Wat hebt u nodig?
Als u voor uw kind gebruik wilt maken van het
Logeerhuis hebt u een indicatie nodig. Informatie
daarover kunt u opvragen bij het Cliëntservicepunt van
De Zijlen.

Logeren bij De Driemaster
in Groningen
Voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking

Wilt u meer weten?
Voor aanmelding of voor vragen kunt u ook bij het
cliëntservicepunt terecht.
Hoe vaak uw kind komt en het aantal dagen of nachten,
hangt af van de behoefte van uw kind en de mogelijkheden van het logeerhuis. In de weekenden en school-

Telefoonnummer: 0594 – 850 552
E-mail: clientservicepunt@dezijlen.nl
www.dezijlen.nl

vakanties biedt het logeerhuis 24-uurs logeren.

Heeft u interesse?
Bel ons gerust. U kunt ook een afspraak maken om eens
te komen kijken.

Logeerhuis De Driemaster
De Fok 1a
9733 ET Groningen
Telefoonnummer: 050 - 549 12 98 (‘s avonds en in het
weekend) of bij geen gehoor: 050 – 542 10 50

De Zijlen: met zorg in de samenleving
De Zijlen is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van 30 jaar
kennis en ervaring geven wij professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren en
volwassenen. Of het nu gaat om ondersteuning thuis, zelfstandig wonen, dag- en
werkbesteding, gespecialiseerde hulp of het creëren van een volledig beschermde
woonomgeving, 24 uur per dag. We ondersteunen ruim 1400 cliënten verspreid over
de gehele provincie Groningen.

Voor elk kind een feestje!
Iets voor uw kind misschien?
Kom eens langs!

Logeren bij De Zijlen

De Driemaster

Begeleiding

Uit logeren gaan is vaak een feestje! Nieuwe vrienden

Het logeerhuis De Driemaster ligt in de wijk Lewenborg in

In het logeerhuis werken professionele begeleiders met

maken en samen leuke dingen doen. Voor kinderen met

Groningen. Elke logé heeft een eigen slaapkamer en er is

veel ervaring. Zij zorgen ervoor dat iedere logé een leuke

een verstandelijke beperking is logeren niet altijd mogelijk.

een gezellige woonkamer. Het huis heeft een tuin en in de

tijd heeft in een veilige, vertrouwde omgeving.

Bij De Zijlen kan het wel.

nabije omgeving is van alles te doen.
Het logeerhuis is bedoeld voor kinderen en jongeren van

Wij bieden kinderen en jongeren een gezellige logeerplek

In de weekenden en vakanties worden er allerlei activitei-

0 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Er is

in de Driemaster in Groningen.

ten met de kinderen en jongeren gedaan. Hierbij wordt

plaats voor 8 logés.

gekeken naar de interesses en mogelijkheden van de
Het thuis wonen kan veel zorg en energie van u vragen.
Dan is het fijn als u de zorg soms even uit handen kunt
geven.
De deskundige begeleiders nemen de zorg van u over in
een veilige en leuke omgeving voor uw kind.

logés.

