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Hof van Nassau
wonen zoals thuis~ ~

”HOF VAN NASSAU IS MISSCHIEN WEL HET MOOISTE VERPLEEGHUIS VAN NEDERLAND. WIJ VERTELLEN U ER GRAAG OVER"

Komende week nemen de bewoners hun intrek in het Hof van Nassau, het nieuwe verpleeghuis van tanteLouise in Steenbergen. 
Ambachtelijk gebouwd én uitgerust met de modernste technieken, om de beste zorg te kunnen bieden. Dat gebeurt vanuit 
de visie ‘Wonen zoals thuis’. In deze speciale bijlage van Steenbergse Courant vertellen betrokkenen hoe dat in z’n werk gaat. 
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www.gemeente-steenbergen.nl

Uit naam van alle inwoners heten wij 
tanteLouise en de bewoners van het 
Hof van Nassau van harte welkom. 

Daarbij spreken we onze dank uit aan 
iedereen die ervoor heeft gezorgd dat 
de bewoners het de afgelopen tijd zo 
goed hebben gehad op de tijdelijke 
locatie De Lindenburgh in Nieuw-
Vossemeer.

TanteLouise heeft kosten noch moeite gespaard om 
van het Hof van Nassau een ultramodern verpleeghuis 
te maken. De naam Hof van Nassau is een mooie 
verwijzing naar het zo rijke vestingverleden van de 
gemeente Steenbergen. Ook bij de vormgeving 
is nadrukkelijk rekening gehouden met onze 
geschiedenis. De ambachtelijke bouw zal ervoor 
zorgen dat we nog heel lang mogen genieten van de 
fraaie architectuur. Dankzij de realisatie van dit nieuwe 
verpleeghuis, kunnen we bovendien onze naam als 
dementievriendelijke gemeente eer aan doen.

Wij spreken de hoop uit dat het nieuwe complex 
een waar bolwerk van goede zorg en een veilige 
haven mag zijn voor iedereen die er woont, werkt, als 
vrijwilliger actief is, of op bezoek komt bij familie en 
bekenden. Redenen in overvloed dus om de vlag uit 
te hangen en te laten zien hoe trots we zijn op het 
Hof van Nassau. Dat hoeven we niet onder stoelen of 
banken te steken. 

CHAPEAU!

(door Marc Molenaars)

STEENBERGEN - Of ze eigenlijk wel 
een dagje zonder elkaar kunnen? 
Nou, daar hebben An Ooms (93) en 
de vier jaar jongere Toos de Groen 
eigenlijk nooit zo over nagedacht. 
Hoefde ook niet, want ze wonen al 
meer dan zestig jaar naast elkaar. 
Eerst aan de Zuidwal, de laatste ja-
ren in Onze Stede. Over een paar 
dagen verhuizen ze opnieuw, deze 
keer naar Hof van Nassau. Het zal 
geen verrassing zijn: de beide da-
mes hebben een riant apparte-
ment… pal naast elkaar: “Dat 
voelt lekker vertrouwd!”

Over één ding zijn An Ooms en 
Toos de Groen het snel eens: ze 
komen prachtig te wonen. Pas nog 
zijn ze met hun kinderen gaan kij-
ken in het Hof van Nassau en ze 
zijn er nog van onder de indruk. 
“Het is allemaal zo ontzettend 
mooi”, zegt An. “De kamer, de 
tuin, het restaurant; er is werkelijk 
niks op aan te merken.” 

Ons eigen groepje
Nog even en de twee hartsvrien-
dinnen verruilen hun kamer in 
Onze Stede voor hun nieuwe ap-
partement, vlakbij de Steenberg-
se jachthaven. Het wordt onge-
twijfeld een drukke dag, maar om 

nu te zeggen dat ze ertegen op-
zien, dat toch niet. An Ooms gaat 
Onze Stede niet missen, zegt ze. 
“Niet omdat ik het hier niet naar 
mijn zin heb, maar ik woon er pas 
twee jaar. En de meeste mensen 
die ik ken, verhuizen gewoon mee 
dus we houden gewoon ons eigen 
groepje.” Ook buurvrouw Toos 
kijkt uit naar de overstap (‘Ik vind 
het leuk om te gaan’) maar toch 
maakt ze zich ook zorgen. Net 

als An trouwens. “Ik zit een beet-
je met de inrichting van mijn ka-
mer. Ik vind dat lastig, weet niet 
goed waar ik al mijn spulletjes 
weg moet zetten. Maar volgens 
mijn kinderen komt dat allemaal 
goed. Mijn zoon heeft alles meu-
beltjes op schaal getekend zodat 
we er op de plattegrond mee kun-
nen schuiven. Ik ben er de hele 
dag mee bezig.”

Opnieuw buren
Dat ze opnieuw buren worden, is 
voor de dames geen grote verras-
sing. “We hebben er zelf om ge-
vraagd”, bekent Toos de Groen. 
Hoe anders was twee jaar geleden. 
Zelf woonde ze al even in Onze 
Stede, toen het appartement naast 
dat van haar vrij kwam. “De nieu-

we bewoner bleek An te zijn. Mijn 
oude buurvrouw. Nou, wie had 
dat ooit kunnen denken?” Buur-
vrouw An zeker niet. Zij woonde, 
de negentig al voorbij, nog altijd in 
haar huis aan de Zuidwal, toen ze 
plots werd opgenomen in het zie-
kenhuis. “Ik heb mijn oude huis 
daarna nooit meer gezien. Ik kon 
tijdelijk terecht in het Elisabeth in 
Halsteren, maar daar wilde ik na-
tuurlijk niet blijven. Ik wilde terug 
naar Steenbergen. Toen er een ka-
mer vrijkwam in Onze Stede heb 
ik meteen ja gezegd. Bleek dat de 
kamer naast die van Toos te zijn. 
Is dat toeval of niet?”

Mooi en netjes
Daarvoor woonden de twee - 
slechts gescheiden door een 

brandgang - naast elkaar aan de 
Zuidwal. “In die tijd - dik zes-
tig jaar geleden - de plek met het 
mooiste uitzicht van heel Steen-
bergen”, beweren ze beiden vol 
overtuiging. De huisjes waren 
net nieuwgebouwd, pal tegen het 
centrum van de stad, met zicht op 
de volkstuintjes en later het stads-
park. “We hebben er allebei met 
heel veel plezier gewoond”, zegt 
Toos. ‘Zestig jaar is best lang, An 
woonde er zelfs nog een paar jaar 
langer. Het was een leuke straat, 
met leuke mensen die iets voor 
elkaar over hadden. Tegenwoor-
dig is het allemaal ikke, ikke, ikke, 
maar toen maakten we nog el-
kaars stoepen schoon. Alles was 
mooi en netjes. Dat is niet meer.”

Voor het leven  
De ‘buurvrouwen voor het le-
ven’ bewaren mooie herinnerin-
gen aan hun straat en de tijd die 
ze daar samen met hun gezinnen 
doorbrachten. Toos leerde haar 
man Jan kennen toen ze nog op 
de Welberg woonde, waar haar va-
der hoofd van de school was en 
zij als kindermeisje nog bij bak-
ker Harry van Broekhoven diende. 
An trouwde met Cees, die - om de 
hoek - bij de AKU werkte maar in 
Steenbergen toch vooral bekend 
is als de oprichter van toneelver-
eniging De Vrolijke Spelers. “Ach, 
doe speelden zo mooi. Ik heb alle 
video’s nog van de voorstellingen 
in d’Ouwe Stempel (vroegere ou-
derensoos, red.). Die zijn prachtig. 
We krijgen in het Hof van Nassau 
allemaal een nieuwe televisie; ik 
ga ze met veel plezier nog eens al-
lemaal bekijken.”

An Ooms en Toos de Groen zien Hof van 
Nassau helemaal zitten

“Een leven lang buren en 
nu gewoon weer”
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Wij feliciteren tante louise 
met de realisatie van het nieuwe 

verpleeghuis Hof van Nassau 
te Steenbergen...

... En we zijn er trots op dat wij ons 
innovatieve steentje 

hieraan hebben kunnen bijdragen!
Leys Steenbergen       |      Prins Reinierstraat 18j       |      4651 RZ Steenbergen      |      T  0167 54 21 29      |      E   verkoop.steenbergen@leys.nl      |      www.leys.nl       
                                                                                  Openingstijden:  maandag tot donderdag 7:30 tot 17:00, vrijdag 7:30 tot 16:00

Toepassing van RED Evolution, dat vele mogelijkheden 
van beheer van veilige toegang tot complex(en), maar 
ook particuliere woningen biedt. 

Met één druk op de knop kunnen 
bewoners direct contact opnemen 
met familie, zorgverlener of 
mantelzorg… dat is pas een veilig 
gevoel. 
Persoonsalarmerings CQ3 /CQ5 
van Cystac maakt het ook hier 
mogelijk!

Expertise en inzet van P&L 
deurconcepten, specialist 
op het gebied van deuren 
compleet met hang- en 
sluitwerk.

O N D E R D E E L  V A N  P O L V O

A C C E S S  &  S E C U R I T Y

CYSTAC

O N D E R D E E L  V A N  P O L V O

A C C E S S  &  S E C U R I T Y

CYSTAC

bewoners direct contact opnemen 

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – “De kracht van 
onze visie op verzorging bij Hof 
van Nassau is dat we ervoor zor-
gen dat onze bewoners gewoon 
door kunnen gaan met hun leven. 
Dat ze de ‘gewone’ activiteiten 
weer beleven die bijdragen aan 
hun levensgeluk. En dat ze daar-
naast nieuwe, prettige herinne-
ringen kunnen opbouwen”, stelt 
tanteLouise-bestuurder Conny Hel-
der. “Om dat te kunnen realiseren, 
moet het streven naar kwaliteit in 
onze haarvaten zitten, is persoon-
lijke inzet van onze medewerkers 
heel belangrijk en innovatie een 
noodzakelijke voorwaarde.”

De ervaren bestuurder windt er 
geen doekjes om. Hof van Nas-
sau is bij opening wellicht het mo-
dernste verpleeghuis van heel het 
land. Met gemotiveerde mede-
werkers, een bijzondere visie op 
de zorg aan de cliënten en ook nog 
eens boordevol techniek. Die per-
fecte mix moet zorgen voor leef-
plezier en woongenot voor de be-
woners en een prettige werkom-
geving voor de eigen medewer-
kers. 

Toch voorziet Helder een fiks pro-
bleem. “Door de verdergaande 
vergrijzing zal er in de toekomst 

minder personeel beschikbaar 
zijn om de gewenste zorg te bie-
den. Daar anticiperen wij nu reeds 
op: door slim gebruik te maken 
van de nieuwste zorgtechnologie 
kunnen we met minder personeel 
de zorg toch toekomstbestendig 
maken.”

Meer zorg dan  
waarvoor wordt betaald

Helder kent de golfbeweging die 
in de zorg zichtbaar is. Op dit mo-
ment is er weliswaar financiële 
ruimte, maar verschraling van de 
zorgbudgetten ligt op de loer. “Nu 
nog besteedt TanteLouise zo’n 
dertig procent meer uren aan de 
zorg dan dat er door de zorgver-
zekeraars wordt betaald. Dat geld 
halen we nu deels uit de ‘huisves-
tingscomponent’. De eerste twee 
jaar is dat geen probleem omdat 
er meer gelden beschikbaar zijn. 
Maar de komende jaren worden 
ook onze andere locaties gemo-
derniseerd en dan gaat het geld 
daarnaartoe. 

Maar nogmaals: ik verwacht niet 
dat de financiën ons grootste pro-
bleem zijn. De grootste uitdaging 
ligt de komende jaren in het vin-
den van voldoende personeel. Ge-
lukkig staat tanteLouise als werk-
gever goed aangeschreven.”

Krachttoer
Even terug naar de komende in-
gebruikname van Hof van Nas-
sau. “Ik ben echt heel tevreden 
over wat hier is gerealiseerd. Het 
was zowel qua tijd als financieel 
een hele toer. We zijn gestart met 
een periode van langdurige re-
genval en de overlast die dat met 
zich meebracht, gevolgd door een 

snikhete zomer. Nu regent het op-
nieuw, maar zien we gelukkig de 
zon weer wat schijnen. Ondanks 
de barre omstandigheden, heb-
ben we alles onder controle. Daar 
zijn we bij tanteLouise overigens 
goed in. Ik heb er dan ook vertrou-
wen in dat het allemaal gaat luk-
ken. Al ben ik als bestuurder pas 
echt gerust als alles draait zoals 
bedoeld.”

Enorme inzet
“Met dit prachtige Hof van Nas-
sau hebben we een unieke loca-
tie, met heel veel ruimte, optimaal 
benut. Ik heb echt enorm veel res-
pect voor iedereen die zich hier-
voor heeft ingezet. Voor de bou-
wers, maar ook onze eigen men-
sen. Voor de betrokkenheid van 
het hele team en het enthousi-
asme waarmee wordt gewerkt. 
Heel professioneel, heel knap ook. 
Daar ben ik oprecht heel erg trots 
op.”

Eigenwaarde
”Onze visie is heel vernieuwend 
en er helemaal op gericht om 
onze cliënten zoveel mogelijk vrij-
heid en een goede verzorging te 
geven. Dat doen we door anders 
te kijken naar hetzelfde. Door er-
voor te zorgen dat we onze bewo-
ners door en door kennen; ze te 
stimuleren tot beweging en activi-
teit, waardoor we de medicatie zo-
veel mogelijk kunnen afbouwen. 
Daardoor komt de ware persoon 
weer naar boven en groeit het ge-
voel van eigenwaarde. Die nieuwe 
manier van werken is een echte 
uitdaging en vraagt veel energie. 
Toch gaat het ons lukken. Want 
dat is waarin tanteLouise zich on-
derscheidt.”

Bestuurder Conny Helder van tanteLouise:

‘We hebben alles onder controle, maar ik ben pas gerust  
als alles werkt zoals het moet’
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met de opening van het verpleeghuis 
Hof van Nassau. De unieke en karakteristieke 
zorglocatie is een aanwinst voor de regio.

Wij 
feliciteren 
tanteLouise

Team De Keerzijde 

feliciteert 
iedereen met de mooie locatie

hof van nassau

Business Center “Markoever”
Bredaseweg 8, 4844 CL Terheijden
T  0168 - 456087
E  info@dekeerzijde.com
www.dekeerzijde.com

Wij vonden het een 

feest om jullie dit jaar te 

mogen trainen. 

Nu is het feest voor jullie!

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Marcha Kwist-
hout is de locatiemanager van nu 
nog de tijdelijke Lindenburgh in 
Nieuw-Vossemeer, maar na de ver-
huizing van het Hof van Nassau. 
Ze werkt bij het geven van leiding 
aan alle teamleiders nauw samen 
met Marleen Arensman, de coör-
dinator facilitair. Haar taken zijn 
zeer afwisselend. “Die lopen van 
heel operationeel, zoals het mee-
nemen van onze medewerkers in 
de visie die we hebben, tot het op-
stellen van de begroting of de zorg 
voor de leefbaarheid van het tota-
le gebouw”.

Marcha Kwisthout legt uit dat het 
Hof van Nassau bestaat uit wo-
ningen. “We hebben 12 wonin-
gen voor bewoners die vallen on-
der psychogeriatrie – met een de-
mentie aandoening – en 3 wonin-
gen voor bewoners met een licha-
melijke aandoening. Ik zeg heel 
bewust woningen, want dat is 
een belangrijk onderdeel van ons 
concept. Onze bewoners wonen 
in hun eigen woning. Per woning 
acht bewoners, die er elk hun ei-
gen appartement hebben. Daar-
naast biedt Hof van Nassau ook 
dagverzorging, met twee groepen 
cliënten, 22 in het totaal”.

Klein dorp
“In Hof van Nassau gaan we wer-
ken met een heel duidelijke visie, 

waarbij het leef- en woongenot 
van onze bewoners zo optimaal 
mogelijk moet zijn. Het draait er 
daarbij vooral om onze bewoners 
met een vorm van dementie kun-
nen leven in maximaal verant-
woorde vrijheid. Daar is het Hof 
van Nassau speciaal voor ontwor-
pen. Het biedt wooncomfort in de 
woningen, die ieder een gezamen-
lijke huiskamer hebben met faci-
liteiten om er zelf te kunnen ko-
ken. De woningen liggen aan een 
prachtige binnentuin, waar bewo-
ners vrij rond kunnen lopen. Hof 

van Nassau is als een klein dorp. 
Met een eigen restaurant, met een 
winkel, een werkplaats, een fysio-
therapeut en een kapsalon”. 

De elementen weer  
kunnen voelen

“We maken gebruik van geavan-
ceerde domotica, waardoor de 
bewoners, afgestemd op hun ei-
gen kunnen, zich zo vrij mogelijk 
kunnen bewegen. De technologie 
zorgt ervoor dat ze er zelf op uit 

kunnen gaan. Tachtig procent van 
de bewoners heeft de vrijheid om 
zelfstandig naar de tuin of het res-
taurant te gaan. Voor de meesten 
is het belangrijk dat ze uit eigen 
beweging of met hulp naar buiten 
kunnen. Zelf de elementen van 
het weer voelen. 
En sterker nog: we gaan ze stimu-
leren om er op uit te gaan. Als ze 
naar het restaurant willen of de 
winkel, dan moeten ze - net als 
vroeger thuis - hun jas aan en ma-
ken ze een wandeling in de bui-
tenlucht”.

Tachtig procent minder 
medicijngebruik

Het meer bewegen en het bijvoor-
beeld ook zelf helpen bij het ko-
ken, heeft een positieve invloed 
op de gezondheid van de bewo-
ners. Ervaring die is opgedaan in 
het verpleeghuis Vissershaven in 
Bergen op Zoom toont aan dat het 
medicijngebruik tot wel 80 pro-
cent kan dalen. “Deze visie vraagt 
overigens niet alleen wat van de 
bewoners, maar ook van onze 
medewerkers. Ze moeten ook le-
ren loslaten en de bewoners ruim-
te geven. Met de techniek kunnen 
de bewoners worden gevolgd als 
dat nodig blijkt. En onze mede-
werkers krijgen straks ook ‘plein-
dienst’. Ze houden dan een oogje 
op de bewoners die in de tuin aan 
de wandel zijn”.

Aftellen
Ook de gedreven Marcha Kwist-
hout vertelt honderduit over de 
opzet van Hof van Nassau. Uit 
haar verhaal halen we slechts een 
aantal zaken. Het gesprek werd 
afgesloten met de vraag hoe toe-
komstige bewoners tegen de ver-
huizing aankijken. “Dat is wisse-
lend. Sommige bewoners zien er 
tegenop. Het is nieuw en onbe-
kend, het is ook een verandering. 
Niet alle bewoners vinden dat 
prettig. Maar er zijn ook heel wat 
positieve reacties. Een voorbeeld 
daarvan is een bewoonster van 
de tijdelijke Lindenburgh. Zij kan 
haast niet wachten en gebruikt 
een aftelkalender om de dagen 
naar de verhuizing af te tellen”.

Locatiemanager Marcha Kwisthout:

“Onze dementerende bewoners kunnen leven  
in maximaal verantwoorde vrijheid”
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WIJ FELICITEREN
TANTE LOUISE

MET DE OPENING 
VAN VERPLEEGHUIS

HOF VAN NASSAU
TE STEENBERGEN

EN BEDANKEN TANTE LOUISE
VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN

Wij feliciteren medewerkers en 

bewoners van tanteLouise met de 

realisatie van de nieuwbouw van 

Verpleeghuis Hof van Nassau!

Namens directie, management, docenten en alle studenten van

Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Scalda College voor Welzijn

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Ze stroomt over 
van enthousiasme, al geeft ze al 
wel aan dat de vermoeidheid zich 
zo nu en dan flink laat voelen. 
Maar nu het Hof van Nassau zo 
goed als klaar is, geeft dat plezie-
rige energie. “Zelfs nu het hier nog 
een rommeltje is, voel je de sfeer. 
De binnentuin is heerlijk beschut. 
Het restaurant wordt warm en ge-
zellig. Het worden ontmoetings-
plaatsen. Je stapt binnen in je ei-
gen woning. Met een eigen voor-
deur, met een eigen huisnummer. 
Je bent weer thuis”. 

Marleen Arensman, coördinator 
facilitair van het Hof van Nassau, 
is oprecht blij met wat het nieuwe 
verpleeghuis de bewoners én be-
zoekers gaat bieden. ”Tijdens de 
kijkdag hoorde ik een bezoeker 
zeggen: Het voelt hier vrolijk. En 
zo is het ook. Daar word ik nu al 
blij van”.

“We doen het hier  
echt samen”

Marleen Arensman geeft in het 
Hof van Nassau leiding aan de 

horeca, de huismeesters, de gast-
vrouwen en de huishoudelijke 
dienst. 

“Maar het is zeker niet zo dat ik op 
dit terrein de kar alleen trek. Al-
lereerst werk ik nauw samen met 
Marcha Kwisthout, de locatiema-
nager. En we doen het echt met 
alle medewerkers, als compleet 
team. De huishoudelijke dienst 
wordt bijvoorbeeld gekoppeld 
aan de woning en smelt samen 
met de zorg. Samen zorgen ze er-
voor dat het in huis prima loopt 
en dat de bewoners zich op hun 
gemak voelen. 

In het restaurant bereiden de koks 
heerlijke maaltijden en lekkernij-
en voor wie daar wil eten. De ho-
recamedewerkers en de gastvrou-
wen zorgen voor de juiste sfeer. De 
gastvrouwen kennen de bewoners 
en weten straks wat die het meest 
prettig vinden. Van de logistiek 
medewerkers wordt ook veel ge-
vraagd. Zij zorgen ervoor dat alle 
woningen worden bevoorraad”.

“Er wordt veel gevraagd, 
maar het geeft ook veel 

voldoening”

Coördinator Arensman ziet het 
helemaal voor zich. “We zijn hier 
al lang mee bezig. Onze visie is 
helder: onze bewoners moeten zo 
vrij mogelijk kunnen zijn en zich 
op zijn minst prettig en het liefst 
gelukkig voelen. Daarvan we wil-
len al onze mensen helemaal 
doordringen’’. 

,,Ikzelf – maar zeker ook mijn me-
dewerkers zijn dag en nacht be-
zig met het Hof van Nassau. Als ik 
ergens ben en iets goeds zie, dan 
denk ik ‘Dat is mooi, dat kunnen 
wij ook zo gaan doen’. Ja, het klopt 
ik ben enorm enthousiast. Het is 

toch uniek, dat je mag zorgen voor 
zo’n prachtig concept. En alle me-
dewerkers zijn hier belangrijk bij. 
Zij dragen het hier immers uit. Er 
wordt ook heel veel van het team 
gevraagd. Maar ze krijgen er, als 
het goed is, ook veel voldoening 
voor terug.’’.

‘De winkel, ook een plek 
om naar toe te gaan’

Er valt veel over Hof van Nassau 
te vertellen. Dat kan niet allemaal 
in dit verhaal. Marleen Arensman 
wil toch echt de winkel nog even 

noemen. “Ook dat wordt een plek 
om dagelijks naar toe te gaan. De 
inrichting is warm en gezellig. Het 
ruikt er lekker. Er wordt van al-
les verkocht voor rond de brood-
maaltijd. Heerlijk vers brood, be-
leg, maar ook kleine cadeau-ar-
tikelen, doosjes bonbons en dat 
soort zaken. 

De medewerkers van de horeca 
zorgen er samen met enthousias-
te vrijwilligers voor dat de winkel 
zeven dagen per week open is”.

Coördinator facilitair Marleen Arensman:

“Heb je zin, ga dan even 
naar buiten, je komt 

van alles tegen”
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Van harte 
gefeliciteerd!

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

WWW.SARDONOS.NL

SARDONOS PROMOTIES

0167 - 56 25 75

HEEL VEEL SUCCES, 
GELUK, WERKPLEZIER 

EN WOONGENOT!

“De kunst van het 
                             inleven”

Wij wensen de toekomstige bewoners 
van Hof van Nassau veel wooncomfort!

Specialist voor TanteLouise in ontwerp en advisering
op het gebied van de technische installaties

Sweegers en de Bruijn, adviseurs voor een duurzaam
binnenklimaat en technische installaties

Europalaan 12g, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch • Internet www.swebru.nl
E-mail info@swebru.nl • Telefoon 088 030 7300

 Gezondheidszorg & Wonen  Retail & Appartementen

 Justitie  Duurzaam & Energie

 Industrie & Laboratoria  Beheer & Onderhoud

 Onderwijs  Monumenten

 Cultuur & Recreatie  Kantoren

Gefeliciteerd!

Een prachtige organisatie, een erg mooie locatie en
een bijzonder gastvrije en innovatieve opzet.

Wij feliciteren TanteLouise met de ingebruikname 
van Hof van Nassau, en wensen de bewoners en

medewerkers alle goeds toe!

Team Lekz
Denise, Janine, Lale,

Salinie en Peter
Lekz, gespecialiseerd in bemiddeling van zorgpersoneel

(door Peter Vermeulen)
STEENBERGEN – “De betrokken-
heid en inzet van vrijwilligers is 
hard nodig om de bewoners van 
de verpleeg- en verzorgingshuizen 
de extra aandacht te geven die het 
levensgeluk voor hen vergroten�. 
Dat vindt coördinator Connie Za-
gers die samen met Mirjam Schu-
rings bij TanteLouise het vrijwilli-
gerswerk zo goed mogelijk in de 
juiste banen leidt. Een hele klus, 
want er zijn maar liefst 850 vrijwil-
ligers die zich inzetten. Voor Hof 
van Nassau heeft Connie Zagers 
op dit moment 60 vrijwilligers. Ze 
heeft er echter 200 nodig om een 
ideale situatie te bereiken.

“Mijn werk bestaat uit het werven 
van vrijwilligers, om ze vervolgens 
een plekje binnen onze organisa-
tie te geven waar ze zich echt pret-
tig voelen en waar ze een bij hen 
passende bijdrage kunnen leve-
ren aan het welzijn van onze be-
woners. Daarbij wil ik ze graag fa-
ciliteren, maar ook coachen en 
zorgen dat ze scholing krijgen als 
dit nodig blijkt en ze dat ook zelf 
graag willen. Hoewel onze vas-
te medewerkers vaak hun uiter-
ste best doen, komen we toch veel 
handen en inzet te kort om onze 
bewoners die extra aandacht te 
geven die het leven nog wat pretti-

ger maken. Daarom zijn onze vrij-
willigers ook zo belangrijk”, legt 
Connie Zagers uit. 

‘Affiniteit en echt iets  
willen betekenen’

Ze benadrukt dat de visie die Tan-
teLouise heeft in het Hof van Nas-
sau nu helemaal gestalte krijgt. 
De medewerkers zijn hier sterk bij 
betrokken en ook de vrijwilligers 
worden daarin helemaal meege-
nomen. �We hebben in dit nieu-
we tehuis ook veel meer vrijwilli-
gers nodig dan de zestig die we nu 
hebben. Als het aantal kan groei-
en naar 200, dan ben ik de geluk-
kigste vrijwilligerswerk coördina-
tor die er is. We zijn op zoek naar 
mensen die vanzelfsprekend affi-
niteit hebben met ouderen en ook 
echt iets voor hen willen beteke-
nen. Dat kunnen mensen zijn die 
geen dagelijkse baan meer heb-
ben en een zinnige invulling wil-
len geven aan de tijd die beschik-
baar is. Maar bijvoorbeeld ook 
mensen die zich willen oriënteren 
of dit hen ligt om er een baan in 
te hebben. Of mensen die de taal 
willen leren, of gewoon iets willen 
doen wat er werkelijk toe doet. En 
er daarbij van genieten om ergens 
bij te horen en collega’s te heb-
ben. Er zijn genoeg redenen om 

vrijwilliger te worden. Mijn taak 
is om hun kwaliteiten goed te la-
ten passen en ervoor zorgen dat 
niet alleen onze bewoners maar 
ook onze vrijwilligers er gelukki-

ger van worden”.

Waardevol
Connie Zagers noemt wat voor-

beelden van vrijwilligerswerk. “In 
de winkel, die echt een ontmoe-
tingsplek gaat worden, ervoor 
zorgen dat de bewoners hartelijk 
ontvangen en geholpen worden 
en ze er een fijn gevoel krijgen. In 
de tuin – eveneens een belangrij-
ke ontmoetingsplek – een oogje 
in het zeil houden, maar ook een 
aanspreekpunt voor de bewoners 
en hun familie zijn. In de wonin-
gen activiteiten begeleiden waar-
uit de bewoners plezier halen. 
Maar we zijn ook op zoek naar 
mensen die hun hobby of vaardig-
heden willen delen. Gitaarspelen, 
muziek maken, schilderen, knut-
selen of koken en bakken. En ook 
wat alledaagse dingen, een keertje 
een bewoner meenemen bij het 
boodschappen doen. Er zijn zo-
veel bijdragen die waardevol zijn”.

Oproep
Ze roept daarom belangstellen-
den op om contact met haar op te 
nemen. Dat kan door een bericht-
je te sturen naar connie.zagers@
tanteLouise.nl of door – bij voor-
keur ’s ochtends op werkdagen – 
te bellen naar de afdeling vrijwil-
ligerswerk via (0164) 713 300. “We 
kunnen dan vrijblijvend kennis-
maken en ontdekken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen”, zo be-
sluit Connie Zagers.

Coördinator Vrijwilligerswerk Connie Zagers:

“Het is puzzelen geblazen tot het puzzelstukje precies past”
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Wij wensen bewoners, medewerkers en vrijwilligers
veel geluk en plezier op het Hof van Nassau!

0164 66 00 00 Hoogerheide www.bouwgroepdenijssoffers.nl

Hartelijk gefeliciteerd met het 
prachtige Hof van Nassau!

Wij wensen iedereen 
veel geluk, succes

én een veilige toekomst 
in het nieuwe Hof van Nassau!

Kats Bewaking - Bergen op Zoom - www.kats.nl

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Project Mana-
ger Vastgoed Wilfried Aper is door 
Steenbergse Courant al eerder ge-
interviewd over de bouw van Hof 
van Nassau. De ervaren ‘bouwpas-
toor’ die al diverse verpleeghuizen 
en andere faciliterende gebouwen 
op zijn conto heeft staan stelde 
toen dat Hof van Nassau het mooi-
ste verpleeghuis van Nederland 
zou worden. Nu de bouw van het 
complex de eindfase heeft bereikt, 
blijft hij bij deze bewering.

“Het was een krachttoer. Bin-
nen een jaar tijd zo’n verpleeg-
huis bouwen. Met zo’n kwaliteit in 
traditionele bouw. Met prachtige 
metselwerken. En alles dik binnen 
de normen gerealiseerd. Daar-
voor verdienen de architect, de 
hoofdaannemer, de onderaanne-
mers en alle bouwlieden een groot 
compliment”, stelt Wilfried Aper.

“Het grote voordeel dat we had-
den was het prachtige weer. Maar 
realiseer je wel dat er een enorme 
afstemming nodig was tussen een 
groot aantal partijen. Niet alleen 
architect, hoofdaannemer en een 
serie onderaannemers, maar ook 
met een negental interne partijen. 
En bedenk ook dat de aanneme-

rij helemaal anders is dan vroeger. 
Met heel veel ZZP-ers. Dat vergt 
van de hoofdaannemer – Bouw-
groep De Nijs-Soffers – een groot 
organisatietalent. Het bouwtra-
ject is voorspoedig verlopen, met 
zeer weinig tegenslagen en slechts 
hier en daar kleine bouwfoutjes. 
Die overigens weer keurig worden 
hersteld”.

Complimenten ook  
aan collega’s

Aper geeft ook complimenten aan 
de interne projectleiding. ”Nadi-
ne Verheuvel, Mariëlle Bastiaan-
se, Marcha Kwisthout en Marleen 
Arensman hebben aan dit succes 
een grote bijdrage geleverd”. Een 
compliment aan het eigen adres 
laat Wilfried Aper lachend achter-
wege. ”Daar mogen anderen over 
oordelen”.

Van 100.000 m3 gas  
naar nul op de meter

In het vorige gesprek hadden we 
het met de project manager vast-
goed over de isolatie in het com-
plex. Hij vertelde toen hoe ener-
giezuinig dit is: “Ik verwacht dat 
ons gasverbruik van 100.000 kuub 

naar zelfs 0 teruggaat. We hoeven 
straks alleen bij strenge vorst bij te 
stoken. Dan verwacht ik een ver-
bruik van hooguit 6000 m3”. 

Hof van Nassau maakt gebruik 

van een WKO-systeem. Een 
warmtepomp aangevuld met zon-
ne-energie gaat voor de energie-
besparing zorgen. Daarbij komt 
dat het systeem in de winter ver-
warmt en in de zomer koelt”. 

Behaaglijk
Tijdens de onlangs gehouden kijk-
dag voor bewoners en hun man-
telzorgers werd overigens wel op-
gemerkt dat het in de woningen 
erg warm was. Gedacht werd dat 
dit door de zon van die dag kwam.

 “Dat had een andere oorzaak 
hoor. Het werd zo warm omdat 
de temperatuur binnenshuis nog 
niet was afgesteld. Dat gaat als-
nog gebeuren. Dan zal het binnen 
enorm behaaglijk zijn, zowel in 
de winter als in de zomer. Overi-
gens kunnen bewoners in hun ei-
gen appartement de temperatuur 
naar eigen behoefte regelen”, ver-
klaart Wilfried Aper. 

“Niet huilen”
Hij kan over het Hof van Nassau 
blijven vertellen. Maar de plicht 
roept elders, het volgende bouw-
project is reeds aan de gang. “Hier 
komt het helemaal goed. Ik heb 
onze mensen wel voorgehouden 
dat ze de eerste twee maanden 
wellicht compleet gek worden. 
Het zal enorm wennen zijn en er 
komt van alles op hen af. 

“Ik geef ze een advies: probeer 
niet te gaan huilen. Het komt al-
lemaal in orde”.

‘Bouwpastoor’ Wilfried Aper:

“Het was een heksentoer: complimenten voor 
architect, aannemer en onderaannemers”
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Happy New Home
HappyNurse Breda feliciteert partner TanteLouise 
hartelijk met de prachtige nieuwe locatie Hof van Nassau 
in Steenbergen! Wij wensen de nieuwe bewoners een 
prettig verblijf toe in het prachtig ontworpen nieuwe 
thuis. Dat geldt zeker ook voor de medewerkers die in 
deze nieuwe uitdagende omgeving kunnen werken. 

Wij zijn er trots op dat wij zelf ook HappyNurses mogen 
inzetten op deze nieuwe locatie. Het is heel mooi om te 
zien dat onze samenwerking ervoor zorgt dat ook onze 
flexibele helpende, verzorgenden en verpleegkundigen 
zich op een vernieuwende manier, zelfstandig kunnen 
ontwikkelen binnen Hof van Nassau. De komende jaren 
hopen wij deze samenwerking op dezelfde voet door te 
kunnen zetten om zo elkaar op een positieve manier te 
kunnen versterken. 

Met hartelijke groeten, 

Team HappyNurse Breda
M: 0615305003 / T : 076 8864019
www.happynurse.nl 
breda@happynurse.nl  

(door Peter Vermeulen)
STEENBERGEN – Het restaurant 
in Hof van Nassau krijgt een be-
langrijke rol. Het wordt dé ont-
moetingsplek voor bewoners en 
hun bezoekers. “Een warme, ge-
zellige plek waar een bewoner een 
gezellig kopje koffie met lekker-
nij nuttigt met zijn of haar bezoe-
kers. Maar ook een gelegenheid 
om er heerlijk te gaan dineren. In 
de watten gelegd door ons hore-
cateam en de gastvrouwen. Onze 
menukaart wordt gevarieerd, met 
streekgerechten ook, en de kwali-
teit van de maaltijden restaurant-
waardig”, belooft chef-kok Jac 
Schetters. In Steenbergen staat hij 
met de koks Viola Vermunt en Bart 
van Huffel garant voor heerlijke 
maaltijden: ontbijt, lunch en diner.

In de visie bij de realisatie van Hof 
van Nassau krijgen woningen, 
binnentuin en restaurant grote 
aandacht. Dat is niet voor niets, 
het idee in de visie is dat de bewo-
ners moeten kunnen wonen zoals 
ze dat thuis deden. En dat ze wor-
den gestimuleerd om te bewegen 
en er op uit te gaan. Naast de bin-
nentuin en de winkel wordt het 
restaurant een ware ontmoetings-
plaats. 

Het verschil maken
“We hebben hier een bijzonde-
re accommodatie, dat zal straks 
iedereen ervaren. Er wordt veel 
aandacht besteed aan sfeer, ser-
vice, gezelligheid, aandacht en 
geborgenheid. Maar mijn over-
tuiging is dat de mensen die hier 
werken het verschil moeten ma-
ken. Dat betekent dat we steeds 
moeten zorgen voor een hartelijke 
ontvangst. Onze gastvrouwen en 
medewerkers gaan ervoor zorgen 
dat ze de bewoners leren kennen 
en weten wat hun voorkeuren en 
achtergronden zijn. We gaan zor-
gen dat een bezoek echt aantrek-
kelijk wordt. Dat doen we hier in 
het restaurant, maar ook buiten in 
de binnentuin”.

Foodtruck
De chef-kok en zijn team den-
ken daarbij aan leuke activiteiten 
bij speciale gelegenheden. “Een 
foodtruck, een oliebollenkraam, 
de speciale baristabar met heer-
lijke koffie, een ijskraam in de zo-
mer, maar ook lokale leveranciers 
die hier met hun producten staan 
tijdens proeverijen. We hebben 
volop ideeën�.

Chique
Het restaurant biedt plaats aan 70 
gasten, daarnaast is er een groot 
terras met uitzicht over de jacht-
haven. Alle bewoners zijn wel-
kom, maar ook hun familie, vrien-
den, bekenden en mantelzorgers. 
Bij feestdagen komen er specia-
le diners, zoals straks in de week 
voor kerst. Bewoners en hun aan-
hang kunnen hiervoor reserveren. 
“Ons restaurant krijgt een wat chi-
que karakter. Hier gast zijn moet 
wat bijzonders bieden”.

Kwaliteit
En vanzelfsprekend wordt er gro-
te aandacht besteed aan de maal-

tijden. “Ons dagmenu is in prin-
cipe gelijk aan dat wat in de huis-
kamers van de woningen wordt 
gekookt. Om de kwaliteit daar te 
garanderen hebben alle mede-
werkers een training gevolgd bij 
de Hotelschool Bergen op Zoom. 
En wij zullen in goede samenwer-
king met de zorg voor ondersteu-
ning zorgen. We gebruiken zoveel 
mogelijk producten uit de streek 
en letten er goed op dat er vol-
doende eiwit verrijkte producten 
bij zijn die de spieren van onze be-
woners goed in conditie houden. 
Daardoor gaan ze meer bewegen 
en dat betekent minder medicijn-
gebruik”.

Gastvrij met een lach
Onze bewoners eten – als dat 
voor hen mogelijk is – minimaal 
één maar liefst tweemaal in het 
restaurant. Hier wordt het diner 
prachtig opgediend en worden de 
bewoners verwend, gastvrij met 
een lach. Ze zijn dan echt uit. De 
menukaart biedt variatie en wordt 
aangepast aan de seizoenen. We 
werken volgens tien ‘V’s’. Om er 
een aantal te noemen: variatie, va-
lue for money, vers, verantwoord, 
veilig, vakmanschap en verras-
send. Onze medewerkers vertel-
len ook het verhaal achter het pro-
duct. Kortom: uit eten gaan in ons 
restaurant wordt keer op keer een 
ware beleving”.

Chef-kok Jac Schetters:

“Van goed en lekker eten 
worden onze bewoners 

echt gelukkiger”
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Hartelijk gefeliciteerd met
 jullie prachtige zorgcomplex!

 Dahliastraat 94B - 4613 DP Bergen op Zoom - 0164-248155

www.ba5-zuidwest.nl

 
 

Van Egeraat Verhuizingen, de oplossing voor een 
compleet verzorgde verhuizing! 

 

0164-212000 
 

www.egeraat.nl                         

 
 

Van Egeraat Verhuizingen, de oplossing voor een 
compleet verzorgde verhuizing! 

 

0164-212000 
 

www.egeraat.nl             

 
 

Van Egeraat Verhuizingen, de oplossing voor een 
compleet verzorgde verhuizing! 

 

0164-212000 
 

www.egeraat.nl             

 
 

Van Egeraat Verhuizingen, de oplossing voor een 
compleet verzorgde verhuizing! 

 

0164-212000 
 

www.egeraat.nl             

Van harte en fi jn dat we mochten helpen 
om jullie thuis te brengen!

Wij wensen de bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers veel 
genot, creativiteit en plezier.

Detron feliciteert 
tanteLouise met 
de opening van 
Hof van Nassau.

detron.nl

Kees Dogge  Vrijwilliger
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(door Marc Molenaars)

“Weet je wat een goed idee zou 
zijn?”, vraagt Kees Dogge. “Dat 
er meer mannen vrijwilligerswerk 
gaan doen bij tanteLouise. Mannen 
denken daar mogelijk niet zo snel 
aan, maar het is gewoon fantas-
tisch om te doen. Als je iets kunt 
betekenen voor iemand anders, 
dan is dat sowieso mooi en waar-
devol, maar het geeft ook onge-
kend veel voldoening.”

Dogge woont in De Heen, waar hij 
ook nog mantelzorger is voor zijn 
84-jarige moeder. “Ze woont nog 
zelfstandig. Ik ga er elke dag een 
paar uurtjes naar toe.” 

Door omstandigheden kwam 
Kees Dogge ‘thuis te zitten’. “Maar 
niets doen, dat is niks voor mij. 

Ik wil van waarde zijn en ben daar-
om vrijwilligerswerk gaan doen 
bij de toenmalige Lindenburgh in 
Steenbergen. Zeven jaar geleden. 
Toen dat gebouw werd gesloopt 
en de hele club naar Nieuw-Vos-
semeer verhuisde, ben ik meege-
gaan.”

Verhuizing
Kees Dogge is twee middagen per 
week actief als vrijwilliger. Dins-
dag schuift hij in De Lindenburgh 
aan bij het vaste schilderclubje, 
op donderdag is er levende mu-
ziek en gaat ook de wandelclub op 
pad. 
Over een paar dagen verhuist 
‘het hele circus’ dus weer naar de 
Steenbergse haven en Kees ver-
huist mee. 

Dankbaar werk
“Het is nieuw en dus spannend. 
Maar het Hof van Nassau is zo 
ontzettend mooi, het is bijna een 
eer om daar vrijwilligerswerk te 
mogen doen. Het ziet er prachtig 
uit, van alle gemakken voorzien 
en daardoor veel beter voor de be-
woners en de medewerkers. Ik kijk 
er in elk geval naar uit! 

Vrijwilligerswerk is dankbaar 
werk, maar op zo’n plek is het na-
tuurlijk helemaal top.”

‘Fantastisch om  
vrijwilliger te zijn’

Wij feliciteren TanteLouise

met hun nieuwe Hof van Nassau!

SDW wil werken aan een samenleving 
waarin iedereen kan meedoen. Samen met 
jou en de mensen om je heen helpen we je 
hierbij. Onze ondersteuning is er vooral voor 
mensen met een verstandelijke beperking of 
een ontwikkelingsachterstand.

www.sdw.nl

Shirley van Overveld
24/7 BEREIKBAAR - TEL: 06 1414 3263

uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl   -  www.hetkoestermoment.nl

Gefeliciteerd met de opening 
          van Hof van Nassau; 

           misschien wel het mooiste verpleeghuis van het land.
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BrainTrainerPlus feliciteert 
bewoners en de directie 

van TanteLouise met 
hun nieuwe huis!

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken en  Zonwering staat 
al meer dan 20 jaar garant voor 

 betrouwbaarheid, kwaliteit en service.

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bij aankoop van een elektrisch rolluik met ilmo-motor:
UPGRADE naar Oximo 

IO-motor met handzender
Bij aankoop van een elektrische screen Solid 95/105:

UPGRADE naar Maestria 
IO-motor met handzender

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Van harteprofi ciat!

www.consyst.nl

(door Marc Molenaars)

Ze werkt al 36 jaar in de zorg, maar 
niet eerder voelde Ellen Wouts 
zich zo enthousiast. “Toen ik be-
gon werden mensen met demen-
tie vastgemaakt in bed of op een 
stoel, om te voorkomen dat ze zou-
den vallen. En kijk nu eens wat er 
bij tamteLouise gebeurt: een tota-
le ommezwaai. Ik vind het zo mooi 
dat ik dit mag meemaken.”

Ellen Wouts is verpleegkundige 
Active Aging. Niet de eerste bij 
tanteLouise, maar wel één van. 
Samen met Milou Quist gaat ze in 

Hof van Nassau aan de slag om de 
cliënten optimaal te laten profite-
ren van de vrijheden die ze krij-
gen. “Met inzet van de modern-
ste zorgtechnologie krijgt elke in-
dividuele cliënt in Hof van Nas-
sau een bepaalde vrijheidsgraad. 
Door een intensieve begeleiding 
gaan we ze leren daar zo goed mo-
gelijk gebruik van te maken.” 

Vitaler
Die aanpak is individueel en ge-
baseerd op een groeiend vertrou-
wen. “Onze aanpak is gericht op 

foutloos aanleren. Laat ze zelf 
maar de krant ophalen bij de gast-
vrouw, de zak met afval wegbren-
gen of de tafel dekken. Door ze te 

prikkelen en ze te stimuleren om 
in beweging te komen blijven ze 
niet alleen vitaler, het geeft ze ook 
vertrouwen als ze zonder dwalen 

of in paniek te raken een taak uit-
voeren. Uiteindelijk verhoogt dat 
de kwaliteit van leven.”

Voorloper
Volgens Wouts is er soms maar 
een kleine inspanning nodig 
om een groot resultaat te berei-
ken. “Het lukt niet bij iedereen 
en vraagt soms veel geduld, maar 
als het dan toch lukt is dat ex-
tra mooi. Deze aanpak is nieuw; 
landelijk zelfs een tamelijk onbe-
kend fenomeen. TanteLouise is al 
één van de voorlopers in demen-
tiezorg en bewijst dat met dit ini-
tiatief opnieuw. Het past ook he-
lemaal bij het innovatieve karak-
ter van deze organisatie. En als de 
bewoners zich beter voelen, dan is 
dat toch prachtig?”

‘Verhoging van  
de kwaliteit van leven’

Ellen Wouts  Verpleegkundige Active Aging

(door Marc Molenaars) 

Eigenlijk is Marika van Eijkeren 
pas goed en wel in dienst bij tan-
teLouise. Als gastvrouw van de tij-
delijke Lindenburgh, maar dat ver-
andert volgende week. “Want ik 
mag meteen mee naar Hof van 
Nassau. Nou, dan val je dus echt 
met je neus in de boter! Ik kan 

niet wachten om daar aan de slag 
te gaan. Ik droom er zelfs van!”

Voor Van Eijkeren is het werken in 
de zorg nieuw, al voelt dat heel an-
ders. “Het is bij tanteLouise echt 
één grote familie. Met de mede-
werkers, de vrijwilligers, de man-
telzorgers en natuurlijk de cliën-

ten. Ik kom oorspronkelijk uit de 
horeca. Ik had een eigen restau-
rant aan de Boulevard in Vlissin-

gen en ben daarna gaan werken in 
de catering, bij de politie in Zee-
land. Al die kennis en ervaring 

komt me in mijn functie van gast-
vrouw goed van pas.”

Eerste aanspreekpunt
Van Eijkeren is in Hof van Nassau 
voor toekomstige bezoekers vaak 
het eerste aanspreekpunt. Zo-
wel fysiek als telefonisch. “Ik ben 
deels te vinden achter de receptie, 
deels in het restaurant. Dat wordt 
zo ontzettend mooi. Bewoners en 
hun familieleden kunnen er niet 
over uit. Die hebben allemaal zo-
iets van ‘wow’. Het leeft enorm. 
Zelf vind ik het ook best span-
nend. Het wordt een hele nieuwe 
manier van werken. Gelukkig hou 
ik van nieuwe dingen.”

‘Met mijn neus  
vol in de boter’

Marika van Eijkeren  Gastvrouw
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Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Hartelijk welkom aan 
onze nieuwe buren

in het Hof van Nassau!

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 – 21:00 uur. Zondag: 10:00 – 20:00 uur.

Directie en medewerkers Albert Heijn Achterberg 

Wij feliciteren tanteLouise met de opening van 
het prachtige en innovatieve Hof van Nassau!

www.debontelektrotechniek.nl

Gezocht:
Elektromonteurs

Beveiligingsmonteurs
Werkvoorbereiders 

Projectleiders

 

LigneNotarissen
Deskundig | Betrouwbaar | Onafhankelijk

Doktersdreefje 2 – 4651 AX Steenbergen – tel. (0167) 56 46 50
Kol. den Oudenstraat 24 – 4751 HJ Oud Gastel – tel. (0165) 51 21 54
www.lignenotarissen.nl

TanteLouise, gefeliciteerd én 
bedankt voor alle goede zorgen!

(door Marc Molenaars)

Dat mantelzorger Wilma Rens ook 
voorzitter is van de Lokale Cliën-
tenraad in de tijdelijke Linden-
burgh is eigenlijk helemaal niet 
zo bijzonder. Tenminste, niet als je 
haar belangrijkste drijfveren kent. 
“Ik doe het uit dankbaarheid voor 
de geweldige zorg die hier wordt 
verleend. Ook aan mijn moeder. Ik 
zie hoe ze hier met de mensen om-
gaan, ik zie dat het goed is”, zegt 
Rens die al drie jaar pendelt tussen 
Nieuw-Vossemeer en haar woon-
plaats Sommelsdijk.

Die afstand wordt met de verhui-
zing van haar moeder Corrie naar 
Hof van Nassau zelfs nog een stuk-
je groter, maar Rens maalt daar 
niet om. “Ik ga het zeker missen 
hier, dat gemoedelijke, dat open 
karakter, maar Hof van Nassau is 
zo ongelooflijk mooi. Ik vind het 
een eer dat mijn moeder daar mag 
wonen. Dat klinkt heftig, maar ik 
meen het. Mijn buurvrouw sliep 
ooit met zessen op een zaal, ik ben 
blij dat tanteLouise zo investeert 
in haar bewoners. Zo’n mooi ge-
bouw, dat is bijzonder. Mijn moe-
der heeft haar leven lang hard ge-

werkt en krijgt nu waar ze recht op 
heeft. Zo voel ik dat.”

Vertrouwen
Als voorzitter van de lokale én de 
centrale cliëntenraad staat Wilma 
Rens voor de belangen van alle 
bewoners. Met haar eigen moe-
der als belangrijke graadmeter. “Ik 
bekijk alles wat hier gebeurt van 
twee kanten. De zorg in het alge-
meen, die aan mijn moeder in het 
bijzonder. Het voelt vanaf de eer-
ste dag goed. Ik zie het geluk bij de 
mensen. Ik ga ook altijd met een 
big smile naar huis. Als ik mijn 
moeder met vertrouwen kan ach-
terlaten, dan moet het toch goed 
zijn…”

Beste zorg
Rens telt de dagen naar de verhui-
zing af. “De mooie kamers, die ri-
ante binnentuin, het klokje van Jef 
en het prachtige restaurant: ik zie 
het helemaal zitten. Kan ik mijn 
moeder gezellig meenemen voor 
een wandeling, een bakje koffie 
drinken met uitzicht op de haven 
en gezellig even bijkletsen. En dan 
ook nog de beste zorg. Meer kun je 
toch niet wensen?”   

‘Ik doe het 
uit dankbaarheid’

Wilma Rens-Machielse Mantelzorger
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Hèhè, we zijn weer thuis!

TanteLouise is trots op het prachtige

 Hof van Nassau

(*Al zullen we onze tijd in de tijdelijke Lindenburgh natuurlijk niet licht vergeten)

TanteLouise is trots op het prachtigeTanteLouise is trots op het prachtige

Kom eens langs in misschien wel het 
mooiste verpleeghuis van Nederland. Doen!

en dankt alle inwoners van 
Nieuw-Vossemeer voor de ho�elijke 

ontvangst en de jarenlange gastvrijheid!


