
Wonen bij De Zijlen
Is wonen zoals jij dat wilt

Wonen in 

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 Noord-Groningen?

De Woldstee, Onstwedde

Bloemenstaete, Sappemeer

De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Noord - Groningen

Appingedam



Fraamborg Appingedam
In woonvorm Fraamborg in Middelstum wonen ongeveer
veertig mensen. Iedereen heeft een zit-slaapkamer met
een keukenblokje. Twee á drie mensen delen de sanitaire
voorzieningen. Hiernaast zijn er gezellige huiskamers waar
de bewoners gezamenlijk de maaltijden kunnen nuttigen
of kunnen meedoen aan leuke activiteiten. Deze woon-
vorm is zowel geschikt voor mensen die 24-uurs zorg nodig
hebben als voor mensen die redelijke zelfstandig zijn.
Woonvorm Fraamborg ligt in een rustige buurt, redelijk
beschut in het groen met parkeergelegenheid. Er is een
rechtstreekse busverbinding naar Groningen.

Tevens is in Middelstum een woonvorm met appartemen-
ten. Hier heb je een woning met slaapkamer en een eigen
douche en toilet. Voor het merendeel zijn de appartemen-
ten gelegen aan de Florastraat.
Plataanlaan 4
9991 ED Middelstum

Woonvorm Appingedam bestaat uit 48 appartementen ver-
deeld over twee flats. Iedere bewoners heeft zijn eigen
appartement. De leeftijd van de bewoners varieert van
begin twintig tot in de zeventig. Omdat de appartementen
levensloopbestendig zijn, zijn ze ook geschikt voor 
senioren. Het appartement bestaat uit een woonkamer
met keukenblok, een slaapkamer en een badkamer met
toilet. 

In de flats zijn verschillende vormen van zorg mogelijk
varierend van ondersteunende begeleiding tot intensieve
zorg. De appartementen hebben gezellige huiskamers waar
iedereen gebruik van kan maken. 
Het centrum van Appingedam ligt op een steenworp
afstand. 
Solwederweg 5
9901 BR Appingedam

Wil je wonen in 
de stad Groningen?

t Roer, Lewenborg

Grevingaheerd, Beijum

 


