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Win - win - win - win
Tien jaar Symfonie vieren we graag met een mooi boek. Omdat we als bewoners,
familieleden en Cello-medewerkers trots zijn op wat in ’s-Hertogenbosch-Zuid
tot stand is gebracht en wat van blijvende waarde is gebleken. In zijn soort was
Symfonie in Nederland het tweede woonproject dat er kwam op initiatief van een
groep betrokken ouders.
Begin deze eeuw klonk allerwege de roep om mensen met een psychiatrische
beperking (in ons geval psychosegerelateerde ziekten / schizofrenie) te
laten wonen midden in de maatschappij. Dat is mooi en op het eerste
oog misschien goedkoper, maar zonder gerichte ondersteuning zal
dat vaak tot problemen leiden. Dat was de drijfveer achter de Woonvoorziening Symfonie. De zestien bewoners kunnen zelfstandig wonen in hun mooie sociale huurwoning in een rustige en prikkelarme
omgeving. Woonbegeleiding is er zeven dagen per week. Deze wordt
ingekocht door de individuele PGB-budgetten (tegenwoordig WMO)
te bundelen. In de algemene ruimte en in de rustig gelegen binnentuin
(een moderne variant van een middeleeuws hofje) is op een laagdrempelige
manier sociaal contact mogelijk.

2019
Foto Albert van den Boomen

De belangrijkste voordelen op een rij:
• Mooi en enigszins beschut wonen voor een redelijke prijs. Mede dankzij de
financiële inbreng van de initiatiefgroep komen de bouwkosten van de algemene
ruimte en enkele andere faciliteiten niet bovenop de woninghuur.
• Door het bundelen van individuele indicaties is zeven dagen per week begeleiding aanwezig.
• In een rustige omgeving en met voldoende begeleiding hebben bewoners
minder snel te maken met ‘terugvalsituaties’ en als die zich voordoen wordt er
sneller gehandeld.
• Besteding van de PGB (WMO)-gelden verloopt via een in de regio gewortelde
organisatie (Cello) met wie de gemeente veel zaken doet. Toezicht op de
besteding is er meer dan voldoende. Gevaar dat zorgbudgetten bij schimmige
commerciële partijen terecht komen is er niet.
Na tien jaar constateer ik dat er sprake is van een win-win-win-win-situatie.
Bewoners, ouders, Cello én de gemeente kunnen tevreden zijn op wat
gezamenlijk tot stand is gebracht. Ik hoop dat het een inspiratie kan zijn voor
meer initiatieven.
Jos van Rijsingen
voorzitter Stichting Symfonie

2009

‘Wij componeren onze eigen symfonie’
Theo Sikking is geestelijk verzorger bij Cello.
In het tiende jaar van het bestaan raakte hij
betrokken bij Symfonie om te helpen bij het
verder ontwikkelen van de visie die ten grondslag ligt aan dit woonproject. In een persoonlijk verhaal schetst hij zijn ervaringen en
waarnemingen.
31 augustus 2019, de laatste
tropisch warme dag van het
jaar is gereserveerd als jubileumcadeau voor Symfonie.
Ik wandel tegen vieren vanaf
de parkeerplaats bij de Zuiderpassage in de richting van de
Johannes Brahmsstraat. Vrolijke
muziek roept me al van ver een warm
welkom toe.
Het tienjarig bestaan wordt gevierd in eigen huis met een
tuinfeest en een barbecue. Als ik de bebouwing binnen
loop valt me de prettige architectuur weer op. Het ruime
en tegelijk intieme complex omarmt je als je er binnenloopt. Het binnenhof beschermt je maar blijft ruimte
geven. De bomen in de tuin zijn laag, de hemel er boven
blijft wijds. De diverse afdakjes, verschillende niveaus in
de tuin met weer kleinere, omarmende groene zitjes lijken
de bezoeker te wenken en zeggen: ‘Wees welkom hier,
voel je thuis.’
Zo ervaar ik het deze middag weer, niet voor de eerste
keer. Hier woont een groep van intelligente bewoners met
ieder een bijzonder talent, met nabije, betrokken familie
en Cello-medewerkers voor een stukje ondersteuning.
Allemaal staan of zitten we deze middag hier gezellig bij
elkaar. Marlon, op de gitaar, speelt met zijn collega’s van
de band vrolijke muziek.
Johannes Brahms, de Hamburgse componist uit de
negentiende eeuw, schreef bij leven vier symfonieën. Hier
aan de straat die zijn naam mag dragen wordt een vijfde
geschreven, onze eigen Symfonie.

Onder perfecte zomerse omstandigheden werd zaterdag 31 augustus in de binnentuin van Symfonie het tienjarig
jubileum gevierd. Bewoners, broers en zussen, ouders en medewerkers van het Cello-team hadden het gezellig met
elkaar en genoten van een gevarieerde barbecue en buffet.

Elke componist kan het je vertellen. Om in een symfonie
voortdurend de harmonie in de melodie te bewaren is een
opgave. Een mooie, maar ingewikkelde, een kunststukje!
Het tiende jaar van het bestaan vormt een mooi moment
om eens bezinnend om te zien naar dit kunststukje en
samen vooruit te kijken. Men vroeg mij hierbij om een

TIJDLIJN
Vanaf 2000:
onderzoek

onszelf en voor elkaar naar boven te halen. Hoe meer we
naar de oppervlakte van het zichtbare leven halen, hoe
meer we onszelf worden. We pakken dan namelijk onszelf
uit. En als we het delen in de harmonie van Symfonie,
worden we samen meer mens. Van Mens tot Mens. We
vroegen ons af welke cadeautjes we nog uit te pakken
hebben, als bewoners voor elkaar, maar ook als familieleden en begeleiders van Cello. Als delen van het geheel:
voor onze Vijfde Symfonie van Brahms!
Achter het aquarium met de dobber stond ook een grote
menspuzzelpop. De puzzelstukken - armen en benen,
borst en hart - werden verdeeld over de leden van het
orkest. Ieder een ander stuk, elk onontbeerlijk. Alleen samen compleet en tot veel in staat. (‘De benen brengen de
handen daar waar het hoofd ze kan sturen.’) Eén voor één
werden ze als surprises op de juiste plaats in de puzzelpop geplaatst en toegelicht.

De afdeling ’s-Hertogenbosch van de
familievereniging Ypsilon (ouders of
partners van mensen die te maken hebben met psychoses/schizofrenie) heeft
vaak het onderwerp ‘huisvesting’ op de
agenda staan. Er zijn nauwelijks geschikte voorzieningen terwijl het beleid er wel
steeds meer op gericht is mensen met
een psychiatrische aandoening zelfstandig te laten wonen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar behoeften, wensen,
mogelijkheden.
Dit gebeurt in samenwerking met
Jaap Croonen van Stichting Door & Voor.

Begin 2005:
werkgroep

		
Vanuit Ypsilon ’s-Hertogenbosch wordt
een werkgroep gevormd die concrete
plannen gaat maken voor een ‘eigen’
woonvoorziening. Deze initiatiefgroep
koppelt vaak terug naar de ouders die
belang hebben bij een goede woonvorm (zelfstandig, maar met voldoende
begeleiding) voor hun zoon of dochter.
Het belangrijkste is eerst een geschikte
locatie te vinden, liefst van een woningcorporatie. Bouwen op het terrein van
een GGZ-instelling (Coudewater Rosmalen of Voorburg Vught) is geen optie. Onze
toekomstige bewoners hebben daar vaak
traumatische ervaringen opgedaan.

bijdrage met een reflectie op het Cello Mensbeeld en de
eigen ontwikkelde visie.
In twee bijeenkomsten, in februari en in mei, kwamen we
bij elkaar in de volledige driehoek van bewoners, familieleden en begeleiding, om samen de partituur van de vijfde
symfonie aan de Johannes Brahmsstraat te componeren.
Een symfonie wordt gespeeld door drie partijen: strijkers, zoals violen, blazers van hout en koper en slagwerk
van pauken en de trommels. Soms voegt zich een vaak
solistische buitenpartij in: de harp of een piano. Wie de
hoofdpartijen bezetten in deze vijfde symfonie is duidelijk: De slagpartij - de bewoners zelf, die het levensritme
hier bepalen - eerst.
Hun levensgeluk staat voorop. Dan de blazers, ouders,
broers en zussen. Zij geven lucht en leven, liefde en zorg,
een leven lang loyaliteit. Tenslotte de strijkers, zoals de
Cello’s. Zij verbinden en begeleiden. Zij ondersteunen
professioneel de andere leden van het orkest.
Zo speelt elke mens met het eigen instrumenttalent een
rol als deel van één geheel: Symfonie.
Op de bijeenkomst in februari stond een aquarium middenin de huiskamer met daarin een grote dobber. Het was
een metafoor voor elke aanwezige bewoner, verwante of
medewerker. Elk lid van het orkest kon zichzelf in de dobber spiegelen. Het deel boven water is dat wat van ons te
zien is. Ons uiterlijk, meer of minder met zorg bekleed en

Deelnemers aan de wekelijkse tekenclub hebben samen
een kunstwerk vervaardigd, dat is samengesteld uit
16 losse tekeningen. Ze onthullen het zelf tijdens het
jubileumfeest.
voor elkaar openlijk te aanschouwen. Het zijn de indrukken die we elkaar bij elke ontmoeting van onszelf geven,
onze etiketten op de fles. Een ander gedeelte van ons
ligt onder water. Dat is moeilijker te zien. We durven het
misschien ook niet te laten zien. Daar in die diepte ligt wel
ons zwaartepunt; het hart van onze persoonlijkheid, de
waarden waar we graag voor staan. Het zijn deze krachtige
kenmerken die ons drijvend houden en mogelijke kansen
bieden wanneer het leven tegenzit. Bij de dobber is het
dit zwaartepunt dat haar telkens recht trekt in tijden van
storm. In elke mens zitten zulke potenties ook ‘ingeboren.’
Het is ons natuurlijk goed. Want dat geloven we, dat elke
mens van nature graag het goede doet.
Zo keken we naar ons zelf, staande in de grote huiskamer
rondom die zeedobber. We vroegen ons hardop af of we als
leden van het orkest van Symfonie, nog meer boven water
konden tonen aan elkaar. Uit eigen goede krachten putten
en naar de oppervlakte halen.
Zichtbaar voor iedereen. Talenten delen en samen laten
spelen, die van de trommelaar, de cellist en de blazers.
Allemaal hebben we daaronder, diep in ons karakter en
persoonlijkheid, nog wel onuitgepakte cadeautjes om voor

De volgende toelichtingen kwamen erbij langs: We willen
van de bewoners van Symfonie in de komende tijd meer
teamspelers maken. Een ander vertelde dat hij wilde
bijdragen aan meer respectvolle tolerantie voor iedereen.
Weer een ander wilde vooral streven naar een veiliger klimaat, waarin allen waardig en gelijkwaardig kunnen zijn.
Een bewoner was vooral nieuwsgierig naar de talenten van
zijn medebewoners. En een familielid wilde nog wel eens
kijken of de relaties in de straat en buurt nog verbetering
verdienen. De pop kreeg een lappendeken van goede
voornemens. Genoeg cadeautjes dus, om voor elkaar in de
komende jaren uit te pakken. Ieder zijn favoriete bijdrage
in de samenhang van één orkest.
In de bijeenkomst van mei zijn de cadeautjes besproken.
In driehoeken van bewoners, familieleden en medewerkers kwamen in mooie samenspraak de eerste concrete
voorstellen naar boven. ‘Laten we maar eens beginnen
met het benoemen van onze sterke kanten.
Ieder voor zichzelf. Vertel maar eens waar je goed in bent
en wat je bij wil dragen.’ Rondom de jubileumviering zetten
we deze gang voort. Een harmonie van drie partijen.
De laatste zinnen in deze bijdrage voor dit mooie jubileumboek zijn voor de trommelaars, de ritme bepalende
instrumenten in de harmonie van Symfonie; de bewoners
van ons mooie hof aan de Johannes Brahmsstraat.
Neo Rauch schilderde niet lang geleden een bijzonder
schilderij van een trommelaar.
‘Onweer’ is de titel, die hij het meegaf. Op de achtergrond
van het schilderij zie je een onweer. Dreigt het naderbij te

Vanaf 2005:
doorbraak
De ouderinitiatiefgroep voert gesprekken
met alle grote woningcorporaties in Den
Bosch. Een belangrijke doorbraak: directeur Bas Maassen van woningcorporatie
SWH laat zich overtuigen het onderdeel
‘bijzondere doelgroep’ in het project aan
de Beethovenlaan in ’s-Hertogenbosch
Zuid te bestemmen voor onze doelgroep.
Een prachtige locatie. SWH fuseert per
1 januari 2007 met woningcorporatie
SSW. Zij gaan verder onder de naam
Zayaz. Projectleider Will Simons is jarenlang ons eerste aanspreekpunt.

zorgaanbieder gekozen
Neo Rauch, ‘Gewitterfront’, 2016, olieverf op doek
komen of trekt het juist over en weg? Het is niet duidelijk.
Op de voorgrond een trommelaar, groot en stevig. Zijn
trommel lijkt in delen uiteen te vallen. Hij knielt op de kasseien. Hij kijkt wat verbeten. Is hij neergezegen, verslagen
door het onweer?
Of recht hij de rug, staat hij op, slaat de trom en gaat hij
het orkest weer voor?
In onze Vijfde Symfonie van Brahms, weet ik het wel.
Onze bewoners, zullen hier in hun eigen mooie thuis altijd
opstaan en als trommelaars weer voorgaan. Natuurlijk
zal er wel eens onweer zijn, tegenwind en vallen we op de
knieën. Maar samen met ondersteunende volgers, blazers
uit de familie en strijkers van Cello, zal de Vijfde Symfonie
gespeeld worden!
Dank aan allen voor de eerste tien jaar. Op naar de volgende tien. Trommelaar, sla de trom!
De medewerkers van Cello die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van de zestien bewoners van Symfonie. Het team bestaat uit grotere en kleinere deeltijders
en regelmatig ook een stagiaire. Van links naar rechts.
Onderste rij: Anouk, Miranda, Meri, Judy, Silvia. Boven:
Juul, Femke, Dagmar (zorgmanager van Symfonie),
Karana, Fabienne, Anke.

Na een aantal gesprekken met directeur
Leo van Beek kiezen we voor Cello - een
in de regio gewortelde zorgorganisatie
- om de begeleiding van de bewoners
op zich nemen. Tussen Zayaz, Cello en
de Stichting Symfonie wordt later een
Samenwerkingsovereenkomst getekend.
Cello is gedurende alle jaren van voorbereiding met raad en daad betrokken bij
het ontwikkelen van de plannen voor de
woningen en de algemene ruimte en het
ontwikkelen van het woon- en begeleidingsconcept.

Leo van Beek

Het ontwerp van een bescheiden en veilig wooncomplex
Februari 2006:
stichting opgericht
Het wordt serieus werk. Daarom wordt
de ouderinitiatiefgroep omgezet in
een stichting onder de wat cryptische
naam Stichting Voorbereiding Bcomplex
’s-Hertogenbosch. Dat heeft te maken
met het feit dat het eerste woonproject
voor mensen met schizofrenie in Almere van start is gegaan onder de naam
A-Complex. Wij willen het tweede project
worden: vandaar B-complex. Later wordt
de naam veranderd in Stichting Bevordering Zorgkwaliteit Symfonie, kortweg
Stichting Symfonie. Natuurlijk een veel
mooiere naam. De eerste voorzitter is
Jos van Rijsingen, Michiel de Ruijter is de
eerste secretaris. Verdere bestuursleden
zijn ook betrokken ouders: Bep Gortzak
en Carine de Vries.
Nog in de voorbereidende fase wordt De
Ruijter voorzitter en Van Rijsingen vicevoorzitter.

sponsors gezocht
Of het financieel allemaal haalbaar is
moet nog blijken. En we zijn ambitieus,
met een standaarduitvoering van de
woningen nemen we geen genoegen.
Daarom gaat er een brief uit om sponsoren te werven. De provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch
komen snel over de brug met substantiële toezeggingen. Dat trok ook particuliere
stichtingen over de streep. Later worden
de subsidies van gemeente en provincie
overgeheveld naar Zayaz om de ‘top van
de investeringen’ te dekken. De Stichting
richt zich vanaf dat moment op andere
sponsoren.

Geert Bosch van Hilberinkboscharchitecten
was door Zayaz uitgekozen om het project
van appartementen, patiowoningen en onze
woonvoorziening aan de Beethovenlaan vorm
te geven. In bijgaand verhaal legt hij uit hoe hij
behoeften van onze doelgroep heeft vertaald
in het uiteindelijke ontwerp.
In een rustige woonwijk van ’s-Hertogenbosch komt door
de sloop van een lagere school ruimte vrij voor 16 zorgwoningen, 22 seniorenappartementen en 10 patiowoningen
voor ouderen. Op initiatief van enkele ouders wordt een
stichting opgericht voor de realisatie en het beheer van
een bescheiden en veilig wooncomplex voor zelfstandig
wonende schizofreniepatiënten.
Deze 16 tweekamerwoningen zijn gegroepeerd rond
een groen binnenhof, dat alleen aan de noordzijde een
smalle toegang biedt. Ook de hofzijde van de woningen
is vrij gesloten gehouden, om rechtstreekse prikkels van
buiten(staanders) zo veel als mogelijk te kunnen vermijden. Alle woningen hebben op de begane grond een open
keuken in een woonkamer die uitkijkt op het omliggende
groen, net zoals de bovengelegen slaapkamer. De route

naar boven heeft een bijzonder karakter: via de woonkamer bereikt men de trap, die halverwege een groot raam
biedt om terug te kunnen kijken in de binnenhof. Vervolgens kom je op een ruime overloop bijna zonder uitzicht,
die gebruikt kan worden als ‘veilige’ kamer bij terugval of
als slaapkamer voor iemand die de bewoner kan bijstaan.
De westzijde van de hof biedt langs een overdekte gaanderij enkele ruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen en voor begeleidend personeel. De architectonische
opbouw van ruimten en gevels van de drie onderscheiden
gebouwen is gebaseerd op de maat- en proportieprincipes
van Dom van der Laan, met gebruikmaking van het door
hem ontwikkelde Plastisch Getal. Samen met het bescheiden kleurenpalet (gele baksteen, lichtgrijze betonelementen en donkergrijze kozijnen) en de zorgvuldig vormgegeven omliggende tuinen biedt het complex alle bewoners zo
een rustige en zeer hoogwaardige woonomgeving.

1
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begane grond

1e verdieping

1 entreehal
2 woonruimte
3 trap in privésfeer

4 veilige ruimte
5 slaapkamer

Architect Geert Bosch: ‘Het rustgevoel wordt versterkt door zorgvuldige detaillering en de groene inrichting’

Jan
April 2006:
inloopavond
Een project met woningen voor mensen met een psychiatrische ziekte zou
onrust kunnen veroorzaken in de buurt.
Daarom wordt, in overleg met Zayaz en
de gemeente, een informele inloopavond
gehouden met omwonenden uit de wijk
om de plannen te bespreken. Behalve
ons onderdeel komen er ook koopappartementen en patiowoningen (huur).
Om goede informatie te geven over het
ziektebeeld van onze bewoners (schizofrenie/psychosegevoeligheid) is psychiater Wiepke Cahn aanwezig. Deze aanpak
zorgt ervoor dat er nooit onrust in de wijk
is ontstaan. De latere bestemmingsplanprocedure levert evenmin problemen op.

Januari 2007:
geen appartementen
maar huizen		
Architect Geert Bosch gooit de eerste
plannen weg. Geen appartementen voor
onze bewoners. Dat wordt te duur. We
zijn blij verrast als blijkt dat een ontwerp
met 16 grondgebonden woningen van
ca. 70 m2 financieel wél haalbaar is. En
veel mooier! Dit ontwerp met woningen
rondom een gezamenlijke binnentuin) is
een schot in de roos. Een moderne versie
van de Middeleeuwse hofjes zoals er nog
te vinden zijn in ’s-Hertogenbosch. Het
maakt van Symfonie een unieke plek om
te wonen en sociale contacten te onderhouden.

Ralph

(1989)

Werk: twee middagen in de week in de bakkerij en broodjesservice van Cello aan de Groote Cingels in Vught.
Hobby’s: gamen, Ajax (seizoenkaart!), films, 3 x per week
fitnessen, koken op vrijdag.
Wonen: ruim drie jaar geleden op Symfonie komen wonen.
Ben hier echt tot bloei gekomen. Durfde eerst het huis niet uit.
Ik ken en snap de gebruiksaanwijzingen van iedereen. Daarom
woon ik hier met veel plezier.
Werk: met heel veel plezier als vrijwilliger twee middagen per
week in het restaurant van De Grevelingen. Tafels dekken, achter de bar, praatje maken met de bewoners, ijscoupes maken.
Hobby’s: ’s morgens krant lezen met twee koppen koffie er
bij. Toch gauw uur mee bezig, in het weekend langer. Familie
en vrienden bezoeken, contacten onderhouden. Kook graag,
eenvoudig maar lekker.
Wonen: probeer huishouden goed te regelen, heb een schoon
en geordend huis. Woon hier met heel veel plezier, zelfstandig
met zo nodig hulp op de achtergrond. Bevalt erg goed, leuke
contacten met een paar mensen.

(1973)

Bart

Rob

(1972)

Juni 2008:
penningmeester
Maarten Regout treedt aan als penningmeester van de Stichting Symfonie. Dat
is hard nodig, want de Stichting is op weg
om ruim 600.000 euro aan sponsorgelden op te halen. Daar worden hele mooie
extra’s van gerealiseerd: de prachtige en
multifunctionele algemene ruimte met
inrichting (hoeft dus niet in de huurprijs
te worden verwerkt), extra kwaliteit in de
woningen (onder meer betere keuken en
luxer sanitair), een kostbare sprinklerinstallatie in de woningen voor de veiligheid, een heel bijzondere binnentuin
en nog een aantal functionele extra’s.
Voorzitter Michiel de Ruijter manifesteert
zich in deze jaren als een perfecte en
gedreven ‘bouwpastoor’.

(1975)

Werk: diverse werkzaamheden voor
Anoiksis (vereniging door en voor
psychosegevoelige mensen), zowel in
Utrecht als hier in de regio, organiseer
workshops, uitjes, regiobijeenkomsten.
Ben verslaggever voor de nieuwsbrief
van De Grevelingen en ik geef bridgecursussen aan 75-plussers.
Hobby’s: hockey, bridge, tennis.
Wonen: gemengde gevoelens. Woning
is prima, locatie fantastisch. Woon hier
wel met zestien verschillende karakters.
Botst wel eens. Moet verder gewerkt
worden aan betere sfeer. Geef het wonen hier een 7.

Werk: koken en serveren bij Resto Van Harte.
Hobby’s: muziek. Ik uit mij onder meer met dj’en, ook op feestjes van Symfonie. Ik kook graag en doe
gezelschapsspellen met vrienden.
Wonen: ik voel me hier veilig en hoop hier oud te worden. Ben er heel trots op dat ik al ruim twee jaar van
mijn alcoholverslaving af ben.

Juni 2008:
samenwerking
Cello, Zayaz en de Stichting
Symfonie ondertekenen officieel een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt ook
vastgelegd welke extra voorzieningen door de Stichting
Symfonie worden bekostigd.

Juni 2009:
oplevering nadert

Niels

Frank

(1977)

Hobby’s: sport kijken op tv, wandelen, tijdschriften lezen, internetten.
Wonen: uitstekend om hier te wonen, leuk complex. Als je privé wilt
zijn, kun je je terugtrekken in je
eigen huisje. Activiteiten vind ik
leuk. Uitstapjes, bijvoorbeeld naar
de film, meehelpen met koken.
Sociale contacten zijn heel belangrijk.

(1963)

Hobby’s: zingen, gitaar spelen, lezen,
fietsen en tekenen. Afhankelijk van hoe
ik me voel doe ik een van deze hobby’s.
Wonen: Symfonie is een veilige haven,
alleen wonen is verschrikkelijk. Hier is
een vangnet. Je hebt snel contact als
je dat wil. De spelletjesavonden met de
ouders zijn leuk om de contacten met
hen aan te halen en ze er meer bij te
betrekken.

De oplevering nadert. Na een
zorgvuldig selectieproces - en
advies van Wiepke Cahn - is bekend wie de bewoners worden.
Symfonie zal geen begeleiding
de klok rond hebben (wel de
week rond, zo’n 12 uur per
dag). Dat moeten de bewoners
wel aankunnen. De ‘gelukkigen’ moeten verder enkele
officiële documenten ondertekenen: de overeenkomst van
zorg-/huur en dienstverlening
met Cello en de instemming
dat ze hun individuele persoonsgebonden PGB-budget
inbrengen in het gezamenlijk
geheel, zeg maar het collectief.
Daar wordt de woon/zorgbegeleiding van Cello van betaald.
Cello huurt de woningen van
Zayaz en verhuurt deze door
aan de bewoners. Zij behouden
zo individueel recht op huurtoeslag.

Wiepke Cahn

Marlon
Harry

(1981)

(1963)

11 november 2009:
officiële opening

Werk: hoop in de nabije toekomst weer vrijwilligerswerk
te gaan doen als luisterend oor bij oudere mensen die dat
nodig hebben.
Hobby’s: muziek luisteren (Franse en Zweedse muziek),
boeken lezen, fietsen, dagelijks wandelen, moeder bezoeken,
bij broer honden uitlaten. Blij dat mijn moeder, broers en
zussen mee mogen maken dat ik zo goed woon op Symfonie.
Wonen: gelukkig met eigen woning waar ik de mensen kan
ontvangen die ik wil. Privacy is belangrijk. Fijn om hier te
wonen, goed stekkie! Ook fijn dat ik op Symfonie als homo
helemaal mezelf kan zijn.

Werk: al ruim vijf jaar met heel veel plezier vrijwilligerswerk op de Seniorenbus. Ben bijrijder.
Hobby’s: muziek. Ben gitarist in de band Grow Along.
We werken aan een eigen repertoire. Sinds kort ook
wandelen en dan langere tochten van wel 2,5 uur.
Wonen: ben tevreden, geweldig huis, prachtige tuin.
In het verleden wel eens gemopperd op Cello, maar
dat is verdwenen. Het team levert goede zorg. Er
is een nieuwe visie. Ondanks diversiteit gevoel dat
bewoners toch een hechte club worden. Het concept
van Symfonie werkt!

Woensdag 11 november 2009 heeft de officiële
opening plaats, bewust een paar dagen voordat
de bewoners hun sleutel krijgen. Deze drukte is
aan hen niet besteed. Enig feestvertoon is toch
op zijn plaats, al is het maar om de vele sponsoren en het Comité van Aanbeveling (onder
wie Dries van Agt) te bedanken voor hun royale
giften en morele ondersteuning. In het Brabants
Dagblad van die dag staat een paginagrote
advertentie waarin alle sponsoren en andere
betrokkenen publiekelijk worden bedankt.
Voorzitter Michiel de Ruijter ontvangt bij deze
gelegenheid een koninklijke onderscheiding:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ton Rombouts, die zich altijd sterk
heeft gemaakt voor ons project, speldt hem de
bijbehorende versierselen op.

Björn
16 november 2009:
sleutelontvangst
Zeker zo belangrijk: de sleuteloverhandiging. Maandag 16 november is het zover.
De bewoners - én veelal hun ouders kunnen aan de slag om hun eigen huis
in te richten. Voor het eerst in hun leven
hebben ze een eigen plek, helemaal voor
zichzelf, waar ze niet meer hoeven te
verkassen als ze niet willen. Als we tegen
Will Simons van Zayaz verzuchten dat
het allemaal toch wel een hele tijd heeft
geduurd voordat het project kon worden
opgeleverd, luidt zijn laconieke reactie: “Vind je? Binnen vijf jaar helemaal
geregeld. Liepen alle projecten maar zo
soepel.”

(1974)

Werk: sinds kort twee halve dagen bij boerderij ‘De Scheve
Schup’ in Vught. Op het land werken, kippetjes verzorgen,
varkens eten geven.
Hobby’s: tekenen, speksteen bewerken, creatief zijn,
meehelpen met klusjes bij andere mensen, wandelen met
de hond, kettingen maken van dingen uit de natuur.
Wonen: als laatste binnenkomen op Symfonie. Onder de
mensen is fijn, ben niet graag alleen. Je wordt gestimuleerd om aan doelen te werken, bijvoorbeeld meer thuis
zijn dan in een café rondhangen. De begeleiding is leuk,
leuk dat er vrouwelijke begeleiding is want daar accepteer
ik meer van. Het is gezellig.

Lennart

(1979)

Werk: drie ochtenden in de week in de ‘groene oase’/moestuin Graafse Akker nabij het Mgr. Van
Roosmalenplein.
Hobby’s: fietsen en wandelen. Speel klarinet, een avond in de week in Rosmalen en eenmaal in Helvoirt. Verder veel lezen. En twee maal in de week fysio-fitness om te herstellen van een lichamelijke
terugval.
Wonen: gezellig, voel me hier thuis, ontmoet voldoende bekenden. Begeleiding is goed. Er zijn wel
shitmomenten, moet je doorheen zien te komen. In weekend samen eten is ook leuk.

Steven

(1981)

Stef

(1965)

Werk/hobby’s: helpen in de tuin met grasmaaien, beeldhouwen, tekenen, muziek maken, museum
bezoeken, af en toe naar Verkadefabriek, wandel elke ochtend rond de Zuiderplas, zit op mindfulness
Wonen: heel blij om hier te wonen, iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Ondanks verscheidenheid
toch soort eenheid. Probeer gezond te eten en zelf te koken. Help tegenwoordig ook met stofzuigen.

Werk/dagbesteding: 1 dagdeel per week bij SOS Kringloopwinkel, fitness, in algemene ruimte meedoen
met koken, tekenen, op zaterdag beeldhouwen. Wandelen met ouders rond IJzeren Vrouw en misschien
hier ook weer met het avondgroepje.
Hobby’s: computeren en dan vooral Magic, ook tegen anderen. De verrichtingen van Willem II bijhouden.
Wonen: blij met dit huis, ben hier op mijn plaats. Krijg hulp bij het schoonmaken. Ben ook te spreken over
de woonbegeleiding. Er zijn wel grenzen waarin je wel en niet begeleid wil worden.

Nazomer 2010:
broers- en zussen-BBQ

Januari 2015:
Hulp in Natura

De Stichting Vrienden van Symfonie maakt diverse
sociale activiteiten voor de bewoners mogelijk. Een
van die activiteiten is een BBQ met broers en zussen
van de bewoners, bedoeld om het ontwikkelen van
een breed familienetwerk binnen de woongroep te
stimuleren. Deze barbecue groeit uit tot een mooie
jaarlijkse traditie.

Omdat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de
WMO kiest het bestuur van de Stichting Symfonie ervoor dat het systeem van persoonsgebonden budget
(PGB) wordt omgezet in Hulp in Natura (HIN). Cello
krijgt voortaan een totaalbedrag van de gemeente
waarvoor ze alle zorg moet verlenen. Individuele
bewoners hoeven de besteding van hun individuele
PGB-budgetten niet meer te verantwoorden. Dat
scheelt veel rompslomp en vooral stress.

12 mei 2016:
Nieuwe voorzitter

Bernd

(1974)

		
Michiel de Ruijter vindt het welletjes en
treedt terug als voorzitter van de Stichting Symfonie. Vooral in de ontwikkel- en
bouwfase zijn het voor hem tropenjaren
geweest. Jos van Rijsingen (ouder van)
wordt weer voorzitter van de Stichting
Symfonie. De andere bestuursleden zijn
op dat moment Ad van Lokven (ouder
van), Marieke van Rijnsoever (zuster
van) en JanCees Zwemstra (onafhankelijk psychiater).

7 september 2016:
zorgmanager
We nemen afscheid van zorgmanager
Marlies van Tuijl. Ze was binnen Cello bijna vanaf het begin verantwoordelijk voor
Symfonie. Marlies wordt opgevolgd door
Giel Driessen.

4 mei 2017:
brand in de berging
In de afvalcontainer in de berging ontstaat brand. De fietsenberging brandt
helemaal af en de belendende hoekwoning loopt schade op.

2018/2019:
wisselingen van de wacht

		
Vanwege herschikking van functies binnen Cello krijgt zorgmanager Giel Driessen andere taken. Hij wordt opgevolgd
door Barbara Brakkee die eind augustus
2019 Cello verlaat. Dat er de laatste jaren
snelle wisselingen zijn geweest van
zorgmanagers doet zowel de bewoners
als het bestuur verdriet, ook al omdat de
managers een goede band met het team
en de bewoners wisten op te bouwen. Aan
opvolgster Dagmar Staal de uitdaging om
dezelfde goede reputatie op te bouwen.

Werk: een halve dag conciërgeachtige werkzaamheden in
wijkcentrum De Slinger in de Muntel.
Hobby’s: muziek luisteren (vooral het ‘zware’ werk), tekenen, beeldhouwen, bijna elke avond wandelen.
Wonen: een eigen plek is heel prettig. De begeleiding is
goed. Koken doe ik niet zo vaak, ook dankzij mijn ouders!
Help in mijn huis mee met poetsen. Ouders doen hier ook
vrijwilligerswerk. Door de persoonlijke vrijheid is dit een
heel goede plek voor mij geworden.

André

(1982)

Werk: twee dagen per week als vrijwilliger bij Vincentius, onder meer in het transport.
Hobby’s: grote passie is het maken van creatieve filmpjes voor de sociale media zoals Snapchat en Instagram.
Wonen: de woning zou voor mij veel groter mogen zijn. Goed ventileren is lastig. Probeer zoveel mogelijk alles
zelf te doen, maar ik weet dat als het nodig is de begeleiding er is.

Josine

(1985)

Werk/hobby’s: breien, diamond painting, koken, wandelen, fietsen en in de
toekomst wil ik misschien iets met keramiek gaan doen.
Wonen: woon hier heel fijn met een veilig thuis van mezelf. Met goede
contacten, dat is belangrijk. Ben ook blij met de begeleiding. Soms vragen
mensen hoe het is om hier de enige vrouw te zijn. Dat vind ik helemaal niet
erg, het is alleen maar erg leuk!

Hans

(1985)

Werk: drie middagen per week bij de Weener XL in
Den Bosch. Controleer wasgoed van ziekenhuizen.
Hobby’s: twee maal per week fitness in het Sportiom, tv kijken en eten met Ben is heel leuk.
Wonen: is perfect. In het weekend wel vaak bij pa
en ma. Begeleiding is goed. Geen hulp in de huishouding, doe ik samen met mijn vader! Zie me hier
wel blijven wonen.

31 augustus 2019:
jubileumfeest
Omdat november geen aangename tijd is om het
tienjarig jubileum te vieren besluiten we de viering
een paar maanden naar voren te halen. De traditionele broers- en zussenbarbecue wordt naar een
hoger niveau getild. Ook ouders en alle medewerkers van het Cello-team mogen nu van de partij zijn.
Dat resulteert zaterdag 31 augustus onder fraaie
weersomstandigheden, in de gezellig ingerichte en

versierde binnentuin, in een uitermate geslaagde
feestelijke bijeenkomst. Met ‘eigen’ muziek, lekker
eten en vooral veel leuke en informele contacten. De
voorzitter van de Stichting spreekt de wens uit dat
we komende tien jaar bij Symfonie op dezelfde goede
manier met elkaar in contact blijven. Hij wil daar, met
het oog op de toekomst, de broers en zussen graag
nog nauwer bij betrekken.

Binnentuin een oase
Symfonie heeft een mooie, maar ook weelderige tuin. Het spic en span houden is dus
een hele klus. Mede dankzij het tuinteam dat
bestaat uit vrijwilligers - veelal ouders - lukt
dat wonderwel.
De binnentuin van Symfonie is letterlijk en figuurlijk een
oase. Met veel groen: taxushagen, mooie bomen die in
hete zomers voor een aangenaam klimaat zorgen, aparte
hoekjes, een overdekt terras en een waterpartij in de vorm
van een bolfontein. Tuin- en landschapsarchitect Pieter
Buys uit Vught tekende het ontwerp. In 2018 is hij op
94-jarige leeftijd overleden.
Contrast Hoveniers uit Groesbeek namen de aanleg van
het groen voor hun rekening. Nog altijd zijn zij er verantwoordelijk voor dat de tuin - die eigenlijk steeds mooier
wordt - er goed bij ligt. Snoeien van bomen, scheren van
hagen en doen herstellen van de grasmat zijn enkele van
hun hoofdtaken. Voor het andere onderhoud (onkruid wieden, gras maaien, blad verwijderen) is er een actieve club
van vrijwilligers, veelal ouders van bewoners.
Vooral in de herfst hebben de vrijwilligers er een hele kluif aan om
de binnentuin bladvrij te krijgen.
Alle jaargetijden is het overdekte
terras een centrale ontmoetingsplek in de binnentuin.

Tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys.

Samen koken en eten
Lekker eten is een geliefde bezigheid
voor veel bewoners van Symfonie.
Helemaal als onder leiding van Ben, een
van de ouders, een speciale maaltijd
wordt bereid. Dan is het vaak volle bak.

Vader Ben aan het hoofd van de
tafel na een van zijn kooksessies.
Op vrijdagmiddag krijgt een aantal
bewoners ook kookles van een
professionele kok
(foto’s links- en middenonder).

Beeldhouwen en tekenen
Weer of geen weer, op het overdekte terras
wordt elke zaterdagmorgen, onder leiding van
Fieke Quaedflieg, door een aantal bewoners
gebeeldhouwd. De tekenles is altijd binnen.
De eerste negen jaar werd die gegeven door
Fieke Terstegge. Zij is in 2019 opgevolgd door
Daan Mijnders.

Huis- en
leeskamer
De grote ruimte wordt voor
diverse activiteiten gebruikt:
gezamenlijk eten, vergaderen, huiskameroverleg, biljart
spelen of gewoon een kaartje
leggen. De algemene ruimte
kent ook een stille ruimte waar
bewoners in alle rust kunnen
lezen of tv kijken.

In memoriam

Stijn van der Krogt
21-2-1963 – 9-12-2016

Wandelen
Bijna elke avond maakt een groepje bewoners samen met een ouder
of een medewerker een wandeling door de wijk of het Zuiderpark. Het
komt ook voor dat overdag met een individuele bewoner een wandeling wordt gemaakt. Maatwerk is altijd mogelijk. En tijdens een wandeling of andere activiteiten komen vaak mooie gesprekken op gang.

Stijn, de oudste bewoner van Symfonie,
overlijdt op 9 december 2016, enkele
dagen nadat hij een hersenbloeding had
gekregen. Dit heeft grote impact op de
woongemeenschap. Stijn was altijd zeer
aanwezig, maakte graag een praatje en
hij hield niet van ruzie. Als er onenigheid
was, moest dat snel weer worden opgelost. Hij had een scherp observatievermogen en kon de dingen fijntjes en met
humor zeggen. Als hij even beter in de
‘slappe was’ zat, mocht hij graag een auto
huren om rond te toeren.
De afscheidsbijeenkomst in Crematorium Rosmalen op 15 december is
drukbezocht. Door familie, vrienden en
bekenden, maar ook door bewoners van
Symfonie. In de stiltekamer van de algemene ruimte is een herinneringshoekje
voor Stijn ingericht.


De 16 woningen van Symfonie staan aan de Johannes
Brahmsstraat 4 t/m 36, alle met postcode 5216 XE in
’s-Hertogenbosch. De algemene ruimte bevindt zich aan
de Johannes Brahmsstraat 30.
Het kantoor van het Symfonie medewerkersteam van
Cello werkt vanaf hetzelfde adres.
Telefoon: 073-820 02 80 / 06-52 45 06 87
E-mail: brahmsstraat30@cello-zorg.nl
Aanmelden voor Symfonie
Aanmelden kan via de afdeling Cliëntenservice van Cello:
postbus 231, 5260 AE Vught
clientenservice@cello-zorg.nl
telefoon 088-345 11 11
Aanmelden bij Cello kan ook via de website van de Stichting Symfonie: www.stichtingsymfonie.nl
Hier is ook meer informatie te vinden over het woonproject
en over de toelatingscriteria.
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De Stichting Symfonie is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8144.14.564
Dit is van belang voor sponsoren in verband met de giftenvrijstelling.
Persoonlijk contact Stichting Symfonie:
• Voorzitter Jos van Rijsingen: telefoon 073-621 43 78
• Secretaris Ad van Lokven:
telefoon 06-10 72 46 38
Stichting Vrienden van Symfonie
De Stichting Vrienden van Symfonie heeft een website:
www.stichtingvriendensymfonie.nl
Ook deze stichting is door de belastingdienst erkend als
ANBI-instelling. Het fiscaal nummer is 8205.59.568
De stichting heeft als doelstelling de sociale contacten
tussen de bewoners van Symfonie te stimuleren door
middel van activiteiten in de gemeenschappelijke ruimten
of daarbuiten. De activiteiten die de ‘Vrienden’ financieel steunt, vallen buiten het budget van de Stichting
Symfonie en Cello. Vrienden kunnen ouders zijn van een
bewoner, maar ook familie of betrokken buitenstaanders.
Vrienden kunnen bijdragen door een eenmalige of periodieke gift. Verdere informatie op de website.
Persoonlijk contact Stichting Vrienden van Symfonie:
• Voorzitter Leo Hulsebos:
telefoon 073-513 01 43
• Secretaris Jos van Rijsingen: telefoon 073-621 43 78

De Ring 14
5261 LM Vught
telefoon 088-345 10 15
www.cello-zorg.nl





