
Wonen bij De Zijlen
Is wonen zoals jij dat wilt

Wonen in de stad of 

Oost-Groningen

De Zijlen: met zorg in de samenleving
De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie Groningen zo’n twaalfhonderd mensen
bij wonen, werk of dagbesteding. Het gaat om mensen met een verstandelijke
beperking. Sommige mensen wonen zelfstandig. Zij hebben aan een paar uur hulp
per week genoeg. Anderen worden 24 uur per dag verzorgd. Daar tussenin varieert
de begeleiding. De mensen van De Zijlen helpen het leven vormgeven, waarbij de
cliënt zoveel mogelijk zelf de regie in handen heeft. Dat doen we zorgvuldig. Ons
motto is niet voor niets: ‘Met zorg in de samenleving’.

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust 
contact op met Danny Piers. Danny kan je alles vertellen
over de mogelijkheden. Ook als je bijvoorbeeld op zoek
bent naar werk of dagbesteding bij De Zijlen.
T: 0594 - 85 05 52
E: clientservicepunt@dezijlen.nl
I:  www.dezijlen.nl

Thuis een beetje hulp nodig?
Woon je zelfstandig en heb je wat hulp nodig bij het 
regelen van geldzaken, het invullen van formulieren of de
opvoeding van kinderen? Ook dan kun je bij ons terecht.

Een warm huis met gezellige huisgenoten. Een eigen plek
waar je je thuis voelt en jezelf kunt zijn.
Wij vinden dat iedereen prettig en vertrouwd moet
kunnen wonen. Alleen of samen met anderen.
Samen kijken we wat je graag wilt en wat het beste bij jou
past. Wil je misschien wonen in Sappemeer of Muntendam?

't Roer, Groningen

De Woldstee, Onstwedde

Midden - Groningen

De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bloemenstaete, Sappemeer



Bloemenstaete De Gilde
In Bloemenstaete in Sappemeer hebben 27 bewoners een

appartement. Dit appartement bestaat uit een  woonkamer

en keukenblok, slaapkamer en badkamer met toilet. Er is

een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar ook senioren

komen die woonachtig zijn in een aparte vleugel van

Bloemenstaete. Tevens is er 24 uurs zorg met een slaap-

wacht en ondersteuning mogelijk.

In hun vrije tijd gaan de bewoners winkelen, tv kijken, op

bezoek of ze zijn lid van een sport- of andere vereniging.

Sappemeer is prima bereikbaar per bus. Parkeren bij

Bloemenstaete is geen probleem.  

Asterstraat 17a

9611 GG Sappemeer

bloemenstaete@dezijlen.nl

De 26 bewoners van De Gilde in Muntendam hebben elk

een eigen studio. De studio’s bestaan uit een eigen zit-

slaapkamer en een eigen badkamer. Daarnaast is er per

zes bewoners een gezamenlijke huiskamer. Hier kunnen ze

elkaar ontmoeten en als ze willen samen de warme maal-

tijd gebruiken. De bewoners kunnen rekenen op 24-uurs

zorg en begeleiding. De woonvorm is voorzien van moder-

ne thuistechnologie. De Gilde staat vlakbij het gezellige 

centrum van Muntendam waar alle winkels op loopafstand

bereikbaar zijn.

Herman Gorterweg 21-25

9649 DA Muntendam

gilde@dezijlen.nl

Trainingshuis Noorderstraat
Het Trainingshuis Noorderstraat in Sappemeer is bestemd

voor jongeren die willen leren om zelfstandig te gaan

wonen. Het trainingshuis is een verbouwd postkantoor en

telt tien appartementen. De appartementen bestaan uit

een zit- slaapkamer of een woonkamer met slaapkamer,

kitchenette en sanitaire voorzieningen. Er is een gemeen-

schappelijke ruimte die op vaste tijden geopend is voor

trainingen.

Het winkelcentrum van Sappemeer, inclusief de bushalte,

zijn op loopafstand van het Trainingshuis.

Noorderstraat 302 

9611 AT Sappemeer

trainingshuisnoorderstraat@dezijlen.nl

 


