
Leek / Tolbert

Wonen bij De Zijlen 
is wonen zoals jij dat wilt

Kerkweg

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 bescherm-
de woonomgeving, 24 uur per dag. We ondersteunen ruim 1200 cliënten verspreid
over de gehele provincie Groningen. De Zijlen is HKZ-gecertificeerd.

Wonen in het Westerkwartier
Leek / Tolbert
Zuidhorn
Marum
Grootegast / Niekerk

Ondersteuning nodig in de thuissituatie?
Bijvoorbeeld bij het regelen van geldzaken of de 
opvoeding van kinderen?
Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je je aanmelden, neem dan gerust
contact op met Marianne Oostinga. Marianne kan je alles
vertellen over de mogelijkheden. 
T: 0594 - 850 552
E: clientservicepunt@dezijlen.nl
I: www.dezijlen.nl

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. Het is allemaal
mogelijk bij De Zijlen. Samen kijken we wat je graag wilt en
wat het beste bij jou past.

Tegen het centrum van Leek ligt aan een verkeersluwe

weg de Kerkweg. Alle winkels en voorzieningen liggen op

loopafstand. Er is 24 uur per dag begeleiding. 

In 2010 openen we de deuren van het nieuwe 

onderkomen met studio’s en appartementenaan de Van

Panhuyslaan. De Van Panhuyslaan ligt dichtbij het centrum.



Lindehoeve Tolbertervaart
Aan de rand van woonwijk de Linde in Tolbert ligt de

Lindehoeve. In de Lindehoeve wonen 30 mensen. In de

buurt zijn allerlei winkels, verenigingen en kerken. In 2010

staat op deze plek een nieuw onderkomen met studio’s en

appartementen. Hieronder zie je een plaatje van hoe het

eruit gaat zien. 

In een landelijke omgeving ligt de Tolbertervaart. Om het

huis is veel ruimte waar schapen worden gehouden. 

In de Tolbertervaart wonen 10 mensen. Er is 24 uur per

dag begeleiding aanwezig. Naast de eigen kamer is er een

gezellige huiskamer.

In de woonwijk Rodenburg in Leek heeft De Zijlen 12 een-

gezinswoningen. Bewoners hebben een eigen studio op de

begane grond of op de verdieping. In een aantal huizen is

er een huiskamer. Daarnaast is er een grote ontmoetings-

ruimte waar je verschillende activiteiten kunt doen.

In de buurt van Rodenburg zijn er verschillende voor-

zieningen, zoals supermarkten en een sporthal. Op de fiets

ben je in 10 minuten in het centrum van Leek.

Rodenburg


