
Met zorg in de samenleving

De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie Groningen zo’n 1400 mensen 

bij wonen, vrije tijd en werk of dagbesteding. Sommige mensen wonen 

zelfstandig. Zij hebben aan een paar uur hulp per week genoeg. Anderen 

worden 24 uur per dag verzorgd. Het gaat om mensen met een 

verstandelijke beperking. De mensen van De Zijlen helpen het leven 

vormgeven, waarbij de betrokkene zoveel mogelijk zelf de regie in handen 

heeft. We staan met zorg in de samenleving en stellen betekenis boven 

beperking.

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl

Kom gerust eens langs!
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer 

weten of een keer kijken? Bel dan met het 

Cliëntservicepunt van De Zijlen, telefoon 

(0594) 850 552. Zij vertellen je graag meer! 

Kijk voor een eerste indruk op 

www.dezijlen.nl.

Welkom bij
De Zijlen

Zuidhorn

Gemeentehuis
Op het gemeentehuis werken mensen met een verstandelijke beperking in 
de catering. Ze verzorgen de lunch voor de ambtenaren en serveren soep. 
Een leuke en leerzame ervaring voor de cateringmedewerkers!

Wonen in Hornerheem
Aan de rand van het centrum van Zuidhorn ligt 

Hornerheem. Ieder heeft hier een eigen appartement en 

er zijn verschillende huiskamers. 

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In het grote 

gebouw zijn zeven appartementen en twee huiskamers. 

Ook is er een ontmoetingsruimte. In de vier huizen ernaast 

woon je zelfstandiger. Ondersteuning van begeleiders is op 

afroep beschikbaar.

Aan het Akkerend in Zuidhorn zijn appartementen waar je 

zelfstandig kunt wonen waarbij ondersteuning op afroep 

beschikbaar is. 

Hornerheem Zuidhorn

Wil je wonen of werk & dagbesteding bij De Zijlen?

Kijk ook op onze facebookpagina en like De Zijlen!



Werkleerbedrijf Zodiak
Bij de dierenweide Oostergast en het Zonnehuis is de 

werkleerplek Zodiak. De medewerkers hebben hier een 

afwisselende baan. Ze voeren en verzorgen de dieren van 

de dierenweide. Ook mesten ze de dierenverblijven uit, 

houden de dierenweide schoon en ontvangen bezoekers. 

Daarnaast doen ze bij het Zonnehuis Oostergast allerlei 

klusjes zoals boodschappen, post wegbrengen en huisvuil 

ophalen. En als cleanteam zijn ze wekelijks op pad om 

zwerfvuil in de gemeente op te ruimen. 

’t Rinket
In ‘t Rinket hebben we een schildersatelier, een 

kaarsenmakerij en een schalenatelier. Ook doen we 

opdrachten voor bedrijven. In Twinkel in het centrum 

van Leek, verkopen we de producten. Bezoek ons eens 

aan de Hooiweg in Zuidhorn. Laat je verrassen door 

de prachtig ambachtelijk gemaakte kunstwerken en 

cadeaus. 

Wonen in de 
Capellastraat
Eind 2010 is het  prachtige appartementencomplex aan 

de Capellastraat in gebruik genomen. De Capellastraat ligt 

in de nieuwe wijk van Zuidhorn: de Oostergast. 

De appartementen en studio’s zijn zeer geschikt voor 

senioren en beschikken alle over  eigen sanitair en een 

kitchenette. Er zijn bovendien huiskamers en een 

ontmoetingsruimte. Er is 24 uur per dag begeleiding 

aanwezig.

De bewoners maken ook geregeld gebruik van de 

voorzieningen van het Zonnehuis. Hierdoor ontstaan 

leuke vriendschappen met de senioren.

Capellastraat ZuidhornZodiak Zuidhorn

‘t Rinket Zuidhorn


