren 
ze regelmatig samen. Tijdens de 
repetities maken de heren elkaar 
intussen gek met improviseren. 
Wilma leidt alles in goede banen. 
Zo ook tijdens het kerstconcert. 
Het Rietplein op zorglocatie De 
Riethorst zit afgeladen vol als 
het Frans en Hans plaatsnemen 
achter keyboard en gitaar. Zeker 
honderd belangstellenden zijn 
afgekomen op het bijzondere 
kerstconcert. Het zijn veelal be-
woners en ouders van kinderen 
die ook komen optreden. Zij ko-
men ná het duo Frans & Hans aan 
de beurt en zingen en spelen sa-
men met hen nog het afsluitende 
nummer ‘Jingle Bells’, een grande 
finale met maar liefst 30 muzikan-
ten op het podium.

Voordat het zover is spelen Frans 
en Hans breed glimlachend hun 
ingestudeerde nummer. Mu-
ziekdocente Wilma ondersteunt 
hen enthousiast en zweept het 
publiek op om mee te doen met 
de heren. Frans vindt het ‘fan-
tastisch’. Als de playlist ‘Stille 
Nacht’ als het volgende nummer 
aangeeft, komt de rock-&-roller 
van weleer in hem boven. “Stille 
Nacht? We spelen het dak eraf 
hier!” 

Weer gitaar spelen. Dat was de 
grote wens van bewoner Frans 
Brandenburg van zorglocatie 
De Riethorst in Oosterhout. 
Op vrijdag 13 december ging 
zijn droomwens in vervulling. 
Samen met medebewoner 
Hans de Waart gaf Frans een 
kerstconcert voor zijn ‘huisge-
noten’. Ook andere leerlingen 
van Muziekschool Plus traden 
op.

‘Stille nacht? We spelen het dak eraf hier!’

Het muzikale duo Hans en Frans.
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“Onze directeur/bestuurder 
Menko Konings heeft zich bijna 
20 jaar lang ingezet om dit gewel-
dige nieuwbouwproject gerea-
liseerd te krijgen. En precies het 
moment dat de eerste 32 cliënten 
hun nieuwe woning betrekken in 
het complex moet hij missen. En 
dat is bijzonder sneu,” stelt Anja 
Burger. Via brede gangen, voor-
zien van tal van supergrote foto’s 
(met dank aan Veers Erfgoed) die 
voor de oudere bewoners zeker 

een déjà vu-gevoel zullen oproe-
pen, lopen we naar de kamer van 
een van de eerste bewoners, dhr. 
Van der Horst. Hij heeft de eerste 
nacht in zijn nieuwe appartement 
achter de rug en is zeer tevreden. 
Zijn echtgenote vertelt: “Het is ge-
weldig gegaan allemaal; van het 
vertrek tot en met de aankomst 
in Hoge Veer Bastion, alle lof voor 
de verzorging en begeleiding ge-
durende de gehele dag. Tijdens 
het varen met de Zilvermeeuw 
hebben we genoten van een 
stamppotbuffet en werd er re-

gelmatig met elkaar gezongen; de 
sfeer was uitstekend. ’s Avonds 
genoten we van een uitgebreid 
en perfect verzorgd buffet in het 
Grand-Café Bastion. Twee broers 
van mijn echtgenoot hebben ge-
holpen met de verhuizing en kon-
den mee-eten. De woonkamer is 
lekker ruim en er is zelfs een extra 
hobbykamer, een ruimte voor de 
wasmachine en zeker niet te ver-
geten een eigen badkamer. De 
keuken is met onder andere een 
inductiekookplaat, combi-oven, 
koelkast en vaatwasmachine 
compleet ingericht. Het ontbijt-
buffet de volgende morgen was 
absoluut restaurantwaardig. Het 
is niet moeilijk om je hier thuis te 
voelen.” 

Zorgtechnologie 
Kas de Boon is ruim zes jaar voor-
zitter van de cliëntenraad. Daar-
voor was hij zo’n vijftien jaar lid 
van het bestuur van Het Hoge 
Veer en maakte hij deel uit van de 
klankbordgroep. Op de vraag wat 
hij vindt van Hoge Veer Bastion, 
hoeft De Boon niet lang na te den-
ken. “Alles wat we ons maar wen-
sen konden, is hier gerealiseerd. 
Van een gedateerd gebouw naar 
een mensgericht en vernieu-
wend woonzorgcentrum waarin 

de laatste snufjes op gebied van 
zorgtechnologie zijn verwerkt.” 
Trots wijst hij op de centraal in 
het Hoge Veer Bastion gelegen 
beweegruimte die boordevol 
bewegingsapparatuur staat. 
Vanaf supergrote foto’s aan de 
muur kijken Joop Zoetemelk en 
Ard en Keessie mee naar de be-
weegactiviteiten die o.l.v. Marina 
plaatsvinden. Naast de bewoners 
kunnen daar ook ouderen uit de 
gemeente aan deelnemen. Daar 
is duidelijk behoefte aan, want in-
middels hebben al ruim 50 buurt-
bewoners zich opgegeven. “Uniek 
is dat mensen met verpleegzorg 
niet meer hoeven te verhuizen 
naar een verpleeghuis, maar in 
een volwaardig driekamerappar-
tement kunnen blijven wonen,” 
vervolgt De Boon zijn verhaal. 
“Deze week verhuizen 24 cliënten 
met dementie naar hun eigen stu-
dio. Per groep van zes personen is 
er een ruime gemeenschappelijke 
huiskamer met een professionele 
keuken. Met deze kleinschaligheid 
zijn we uniek, want landelijk zijn 
groepen tot wel twaalf personen 
gangbaar. Ook heel trots zijn we 
op de twee aangrenzende bele-
vingstuinen. Verder komen er nog 
zorg-hotel-studio’s voor mensen 
uit de gemeente die bijvoorbeeld 
ontslagen zijn uit het ziekenhuis, 
maar nog niet naar huis kunnen. 
Het maakt het Hoge Veer Bastion 
zoals gezegd mensgericht en ver-
nieuwend met zorg op maat op 
een toplocatie.”

Grand-Café Bastion
De eerder genoemde compli-
menten over het Bourgondische 
deel zullen chef-kok Mischa als 
muziek in de oren klinken, want 
hij is met zijn gemotiveerde team 
verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het Hoge Veer 
Bastion Grand-Café. Trots toont 
hij de uitgebreide open keuken 
en het grand-café-gedeelte. Hij 
zegt over de mogelijkheden: “De 
tijd van plateauservice behoort 
bij ons tot het verleden. Dage-
lijks is er vanaf 8.00 tot 10.00 uur 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
Vanaf nu hebben de bewoners 
daarnaast iedere dag de keuze 
uit een 3-gangenmenu, die naar 

wens van de bewoner ’s middag 
tussen 12.00 en 14.00 uur of ’s 
avonds van 16.30 en 18.30 uur in 
het restaurant wordt geserveerd. 
Het grand-café is dagelijks geo-
pend van 8.00 tot 21.30 uur voor 
de bewoners, familieleden en 
omwonende 55-plussers.” 
Anja Burger vult nog aan: “Diver-
se bewoners hebben al gevraagd 
of het wekelijkse frietje met een 
snack, zoals ze gewend waren op 
het oude adres, ook nog besteld 
kan worden. Uiteraard houden 
we die traditie in leven. Voor de 
bewoners is het mooi dat ze er 
tot half tien ’s avonds terecht-
kunnen voor een kopje koffie, 
biertje, wijntje én desgewenst 
een gesprek met medebewo-
ners. Voorheen gingen ze na het 
avondeten naar hun eigen kamer 
en dutten ze al snel in. Nu is er vol-
op afleiding in hun onmiddellijke 
woonomgeving. De keukens in de 
appartementen zijn zo ingericht 
dat ze desgewenst hun eigen pot-
je kunnen koken. Dat alles zorgt 
ervoor dat de bewoners de regie 
over hun eigen leven hebben, in 
een omgeving waar je geen mo-
ment het idee krijgt in een woon-
zorgcentrum te wonen. Door ge-
bruik te maken van pastelkleuren 
en lichteiken gekleurd vinyl op de 
vloeren en vitrines met antieke 

spulletjes aan de wanden heb-
ben we een huiselijke omgeving 
gecreëerd. Voor het personeel 
is het werk, door de persoons-
gerichtheid, veel aantrekkelijker 
geworden. Ik ben er heel trots 
op dat ik in zo’n fantastisch mooi 
gebouw mag werken. Maar het 
allermooiste vind ik het voor de 
bewoners; die mensen gun ik van 
harte zo’n schitterende woonom-
geving. Hoe je beperking ook is, 
je kunt er net als iedereen en met 
de nodige privacy volwaardig 
wonen.”

Dinsdagmorgen 10 december word je wakker in je nogal geda-
teerde kamer in Het Hoge Veer-complex in Raamsdonksveer, 
je maakt vervolgens overdag een bootreis door de Biesbosch 
en ’s avonds stap je in bed in een prachtig ingerichte en ruime 
kamer in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg. Zelfs voor 
de in Raamsdonksveer geboren bewoners is deze verhuizing 
naar Geertruidenberg geen brug te ver. Verleden tijd is het dou-
chen op de gang, want aan de andere kant van de Donge is een 
eigen badkamer de realiteit. Het was voor het personeel van de 
zorgorganisatie flink aanpoten om de verhuizing goed te laten 
verlopen. Met een fiks draaiboek in de hand en met de steun 
van een ervaren team potige verhuizers lukte het nagenoeg pro-
bleemloos. Ik krijg een rondleiding in het prachtige complex 
van de trotse locatiemanager Anja Burger en de zeer contente 
voorzitter van de cliëntenraad, Kas de Boon. Hoge Veer Bastion 
staat voor mensgericht en vernieuwend wonen met zorg op een 
toplocatie. Zelfs de al verhuisde labradoodle voelt zich zichtbaar 
thuis op de nieuwe locatie tussen rivier de Donge en het centrum 
van Hollands oudste stad Geertruidenberg. 

Eerste bewoners arriveren in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg

Kas de Boon en Anja Burger trots op Hoge Veer Bastion.

Een kijkje in de keuken.

Een kuifje in zijn haar en glad ge-
schoren wangen. Frans Branden-
burg heeft zich voor zijn optreden 
een heuse artiestenlook aange-
meten. De zenuwen gieren hem 
door het lijf. “Ik hoop dat het een 
beetje lukt. Anders zeg ik gewoon 
dat het een improvisatieconcert 
was,” klinkt het lachend voor het 
speciale optreden. 
Muziek maken is door omstandig-
heden niet meer vanzelfsprekend 
voor de muzikant die 46 jaar gele-
den nog in de band FOG speelde 
en onder meer in het voorpro-
gramma van het bekende Q65 
stond. 
Onder meer schouderklachten 
beperkten Frans al enige tijd bij 
de uitoefening van zijn geliefde 
hobby. Activiteitencoördinator 
Ilse Heijne stimuleerde hem zijn 

oude passie weer op te pakken 
en bracht hem in contact met 
Muziekschool Plus. Met de hulp 
van Wilma van der Draaij zit hij 
weer met een glimlach achter zijn 
snaarinstrument. 

Zelfvertrouwen terug 
Ook bewoner Hans de Waart 
heeft dankzij Wilma het zelfver-
trouwen terug om weer voor pu-
bliek te spelen. Hans krijgt al ruim 
20 jaar keyboardles van Wilma. 
Van kinds af aan bespeelde hij de 
blokfluit, drumband, gitaar en uit-
eindelijk de toetsen. Sinds hij ziek 
is, is de telg uit een muzikale fa-
milie onzeker geworden over zijn 
spel. Voor het eerst in jaren deelt 
hij zijn muziekspel weer met an-
deren. “Wilma vertelde me dat er 
hier op De Riethorst nog iemand 
was die muziek maakte en vroeg 
of we samen muziek wilden ma-
ken, ze kwam met het idee van 
het kerstconcert,” zegt Hans. 

Steun aan elkaar 
De heren kunnen het intussen 
goed vinden samen. Ze delen 
niet alleen de liefde voor muziek, 
maar ook platte, Amsterdamse 
humor. “We komen beiden oor-
spronkelijk uit Amsterdam, maar 
kenden elkaar eigenlijk niet. Ik 
woon hier, hij woont daar. Ik at 

hier, hij at daar. Nu eten we sa-
men,” zegt Frans. Ook musiceren 
ze regelmatig samen. Tijdens de 
repetities maken de heren elkaar 
intussen gek met improviseren. 
Wilma leidt alles in goede banen. 
Zo ook tijdens het kerstconcert. 
Het Rietplein op zorglocatie De 
Riethorst zit afgeladen vol als 
het Frans en Hans plaatsnemen 
achter keyboard en gitaar. Zeker 
honderd belangstellenden zijn 
afgekomen op het bijzondere 
kerstconcert. Het zijn veelal be-
woners en ouders van kinderen 
die ook komen optreden. Zij ko-
men ná het duo Frans & Hans aan 
de beurt en zingen en spelen sa-
men met hen nog het afsluitende 
nummer ‘Jingle Bells’, een grande 
finale met maar liefst 30 muzikan-
ten op het podium.

Voordat het zover is spelen Frans 
en Hans breed glimlachend hun 
ingestudeerde nummer. Mu-
ziekdocente Wilma ondersteunt 
hen enthousiast en zweept het 
publiek op om mee te doen met 
de heren. Frans vindt het ‘fan-
tastisch’. Als de playlist ‘Stille 
Nacht’ als het volgende nummer 
aangeeft, komt de rock-&-roller 
van weleer in hem boven. “Stille 
Nacht? We spelen het dak eraf 
hier!” 

Weer gitaar spelen. Dat was de 
grote wens van bewoner Frans 
Brandenburg van zorglocatie 
De Riethorst in Oosterhout. 
Op vrijdag 13 december ging 
zijn droomwens in vervulling. 
Samen met medebewoner 
Hans de Waart gaf Frans een 
kerstconcert voor zijn ‘huisge-
noten’. Ook andere leerlingen 
van Muziekschool Plus traden 
op.

‘Stille nacht? We spelen het dak eraf hier!’

Het muzikale duo Hans en Frans.
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“Onze directeur/bestuurder 
Menko Konings heeft zich bijna 
20 jaar lang ingezet om dit gewel-
dige nieuwbouwproject gerea-
liseerd te krijgen. En precies het 
moment dat de eerste 32 cliënten 
hun nieuwe woning betrekken in 
het complex moet hij missen. En 
dat is bijzonder sneu,” stelt Anja 
Burger. Via brede gangen, voor-
zien van tal van supergrote foto’s 
(met dank aan Veers Erfgoed) die 
voor de oudere bewoners zeker 

een déjà vu-gevoel zullen oproe-
pen, lopen we naar de kamer van 
een van de eerste bewoners, dhr. 
Van der Horst. Hij heeft de eerste 
nacht in zijn nieuwe appartement 
achter de rug en is zeer tevreden. 
Zijn echtgenote vertelt: “Het is ge-
weldig gegaan allemaal; van het 
vertrek tot en met de aankomst 
in Hoge Veer Bastion, alle lof voor 
de verzorging en begeleiding ge-
durende de gehele dag. Tijdens 
het varen met de Zilvermeeuw 
hebben we genoten van een 
stamppotbuffet en werd er re-

gelmatig met elkaar gezongen; de 
sfeer was uitstekend. ’s Avonds 
genoten we van een uitgebreid 
en perfect verzorgd buffet in het 
Grand-Café Bastion. Twee broers 
van mijn echtgenoot hebben ge-
holpen met de verhuizing en kon-
den mee-eten. De woonkamer is 
lekker ruim en er is zelfs een extra 
hobbykamer, een ruimte voor de 
wasmachine en zeker niet te ver-
geten een eigen badkamer. De 
keuken is met onder andere een 
inductiekookplaat, combi-oven, 
koelkast en vaatwasmachine 
compleet ingericht. Het ontbijt-
buffet de volgende morgen was 
absoluut restaurantwaardig. Het 
is niet moeilijk om je hier thuis te 
voelen.” 

Zorgtechnologie 
Kas de Boon is ruim zes jaar voor-
zitter van de cliëntenraad. Daar-
voor was hij zo’n vijftien jaar lid 
van het bestuur van Het Hoge 
Veer en maakte hij deel uit van de 
klankbordgroep. Op de vraag wat 
hij vindt van Hoge Veer Bastion, 
hoeft De Boon niet lang na te den-
ken. “Alles wat we ons maar wen-
sen konden, is hier gerealiseerd. 
Van een gedateerd gebouw naar 
een mensgericht en vernieu-
wend woonzorgcentrum waarin 

de laatste snufjes op gebied van 
zorgtechnologie zijn verwerkt.” 
Trots wijst hij op de centraal in 
het Hoge Veer Bastion gelegen 
beweegruimte die boordevol 
bewegingsapparatuur staat. 
Vanaf supergrote foto’s aan de 
muur kijken Joop Zoetemelk en 
Ard en Keessie mee naar de be-
weegactiviteiten die o.l.v. Marina 
plaatsvinden. Naast de bewoners 
kunnen daar ook ouderen uit de 
gemeente aan deelnemen. Daar 
is duidelijk behoefte aan, want in-
middels hebben al ruim 50 buurt-
bewoners zich opgegeven. “Uniek 
is dat mensen met verpleegzorg 
niet meer hoeven te verhuizen 
naar een verpleeghuis, maar in 
een volwaardig driekamerappar-
tement kunnen blijven wonen,” 
vervolgt De Boon zijn verhaal. 
“Deze week verhuizen 24 cliënten 
met dementie naar hun eigen stu-
dio. Per groep van zes personen is 
er een ruime gemeenschappelijke 
huiskamer met een professionele 
keuken. Met deze kleinschaligheid 
zijn we uniek, want landelijk zijn 
groepen tot wel twaalf personen 
gangbaar. Ook heel trots zijn we 
op de twee aangrenzende bele-
vingstuinen. Verder komen er nog 
zorg-hotel-studio’s voor mensen 
uit de gemeente die bijvoorbeeld 
ontslagen zijn uit het ziekenhuis, 
maar nog niet naar huis kunnen. 
Het maakt het Hoge Veer Bastion 
zoals gezegd mensgericht en ver-
nieuwend met zorg op maat op 
een toplocatie.”

Grand-Café Bastion
De eerder genoemde compli-
menten over het Bourgondische 
deel zullen chef-kok Mischa als 
muziek in de oren klinken, want 
hij is met zijn gemotiveerde team 
verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het Hoge Veer 
Bastion Grand-Café. Trots toont 
hij de uitgebreide open keuken 
en het grand-café-gedeelte. Hij 
zegt over de mogelijkheden: “De 
tijd van plateauservice behoort 
bij ons tot het verleden. Dage-
lijks is er vanaf 8.00 tot 10.00 uur 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
Vanaf nu hebben de bewoners 
daarnaast iedere dag de keuze 
uit een 3-gangenmenu, die naar 

wens van de bewoner ’s middag 
tussen 12.00 en 14.00 uur of ’s 
avonds van 16.30 en 18.30 uur in 
het restaurant wordt geserveerd. 
Het grand-café is dagelijks geo-
pend van 8.00 tot 21.30 uur voor 
de bewoners, familieleden en 
omwonende 55-plussers.” 
Anja Burger vult nog aan: “Diver-
se bewoners hebben al gevraagd 
of het wekelijkse frietje met een 
snack, zoals ze gewend waren op 
het oude adres, ook nog besteld 
kan worden. Uiteraard houden 
we die traditie in leven. Voor de 
bewoners is het mooi dat ze er 
tot half tien ’s avonds terecht-
kunnen voor een kopje koffie, 
biertje, wijntje én desgewenst 
een gesprek met medebewo-
ners. Voorheen gingen ze na het 
avondeten naar hun eigen kamer 
en dutten ze al snel in. Nu is er vol-
op afleiding in hun onmiddellijke 
woonomgeving. De keukens in de 
appartementen zijn zo ingericht 
dat ze desgewenst hun eigen pot-
je kunnen koken. Dat alles zorgt 
ervoor dat de bewoners de regie 
over hun eigen leven hebben, in 
een omgeving waar je geen mo-
ment het idee krijgt in een woon-
zorgcentrum te wonen. Door ge-
bruik te maken van pastelkleuren 
en lichteiken gekleurd vinyl op de 
vloeren en vitrines met antieke 

spulletjes aan de wanden heb-
ben we een huiselijke omgeving 
gecreëerd. Voor het personeel 
is het werk, door de persoons-
gerichtheid, veel aantrekkelijker 
geworden. Ik ben er heel trots 
op dat ik in zo’n fantastisch mooi 
gebouw mag werken. Maar het 
allermooiste vind ik het voor de 
bewoners; die mensen gun ik van 
harte zo’n schitterende woonom-
geving. Hoe je beperking ook is, 
je kunt er net als iedereen en met 
de nodige privacy volwaardig 
wonen.”

Dinsdagmorgen 10 december word je wakker in je nogal geda-
teerde kamer in Het Hoge Veer-complex in Raamsdonksveer, 
je maakt vervolgens overdag een bootreis door de Biesbosch 
en ’s avonds stap je in bed in een prachtig ingerichte en ruime 
kamer in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg. Zelfs voor 
de in Raamsdonksveer geboren bewoners is deze verhuizing 
naar Geertruidenberg geen brug te ver. Verleden tijd is het dou-
chen op de gang, want aan de andere kant van de Donge is een 
eigen badkamer de realiteit. Het was voor het personeel van de 
zorgorganisatie flink aanpoten om de verhuizing goed te laten 
verlopen. Met een fiks draaiboek in de hand en met de steun 
van een ervaren team potige verhuizers lukte het nagenoeg pro-
bleemloos. Ik krijg een rondleiding in het prachtige complex 
van de trotse locatiemanager Anja Burger en de zeer contente 
voorzitter van de cliëntenraad, Kas de Boon. Hoge Veer Bastion 
staat voor mensgericht en vernieuwend wonen met zorg op een 
toplocatie. Zelfs de al verhuisde labradoodle voelt zich zichtbaar 
thuis op de nieuwe locatie tussen rivier de Donge en het centrum 
van Hollands oudste stad Geertruidenberg. 

Eerste bewoners arriveren in het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg

Kas de Boon en Anja Burger trots op Hoge Veer Bastion.

Een kijkje in de keuken.

Een kuifje in zijn haar en glad ge-
schoren wangen. Frans Branden-
burg heeft zich voor zijn optreden 
een heuse artiestenlook aange-
meten. De zenuwen gieren hem 
door het lijf. “Ik hoop dat het een 
beetje lukt. Anders zeg ik gewoon 
dat het een improvisatieconcert 
was,” klinkt het lachend voor het 
speciale optreden. 
Muziek maken is door omstandig-
heden niet meer vanzelfsprekend 
voor de muzikant die 46 jaar gele-
den nog in de band FOG speelde 
en onder meer in het voorpro-
gramma van het bekende Q65 
stond. 
Onder meer schouderklachten 
beperkten Frans al enige tijd bij 
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hobby. Activiteitencoördinator 
Ilse Heijne stimuleerde hem zijn 

oude passie weer op te pakken 
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van Wilma van der Draaij zit hij 
weer met een glimlach achter zijn 
snaarinstrument. 

Zelfvertrouwen terug 
Ook bewoner Hans de Waart 
heeft dankzij Wilma het zelfver-
trouwen terug om weer voor pu-
bliek te spelen. Hans krijgt al ruim 
20 jaar keyboardles van Wilma. 
Van kinds af aan bespeelde hij de 
blokfluit, drumband, gitaar en uit-
eindelijk de toetsen. Sinds hij ziek 
is, is de telg uit een muzikale fa-
milie onzeker geworden over zijn 
spel. Voor het eerst in jaren deelt 
hij zijn muziekspel weer met an-
deren. “Wilma vertelde me dat er 
hier op De Riethorst nog iemand 
was die muziek maakte en vroeg 
of we samen muziek wilden ma-
ken, ze kwam met het idee van 
het kerstconcert,” zegt Hans. 

Steun aan elkaar 
De heren kunnen het intussen 
goed vinden samen. Ze delen 
niet alleen de liefde voor muziek, 
maar ook platte, Amsterdamse 
humor. “We komen beiden oor-
spronkelijk uit Amsterdam, maar 
kenden elkaar eigenlijk niet. Ik 
woon hier, hij woont daar. Ik at 

hier, hij at daar. Nu eten we sa-
men,” zegt Frans. Ook musiceren 
ze regelmatig samen. Tijdens de 
repetities maken de heren elkaar 
intussen gek met improviseren. 
Wilma leidt alles in goede banen. 
Zo ook tijdens het kerstconcert. 
Het Rietplein op zorglocatie De 
Riethorst zit afgeladen vol als 
het Frans en Hans plaatsnemen 
achter keyboard en gitaar. Zeker 
honderd belangstellenden zijn 
afgekomen op het bijzondere 
kerstconcert. Het zijn veelal be-
woners en ouders van kinderen 
die ook komen optreden. Zij ko-
men ná het duo Frans & Hans aan 
de beurt en zingen en spelen sa-
men met hen nog het afsluitende 
nummer ‘Jingle Bells’, een grande 
finale met maar liefst 30 muzikan-
ten op het podium.

Voordat het zover is spelen Frans 
en Hans breed glimlachend hun 
ingestudeerde nummer. Mu-
ziekdocente Wilma ondersteunt 
hen enthousiast en zweept het 
publiek op om mee te doen met 
de heren. Frans vindt het ‘fan-
tastisch’. Als de playlist ‘Stille 
Nacht’ als het volgende nummer 
aangeeft, komt de rock-&-roller 
van weleer in hem boven. “Stille 
Nacht? We spelen het dak eraf 
hier!” 

Weer gitaar spelen. Dat was de 
grote wens van bewoner Frans 
Brandenburg van zorglocatie 
De Riethorst in Oosterhout. 
Op vrijdag 13 december ging 
zijn droomwens in vervulling. 
Samen met medebewoner 
Hans de Waart gaf Frans een 
kerstconcert voor zijn ‘huisge-
noten’. Ook andere leerlingen 
van Muziekschool Plus traden 
op.

‘Stille nacht? We spelen het dak eraf hier!’
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