
Wil jij aan de slag bij
De Zijlen?

Boerderijum

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.

Zelfstandig bij een bedrijf
Ook kun je werken bij bijvoorbeeld een supermarkt of 
verzorgingshuis met enige ondersteuning van begeleiders
van De Zijlen.Op het Noorderpoortcollege werken mensen
met een verstandelijke beperking in de catering en als
ondersteuning van de conciërge. Ook zijn hier mogelijk-
heden voor het volgen van een training.
Verlengde Visserstraat 20
9701 BE Groningen
06 - 22 70 08 85

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je bij ons aan de slag? Neem dan
gerust contact op met Danny Piers. Danny kan je alles 
vertellen over de mogelijkheden.
T: 0594 - 850 552
E: clientservicepunt@dezijlen.nl
I:  www.dezijlen.nl

Met plezier werken, je nuttig voelen en andere mensen 
ontmoeten. Dat kan bij De Zijlen. 
Wat vind jij leuk, waar ben je goed in? 
Daar gaan we samen naar op zoek. 
Zodat jij bij het werk past en het werk bij jou.
Iets voor jou misschien?

Boerderijum is een speel-, dierenweide en een thee-

schenkerij in de wijk Beijum in de stad Groningen.

Mensen met een verstandelijke beperking werken hier

onder meer in de bediening. Tevens zijn hier cadeauartike-

len te koop. Er zijn dieren om mee te knuffelen en speel-

toestellen voor de kinderen.

Beijumerweg 19a

9737 AB Groningen

www.dierenweidesgroningen.nl

Eelderbaan
Eelderbaan ligt aan de rand van Vinkhuizen, tegen 

woonwijk De Held aan.

Wil je hier werken? Je verzorgt de dieren van de dieren-

weide en tevens verricht je cateringswerkzaamheden.

De Eelderbaan is tevens een mooie plek voor fietsers en

wandelaars om onder het genot van een kopje koffie/thee

of een ijsje even uit te rusten.

Kornalijnlaan 7

9743 JK in Groningen

www.dierenweidesgroningen.nl

Dierenweide

Dierenweide

De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Werk en dagbesteding

Dierenweide Eelderbaan, Groningen

 



Twinkel

‘t Trefpunt

Wil je werken in een winkel? Dat kan in Twinkel in

Veendam. In een rustige en gemoedelijke sfeer hebben

mensen met een verstandelijke beperking hier dagbeste-

ding. Twinkel is een winkeltje voor de verkoop van cadeau-

artikelen gemaakt door cliënten. Dit varieert van houten

tuinbanken tot kinderspeelgoed. In de winkel worden ook

producten op bestelling gemaakt. Twinkel ligt op loopaf-

stand van het centrum.

Beneden Oosterdiep 65a

9641 JB Veendam

Activiteitencentrum ’t Trefpunt is bestemd voor voorname-

lijk oudere bewoners van de Solwerderweg 3 en 5 in

Appingedam. Hier verrichten zij dagactiviteiten, variërend

van belevingsgericht tot arbeidsmatig. 

Solwerderweg 5

9901 BR  Appingedam

Boegbeeld
In de wijk Lewenborg in de stad Groningen is het

Boegbeeld gevestigd. Dit is een dierenweide, speeltuin en

theeschenkerij ineen. Ook bediening in de theeschenkerij

en het terras behoren tot de werkzaamheden. Naast het

Boegbeeld is een speel-o-theek met aangepast spelmateri-

aal voor kinderen met een beperking.

Er is voldoende parkeergelegenheid en ook is het

Boegbeeld goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Koerspad 3 

9735 AK Groningen

www.dierenweidesgroningen.nl

In februari 2011 is de dagbesteding op de locatie Brons in
Appingedam gestart. De activiteiten zijn ambachtelijk van
aard. Zo zijn er de textiele werkvormen, textiel verven en
breien. Verder het maken van conserven zoals jam, saus en
relish. Ook wordt er aan houtbewerking gedaan zoals het
opknappen van oude meubels.
Farmsumerweg 43 a 
9902 BN Appingedam  

Brons

 


