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Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat het Hoge Veer Bastion te Geertruidenberg in gebruik werd 
genomen. Helaas vielen de eerste jaren samen met de coronacrisis. Hierdoor kon er geen officiele 
opening plaatsvinden en konden de inwoners van de gemeente geen gebruik maken van de 
algemene voorzieningen in het Hoge Veer Bastion. “We hopen dat dit snel zal veranderen”, laat de 
enthousiaste directeur Menko Konings weten.

3 jaar Hoge Veer Bastion !
Anderhalf jaar na de ingebruik-
name van het Hoge Veer Basti-
on was ook het Dongebastion
gereed. Sindsdien vormen deze 
twee bouwdelen één geheel. 
Mede door de samenwerking
met Thuisvester staat er nu 
een modern, vernieuwend en 
toekomstbestendig woonzorg-
gebouw. In dit gebouw staat het 
welbevinden van de mens en 
leefbaarheid centraal. Uniek is 
dat mensen met verpleegzorg 
niet meer hoeven te verhuizen 
naar een verpleeghuis, maar 
in een volwaardig driekame-
rappartement kunnen blijven 
wonen. Niet meer noodge-
dwongen verhuizen naar een 
kleine kamer, gescheiden wor-
den van de partner en afstand 
moeten doen van persoonlijke 
bezittingen, privacy en huisdie-
ren. Niet geleefd worden, maar 
zelf je leven leiden, ook al is er 

sprake van complexe zorg. Het 
gebouw, de voorzieningen, de 
nieuwste zorgtechnologie en 
de medewerkers ondersteunen 
de bewoners hierbij, zodat men 
zo lang en zo veel mogelijk het 
eigen leven kan blijven bepalen. 

“Er is sprake van een mix van 
verschillende bewoners en 
verschillende type woonvoorzie-
ningen,” gaat Konings verder. 
“Bewoners met verschillende 
vormen van zorg en zelfs bewo-
ners zonder zorg, wonen gemixt 
door elkaar. Door dit bijzondere 
concept is er ook veel belang-
stelling van (echt)paren. De 
mix die hierdoor ontstaat geeft 
ruimte voor zelfzorg, mantelzorg 
en samenzorg, iets wat steeds 
belangrijker wordt in de huidige 
periode van nieuwe overheids-
bezuinigingen.

Er is ook een kleinschalige voor-
ziening voor groepswonen, hier 
wonen mensen met dementie 
in een groep van 6 bewoners. 
In totaal zijn het 4 van elkaar 
gescheiden groepen. Op elke 
groep werkt een vast team. Zij 
koken bovendien met en voor 
de bewoners. We zien dat deze 
woonsituatie veel rust geeft bij 
de bewoners en het welzijn ten 
goede komt, ook geeft het de 
medewerker het nodige werk-
plezier.

Onze ervaringen zijn positief. 
We hebben een prachtig grand 
café en fitnessruimte, waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. 
In het grand café werken koks 
die elke dag verse maaltijden 
bereiden en tevens is er een 
mogelijkheid om te kiezen uit 
verschillende menu's. 
De bewoners worden aan tafel 

bediend en kunnen à la carte 
bestellen.
Voorzichtig wordt er gestart met 
de inwoners uit de gemeente 
die tot de doelgroep behoren, 
om van het grand café en de 
fitnessruimte gebruik te laten 
maken. We hopen op niet al 
te lange termijn open dagde-
len voor de inwoners uit de 
gemeente te kunnen organise-
ren, zodat men het Hoge Veer 
Bastion kan bezichtigen en 
kennis kan laten maken met de 
voorzieningen. We vinden het 
namelijk belangrijk om verbon-
den te zijn met de wijk en geen 

eiland te vormen. Maar ook is 
het van belang dat mensen die 
mogelijk in Hoge Veer Bastion 
zouden willen werken, eens een 
kijkje kunnen nemen, zonder 
meteen eerst op gesprek te 
gaan. Wat dat betreft willen we 
heel laagdrempelig zijn. We 
zijn er dus nog niet en moeten 
ons buurt concept eerst verder 
vorm geven de aankomende 
periode. Maar ik zou zeggen, 
als je eens een kijkje wil komen 
nemen, wacht niet af en maak 
een afspraak, of loop gewoon 
eens binnen.”


