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Welkom bij 
Zorggroep Ter Weel
Er kan een moment in uw leven komen waarop 

u te maken krijgt met de vraag naar intensieve 

zorg. Dit kan voor uzelf zijn, voor uw partner, 

voor een van uw ouders of een familielid. 

Er zijn problemen waardoor het steeds lastiger 

kan worden om zelfstandig een huishouden te 

hebben. Op dat moment zoekt u een nieuwe 

leefomgeving met de juiste zorg en een 

prettige woonsfeer. Zorggroep Ter Weel kan 

u dit bieden. Zorggroep Ter Weel is een Zuid-

Bevelandse zorgorganisatie voor ouderen. Op 

een negental locaties bieden wij een passende 

leefomgeving en Zorg vanuit het Zeeuwse hart. 

Goes en Reimerswaal

De naam ‘Ter Weel’ is herkenbaar en vertrouwd. 

De eerste vestiging opende haar deuren in  

Goes-Zuid. Sindsdien is de zorggroep 

uitgebouwd. Onder de paraplu van Zorggroep 

Ter Weel vallen nu diverse woonzorgcentra in de 

regio’s Goes en Reimerswaal. Alle vestigingen 

hebben een herkenbare naam en een warme 

woon- leefomgeving met een zorgondersteuning 

op maat. Op alle locaties geldt dat het 

welbevinden van de cliënt het belangrijkste 

uitgangspunt is. In deze brochure stellen wij kort 

onze locaties in Goes aan u voor. 

Zorg op maat
Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het 

ondersteunen van uw zelfredzaamheid, waardoor u zo lang mogelijk 

zelfstandig kunt blijven. Zorggroep Ter Weel biedt verpleeghuiszorg met 

en zonder behandeling. Wat dit inhoudt, wordt in deze brochure uitgelegd. 

Wonen in zorgcentra van Zorggroep Ter Weel betekent wonen in een 

prettige en comfortabele omgeving. Ook ouderen uit de directe omgeving 

kunnen gebruik maken van de zorg en diensten van Zorggroep Ter Weel.
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Welbevinden en kwaliteit van leven staan 

bij ons hoog in het vaandel. Welbevinden 

wordt onder andere bepaald door een goede 

daginvulling. Zorggroep Ter Weel biedt  

hiervoor een groot aantal mogelijkheden.  

De daginvulling wordt in overleg met de cliënt 

afgestemd, waarbij rekening gehouden wordt 

met persoonlijke interesses, hobby’s, het 

sociale leven en contact met de samenleving. 

Graag voorziet Zorggroep Ter Weel in individuele 

wensen of behoeften. Voor cliënten die als van-

ouds naast hun partner of andere geliefde willen 

slapen, zijn er duobedden beschikbaar. Verder 

zijn er voor PG-cliënten stimulerende middelen 

ter beschikking, zoals robotpoezen of -honden. 

Ook zetten we de CRDL (Cradle) in, een moderne 

muziekdoos die reageert op aanraking. 

Daarnaast zet Zorggroep Ter Weel zich in om 

‘groene’ activiteiten te organiseren. Dit doen we 

met het programma Grijs, Groen en Gelukkig. Zo 

ervaren cliënten (maar ook mantelzorgers, vrijwil-

ligers en professionals) de positieve effecten van 

natuur. Want groen draagt bij aan de gezondheid 

en het welzijn van cliënten. Een groene omgeving 

vermindert stress, verbetert de concentratie en 

nodigt uit tot bewegen. Grijs, Groen en Gelukkig is 

een programma van IVN Natuureducatie. 

Er worden uiteenlopende activiteiten georga-

niseerd, gericht op interesses en vaardigheden. 

Er zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten zoals een 

bingo en beweegactiviteiten, maar ook creatieve 

of culinaire middagen. Verder zijn er activiteiten 

gericht op het aanleren van digitale vaardigheden. 

Daarnaast worden uitstapjes georganiseerd, soms 

samen met bezoekers van de dagbesteding, om 

ontmoeting en sociale contacten te bevorderen.

VERHUIZEN NAAR 
EEN VERPLEEGHUIS, 
HOE GAAT DAT?

Als u verhuist naar één van de verpleeg-

huizen van Zorggroep Ter Weel, heeft 

u een geldig indicatiebesluit van het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 

Afhankelijk van uw indicatie is dit op een 

afdeling somatiek (fysieke beperkingen) 

of psychogeriatrie (mentale beperkingen, 

dementie) of op een afdeling met een GGZ-

Wlz-indicatie. Als uw aanvraag is ingediend, 

neemt onze maatschappelijk werker contact 

op. Hij/zij begeleidt u verder bij de verhuizing 

en geeft informatie over de gang van 

zaken in het woonzorgcentrum, financiële 

regelingen, datum van opname, enzovoort. 

U kunt met hem/haar ook een rondleiding 

door het woonzorgcentrum afspreken.

U kunt contact opnemen met ons 

Maatschappelijk Werk via:

0113 – 65 40 00
maatschappelijkwerk@terweel.nl

Uw welbevinden 
en onze activiteiten
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‘Hier kunnen ouderen 
wonen met de warmte 
van thuis.’

Maaike Meerman, 
locatiemanager van o.a. afdeling Abbekindershof

Maurice Theune, 
locatiemanager van o.a. afdeling De Schenge en De Mooije Staak

7

Ter Weel Goes
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De Schenge en De Mooije Staak

Op de afdelingen De Schenge en De Mooije Staak 

wonen en leven cliënten met dementie in een 

kleinschalige, huiselijke omgeving. Hier wordt 

verpleging met behandeling geboden in de vorm 

van psychogeriatrie (PG). Er zijn vijf huiskamers, 

waar men in kleine groepen van minder dan tien 

cliënten samen woont en leeft. In de woongroep 

wordt een huiselijke sfeer gecreëerd en dit heeft 

een positief effect op het welzijn van de cliënten. 

In de keukens van deze huiskamers wordt 

dagelijks gekookt. Verder hebben cliënten een 

eigen slaapkamer.

De vijf huiskamers zijn verbonden met aaneen-

gesloten wandelgangen waardoor er veel 

bewegingsvrijheid is. Grote foto’s van het typische 

Bevelandse landschap fleuren de wanden op.  

Ook is er toegang tot een besloten binnentuin.
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Ter Weel Goes 
Woonzorgcentrum Ter Weel Goes is centraal 

gelegen in Goes-Zuid. Op deze locatie wordt 

zorg geboden aan cliënten somatiek en 

psychogeriatrie. Ter Weel Goes heeft een 

eigentijdse woonomgeving met diverse 

voorzieningen voor zowel inwonende cliënten 

als cliënten die gebruik maken van 

dagbesteding. De dagbesteding wordt 

aangeboden in de fraaie, beeldbepalende villa. 

Het naastgelegen moderne pand van  

Ter Weel Goes heeft een restaurantgedeelte 

als centrale ontmoetingsplaats voor cliënten, 

bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.  

Het restaurant is ook open voor ouderen uit  

de omgeving, die hier in een gezellige sfeer 

een lunch kunnen gebruiken. Ook worden er 

maaltijden thuis bezorgd door Maaltijd Thuis.



10 11

AbbekindersPark

Afdeling AbbekindersPark is een 

gespecialiseerde kleinschalige woon- en 

leefomgeving voor mensen met de ziekte van 

Parkinson. Deze Parkinsonafdeling is onderdeel 

van de somatische afdeling Abbekindershof, 

van locatie Ter Weel Goes. Elke cliënt heeft 

een eigen appartement en daarnaast is er een 

gezamenlijke huiskamer.  

Goede begeleiding en ondersteuning maakt 

veel verschil in het ziekteverloop van Parkinson. 

Dat is precies wat AbbekindersPark cliënten 

met deze ziekte biedt. Er is bijvoorbeeld veel 

aandacht voor zorgvuldige toediening van 

medicatie, wat bepalend kan zijn voor de 

verschijnselen van Parkinson. Ook vinden op 

de ruime gang dagelijks beweegactiviteiten 

plaats. Het deskundigheidsniveau is 

hoog. Behandelaars en verzorgenden 

zijn speciaal getraind om deze zorg optimaal 

te kunnen verlenen. De zorgprofessionals 

en behandelaren van AbbekindersPark zijn 

aangesloten bij ParkisonNet. 
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Abbekindershof

Afdeling Abbekindershof is een woon- en 

leefomgeving voor mensen met een somatische 

zorgvraag. Op Abbekindershof wordt 

verpleegzorg met behandeling geboden.  

De afdeling heeft drie etages met ruime gangen 

en grote eenpersoonsappartementen met 

eigen sanitair. Ze zijn zo ingericht, dat moderne 

tiltechnieken kunnen worden toegepast.  

Per etage is er een huiskamer met keuken en 

een groen balkon. In een uitnodigende ruimte 

worden in groepsverband creatieve activiteiten 

aangeboden, zoals kleien en handwerken, maar 

ook beweegactiviteiten en geheugentraining op 

de computer zijn hier mogelijk.

Ter Weel Goes 
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Mantelzorger Lianne vertelt
Lianne is mantelzorger en is 

regelmatig aanwezig op de afdeling 

Abbekindershof. ‘Mijn moeder krijgt 

dagelijks de keuze of ze wel of niet wil 

douchen, omdat de zorg weet dat ze hier 

van kan genieten. Ze wordt geholpen  

met het aanbrengen van make-up,  

daar houdt ze van,’ vertelt Lianne. 

Medewerkers op de afdeling vinden het 

belangrijk persoonlijke zorg te bieden. 

Zodoende worden gesprekken gehouden 

met mantelzorgers en cliënten, om meer 

over het leven van de cliënt te weten te 

komen. Lianne vertelt: ‘Samen met mijn 

moeder heb ik een gesprek gehad waarin 

ze over haar leven vertelde. Zo krijgen 

de medewerkers een goed beeld van 

wie mijn moeder is. Het is prettig om 

meer over haar leven te vertellen!’

Voorzieningen
• Verpleging met behandeling 
 (psychogeriatrie en somatiek) 

• Restaurant 

•	Seniorenfitness	in	nabijgelegen	 

 locatie

• Dagbesteding 

• Winkeltje

• Receptie

• Kapsalon 

• Maaltijd Thuis

• Mondzorg Plus

Polikliniek 
• Fysiotherapie

• Ergotherapie

• Logopedie

LEES MEER

Polikliniek   pag. 36

Maaltijd Thuis   pag. 37

Seniorenfitness		 pag. 38

Mondzorg Plus   pag. 39

Ter Weel Goes 
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‘Goede zorg en een  
warme sfeer: thuis in  
het verpleeghuis.’

Maaike Meerman, 
locatiemanager van o.a. locatie Sint Maarten in de Groe

15

Sint Maarten in de Groe



16 17

Woonzorgcentrum Sint Maarten in de Groe is 

een van de nieuwste locaties in Goes en ligt 

op loopafstand van de locatie Ter Weel Goes. 

Het moderne pand aan de Beukenstraat heeft 

65 ruime eenpersoonsappartementen die 

beschikken over een woonkamer, slaapkamer, 

badkamer en keuken. In deze locatie biedt 

Zorggroep Ter Weel verpleging zonder 

behandeling aan cliënten met een grotere 

zorgvraag. Hoewel er sprake is van intensievere 

zorg, biedt deze locatie cliënten de mogelijkheid 

om in grote mate het eigen leven te blijven 

leiden. De zorg die wordt geboden, is aanvullend 

op wat de cliënt zelf nog kan: de cliënt is in regie. 

De huisarts is de behandelend arts. Doordat Sint 

Maarten in de Groe op loopafstand van Ter Weel 

Goes ligt, kunnen andere behandelaars zoals 

fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste 

gemakkelijk op deze locatie worden ingezet. 

Het moderne Grand Café is de centrale 

ontmoetingsplaats. Zowel cliënten als 

wijkbewoners kunnen hier een kopje koffie 

drinken, lunchen of een warme maaltijd 

gebruiken. Dagelijks gebruikt een groot deel 

van de cliënten de maaltijden in het Grand Café. 

Dit wordt gestimuleerd als onderdeel van het 

sociale welzijn. Voor buurtbewoners zijn er ook 

maaltijden thuis te bestellen.

Op deze locatie bevindt zich verder een volledig 

uitgeruste fitnessruimte en schoonheidssalon. 

In de fitnessruimte kunnen inwonende cliënten 

en senioren uit de wijk onder deskundige 

begeleiding bewegen. Naast de seniorenfitness 

is een beweegtuin ingericht rondom het pand, 

met eenvoudige beweegtoestellen. In beweging 

blijven is immers goed voor lichaam en geest.
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Voorzieningen
• Verpleging zonder behandeling  

• Seniorenfitness

• Grand Café

• Maaltijd Thuis

• Dagbesteding

De voorzieningen van nabijgelegen 
locatie Ter Weel Goes, zoals de 
polikliniek en de kapsalon, zijn op 
loopafstand te bereiken.

Sint Maarten in de Groe
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‘Wonen moet zoals thuis zijn, 
waar de zorgmedewerker 
te gast is.’

Maurice Theune,
locatiemanager van o.a. afdeling Binnenpoort

Luc Weemaes, 
locatiemanager van o.a. afdeling Steenen Beer

19

Randhof
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Woonzorgcentrum Randhof ligt op de grens van 

Goes en Kloetinge. Een deel van de appartemen-

ten heeft een vrij uitzicht op het polderlandschap 

richting Kattendijke en de Oosterschelde. De locatie 

is opgebouwd rondom een groot overdekt plein 

als centrale ontmoetingsplek. De kamers van de 

cliënten liggen grotendeels rondom dit marktplein. 

Het restaurant grenst aan het marktplein, waar de 

cliënten elkaar kunnen ontmoeten. Op het bruisen-

de marktplein wordt voor cliënten en omwonenden 

van alles georganiseerd. Voor omwonenden  

kunnen er warme maaltijden worden thuisbezorgd. 

Steenen Beer

Steenen Beer is de naam van etage één tot en 

met drie van Randhof. Hier wonen cliënten die 

over het algemeen een Wlz-indicatie hebben.  

Op Steenen Beer wordt verpleeghuiszorg 

zonder behandeling geboden. Dat wil zeggen 

dat cliënten hun eigen huisarts behouden als 

behandelaar. Het uitgangspunt bij Steenen 

Beer is dat de cliënten zelfstandig wonen, 

aangevuld met zorg en ondersteuning waar 

dat nodig is. Doordat in Randhof op de afdeling 

Binnenpoort verpleeghuiszorg mét behandeling 

wordt geboden, kunnen cliënten van Steenen 

Beer in Randhof blijven wonen als zij eventueel 

een intensievere zorgvraag krijgen.
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Verpleeghuis met behandeling  pag. 35

Verpleeghuis zonder behandeling   pag. 35

Maaltijd Thuis  pag. 37

Voorzieningen
• Verpleeghuis zonder behandeling
• Verpleging met behandeling  
• Dagbesteding
• Restaurant ‘De Ganzepoort’
• Kapsalon
• Winkeltje
• Maaltijd Thuis

Binnenpoort

Op de afdeling Binnenpoort wonen cliënten die 

verpleeghuiszorg met behandeling krijgen. De 

verpleeghuiszorg wordt geboden in de vorm van 

somatiek en psychogeriatrie (PG). Deze twee 

vormen, somatiek en PG, worden apart van 

elkaar geboden per huiskamer. De afdelingen 

zijn namelijk kleinschalig ingericht, gecentreerd 

rondom huiskamers. De kleinschaligheid zorgt 

voor een herkenbare en vertrouwde leefomge-

ving voor de cliënten. 

Randhof
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Zorggroep Ter Weel herbouwt voor mensen die houden van 
stads wonen een nieuw gebouw waar voorheen het Gasthuis 
stond. Op dezelfde locatie wordt een nieuw gebouw gerealiseerd: 
Residence ‘t Gasthuis. De mooie binnenstad en Grote Markt 
van Goes liggen voor cliënten op loopafstand, evenals de 
karakteristieke singels en de vestingwallen.

25

Residence ’t Gasthuis Nieuwbouwproject 

Luc Weemaes, 
locatiemanager van o.a. afdeling Hoogkamer

Annet Kroes, 
locatiemanager van o.a. afdeling Kolveniershof
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Kolveniershof

Kolveniershof is de naam van de eerste drie 

etages van het Gasthuis tot 2021. Cliënten van 

Kolveniershof ontvangen verpleeghuiszorg 

met behandeling. Deze cliënten hebben over 

het algemeen een Wlz-GGZ-indicatie of een 

Beschermd Wonen-beschikking. 

Cliënten komen uit verschillende regio’s en met 

verschillende achtergronden en levensverhalen. 

Dat maakt het gezelschap van Kolveniershof 

divers. Een belangrijk uitgangspunt voor de zorg 

in Kolveniershof is vrijheid, gelijkwaardigheid en 

ruimte voor het eigen sociale netwerk. Cliënten 

Hoogkamer

Hoogkamer is de naam van etage vier tot 

en met zes van het Gasthuis tot 2021. Hier 

wonen cliënten die over het algemeen een 

Wlz-indicatie hebben. Op de Hoogkamer wordt 

verpleeghuiszorg zonder behandeling geboden. 

Dat wil zeggen dat cliënten hun eigen huisarts 

behouden als behandelaar. Cliënten van 

Hoogkamer wonen zelfstandig, maar krijgen 

zorg en ondersteuning waar nodig. 

LEES MEER
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wonen en leven in kleinschalige woongroepen 

met een centrale huiskamer. De verpleging is 

gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid 

of ADL, het psychisch en psychosociaal 

functioneren, het bieden van dagstructuur en 

een veilige woonomgeving. 

De medische behandeling is in handen 

van de Specialist Ouderengeneeskunde. 

Specialistische hulp wordt indien nodig op 

consultbasis ingezet bij één van de GGZ-

aanbieders. Er is een goede samenwerking 

met GGZ-instelling Emergis. 

De afdelingen tijdens de bouw

De bouw van Residence ’t Gasthuis zal een 
aantal jaar duren. Omdat het oude gebouw 
in fases wordt gesloopt en het nieuwe 
gebouw in fases wordt opgebouwd, kunnen 
cliënten van het Gasthuis gedurende de 
herbouw op dezelfde locatie blijven wonen. 
Zij gaan tussentijds over van het oude 
naar het nieuwe gebouw. Op deze pagina’s 
beschrijven we welke vorm van zorg deze 
cliënten nu ontvangen. Mogelijk kan dat iets 
veranderen na de oplevering.
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Koper Kees Hage aan het woord
‘Ik hoop meer Goesenaren te ontmoeten in  

Residence ‘t Gasthuis!’ Kees Hage is geboren en  

getogen in Goes. Al zijn hele leven woont hij aan de 

kade. Toen hij hoorde over de bouwplannen van 

Residence ’t Gasthuis, meldde hij zich direct aan.  

Niet omdat hij zo graag verhuist, maar wel omdat hij 

beseft dat het verstandig is om nu deze stap te zetten.

Iets voor mij

‘Regeren is vooruitzien’, aldus Kees. ‘Dat geldt ook voor 

deze keuze. Toen ik hoorde over dit woonzorgcomplex 

zo dichtbij het centrum van Goes en de kade, wist ik dat 

dit iets voor mij zou zijn. Aanvankelijk was ik blij dat de 

oplevering nog wel enige tijd zou duren. Inmiddels ben ik 

zover dat het wat mij betreft niet snel genoeg kan gaan!’

Zorg van Zorggroep Ter Weel

Kees vertelt dat hij afgelopen jaar heeft kunnen 

ervaren hoe kwetsbaar men als alleenstaande kunt 

zijn. ‘Ik word enorm goed geholpen, onder andere 

met de boodschappen en de maaltijden. Toch is het 

een prettige gedachte dat ik in mijn nieuwe huis, 

indien nodig, direct een beroep kan doen op de zorg 

van Zorggroep Ter Weel. Voor mij is het bijzonder 

waardevol dat ik maaltijden of zorg op afroep kan 

inschakelen.’ Prettig is het ook dat de kade nog steeds 

vlakbij is. ‘Een paar stappen en ik ben er!’

BOUWPROJECT RESIDENCE ’T GASTHUIS
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Fase 1
In het eerste kwartaal van 2021 is gestart met 

de sloop. Natuurlijk houden we er rekening mee 

dat continueren van de zorg aan de cliënten in 

het Gasthuis gebeurt onder de best mogelijke 

begeleiding van onze cliënten.

Na fase 1 wordt het volgende opgeleverd:

• 18 koopappartementen;
• 63 zorgappartementen;
• 5 huurappartementen;
• Multifunctionele ruimten;
• Het eetcafé / de brasserie;
• De keuken;
•	 De	fitnessruimte.

Fase 2  
In 2023 begint fase 2. Dan wordt het resterende 

bestaande gedeelte van het Gasthuis gesloopt. 

Cliënten verhuizen naar het nieuw opgeleverde deel 

van Residence ’t Gasthuis. Vervolgens wordt in 2024 

het volgende opgeleverd:

• 26 koopappartementen;
• 36 huurappartementen.

BOUWPROJECT RESIDENCE ’T GASTHUIS
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Zorg in Residence ‘t Gasthuis

Zorggroep Ter Weel vindt het erg belangrijk dat 

het nieuwe Residence ‘t Gasthuis woonmogelijk-

heden biedt aan zowel mensen die graag 

zorg(ondersteuning) thuis ontvangen, als mensen 

die op een verpleegafdeling willen wonen. Daarom 

zijn er koop- en huurappartementen gesitueerd in  

Residence ’t Gasthuis. Daarnaast komen er zorg-

afdelingen. Zorg van Zorggroep Ter Weel is dus 

altijd in de buurt! De zorg kan variëren van zorg op 

afroep, tot intensieve zorg. De onafhankelijkheid, 

zelfstandigheid, het comfort en het gemak van de 

bewoners van Residence ’t Gasthuis staan centraal. 

Alle persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt 

verleend door de zorgmedewerkers van Zorggroep 

Ter Weel.

Services/voorzieningen in Residence ‘t Gasthuis

Voor iedere bewoner zijn er gemaks- en 

servicediensten af te nemen. Ook op het moment 

dat een bewoner van het nieuwe Gasthuis nog 

geen concrete zorg wil afnemen, kan diegene 

gebruikmaken van gemaks- en servicediensten. In 

het centrale gedeelte komen namelijk een brasserie/

eetcafé, evenals een fitnessruimte en een ruimte om 

groepsgericht iets te organiseren. Daarnaast is er 

een maaltijdservice en een was- en strijkservice.

BOUWPROJECT RESIDENCE ’T GASTHUIS
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Verpleeghuis 
zonder behandeling

Het verpleeghuis zonder behandeling is erop 

gericht de zelfredzaamheid van de cliënt zo 

lang mogelijk te behouden. Zelfredzaamheid 

is immers erg belangrijk voor mensen die nog 

(veel) dingen zelf kunnen doen.  

‘Zonder behandeling’ wil zeggen dat de 

specialist oudergeneeskunde – die verbonden 

is aan Zorggroep Ter Weel – niet degene is die 

behandelingen voorschrijft. Dat doen de eigen 

huisarts en de eigen specialistische artsen nog. 

Wat de voorwaarden zijn om deze zorg te 

kunnen verlenen, kunt u op onze website 

www.terweel.nl vinden.

Verpleeghuis 
met behandeling

Wanneer een cliënt verpleging met 

behandeling ontvangt, woont hij of zij op 

de psychogeriatrische (PG) afdeling of op 

de somatische afdeling. Op de somatische 

afdeling krijgen mensen vooral de zwaardere 

lichamelijke zorg. Op de PG-afdeling wonen 

mensen met dementie (psychogeriatrie).

De bewoording ‘met behandeling’ wil zeggen 

dat de Specialist Oudergeneeskunde die 

verbonden is aan Zorggroep Ter Weel, degene 

is die als eerste de behandelingen voorschrijft. 

Dat is niet meer de huisarts. Indien nodig 

kunnen specialisten van buiten Zorggroep Ter 

Weel ook ingeschakeld worden.

Wat de voorwaarden zijn om deze zorg te 

kunnen verlenen, kunt u op onze website 

www.terweel.nl vinden.

In het Gasthuis wordt verpleging met en zonder behandeling geboden in combinatie 
met een GGZ-Wlz-indicatie. Lees meer in deze brochure over deze verpleeghuiszorg bij 
locatie Gasthuis.
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Polikliniek

Fysiotherapie 

Neemt de kracht in uw benen af, heeft u 

pijn bij het lopen of is er revalidatie nodig 

na een ongeval of operatie? Dan kunnen uw 

klachten door fysiotherapie verminderen of 

zelfs verdwijnen. Er is in Goes een polikliniek 

aanwezig in locatie Ter Weel Goes. Op onze 

andere locaties komt de fysiotherapeut naar u 

toe. Fysiotherapie is beschikbaar voor cliënten 

van Zorggroep Ter Weel, maar ook voor 

zelfstandig wonende senioren. 

Ergotherapie

Als sommige handelingen problemen 

opleveren, kan ergotherapie uitkomst bieden. 

Denk hierbij aan problemen bij het opstaan, 

wassen en aankleden, het huishouden of  

het uitvoeren van uw favoriete hobby.  

Voor ergotherapie is er in Goes een polikliniek 

in locatie Ter Weel Goes. Daarnaast wordt 

dit aan de cliënten van Zorggroep Ter Weel 

aangeboden en aan huis verzorgd. 

Logopedie

Praten lijkt zo vanzelfsprekend, maar door 

omstandigheden kunnen er problemen met 

taal, stem of het gehoor ontstaan. Ook slikken 

kan moeilijk gaan. Logopedie kan u helpen bij 

het beter communiceren met de mensen in  

uw omgeving. Er is in de regio Goes een 

polikliniek logopedie in locatie Ter Weel Goes. 

Ook wordt logopedie aangeboden aan zowel 

cliënten van Zorggroep Ter Weel als senioren  

uit de omgeving. 

Meals on Wheels
In de meeste woonzorgcentra van 

Zorggroep Ter Weel vult de geur van de 

verse warme maaltijd de gangen dankzij 

het maaltijdconcept ‘Meals on Wheels’. Meals 

on Wheels is een rijdend buffet. De cliënt 

kan zelf de maaltijd samenstellen, warm 

opgeschept op het bord en in de gewenste 

hoeveelheid. Het zien, ruiken en kiezen van de 

eigen maaltijd wekt de eetlust op en wordt als 

bijzonder prettig ervaren door onze cliënten. 

 

Maaltijd Thuis
Indien ouderen voor korte of lange periode niet 

meer in staat zijn om zelf een warme maaltijd 

te koken, kunnen zij gebruik maken van de 

maaltijdvoorziening van Zorggroep Ter Weel: 

Maaltijd Thuis voor de regio’s Reimerswaal, 

Borsele en Goes. Vrijwilligers bezorgen van 

maandag tot en met vrijdag een warme of 

koelverse maaltijd bij mensen thuis. Voor meer 

informatie, aan- of afmelden kunt u contact 

opnemen met Maaltijd Thuis door te bellen  

met 0113 - 65 40 07.

Restaurants
De woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel 

beschikken over een sfeervol en gezellig 

restaurant. Dagelijks genieten gasten hier 

van de modern ingerichte counters met een 

uitgebreid assortiment. U kunt hier terecht voor 

een kopje koffie met een gebakje, een drankje, 

een hapje, een heerlijke maaltijd of snack.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om de ruimte 

te reserveren voor verjaardagen, een lunch 

of diner. Regelmatig worden er activiteiten 

georganiseerd, zoals buffetavonden.
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Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging is een breed begrip voor 

het aandacht geven aan levens- en zinvragen, 

los van een religieuze of kerkelijke stroming. 

Heeft een cliënt te maken met toenemende 

afhankelijkheid? Of beleeft een cliënt angst, 

verdriet of boosheid over de situatie waarin 

hij of zij verkeert? Een geestelijk verzorger 

kan dan helpen steun te vinden bij vragen. 

Geestelijke verzorging gebeurt op basis van een 

vertrouwensband. Cliënten kunnen vrij praten 

over emoties en zorgen. Soms doen ook de 

partners of familieleden een beroep op ons.  

Veel van de cliënten van Zorggroep Ter Weel 

hebben een kerkelijke achtergrond. Voor hen is 

op verzoek een pastoraal gesprek mogelijk.

Seniorenfitness
De fitnessruimtes van de seniorenfitness 

zijn gevestigd in de woonzorgcentra Ter Weel 

Krabbendijke, Moerzicht in Yerseke en Sint 

Maarten in de Groe in Goes. De fitnessruimten 

zijn voorzien van moderne apparatuur. Hier 

kunt u bewegen met leeftijdsgenoten in een 

groep, onder begeleiding van een geschoolde 

fitnessinstructeur. De seniorenfitness is 

bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder, die 

graag actief blijven en meer willen bewegen. 

Maar ook mensen jonger dan 65 jaar met 

bijvoorbeeld diabetes of een lichamelijke 

beperking zijn van harte welkom.

Mondzorg Plus
Bij ons kunt u kiezen voor de diensten van 

tandartsen van MondzorgPlus. MondzorgPlus 

is een ambulante tandarts en gespecialiseerd in 

het verlenen van mondzorg aan zorgafhankelijke 

mensen. Op verschillende locaties van 

Zorggroep Ter Weel komt regelmatig een vast 

mondzorgteam, bestaande uit een tandarts, 

preventieassistente of mondhygiëniste en een 

tandprotheticus. De controles en behandelingen 

vinden zoveel mogelijk plaats op de kamer of in 

een daarvoor bestemde ruimte, waarbij de cliënt 

zelfs in de eigen (rol)stoel kan blijven zitten. Ook 

bedlegerige cliënten kunnen behandeld worden. 
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Ter Weel Goes

Joannaplantsoen 1

4462 AV Goes

0113 – 65 40 00

Sint Maarten in de Groe

Beukenstraat 190

4462 CB Goes

0113 – 65 43 00

Randhof

’s-Heer Elsdorpweg 18

4461 WL Goes

0113 – 65 42 22

Gasthuis

Kievitlaan 64

4461 RB Goes

0113 – 65 43 50

www.terweel.nl


