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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 intensievere zorg. Dit kan voor uzelf zijn, voor uw partner, voor een van uw ouders of een
familielid. Fysieke of mentale problemen kunnen het onmogelijk maken nog zelfstandig
een huishouden te voeren of het is voor uw partner of familie niet meer mogelijk zorg te
verlenen. Op dat moment zoekt u een nieuwe leefomgeving met de juiste zorg en een
prettige woonsfeer. Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie die u op dat moment een
nieuwe leefomgeving kan bieden en een sfeer die bij u past.

Zorggroep Ter Weel is een Zuid-Bevelandse
zorgorganisatie, die al meer dan 50 jaar
zorg biedt aan ouderen. De naam ‘Ter Weel’
is herkenbaar en vertrouwd. De eerste
vestiging opende haar deuren in Goes-Zuid.
Sindsdien is er veel veranderd. Onder de
paraplu van Zorggroep Ter Weel vallen nu
diverse woonzorgcentra in de regio’s Goes
en Reimerswaal. Alle vestigingen hebben
een herkenbare naam met een zorgaanbod
op maat, maar op alle locaties geldt:
De cliënt staat centraal!
In deze brochure stellen wij kort onze locaties
in Goes aan u voor. De definitieve indicatie is
de bepalende factor voor de plaatsing in een
van onze woonzorgcentra.

Uw verzorging, onze zorg!
Zorggroep Ter Weel is een ondernemende
organisatie die gericht is op het ondersteunen van uw zelfredzaamheid, waardoor u zo
lang mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.
Zorggroep Ter Weel biedt een begeleidingsen behandelaanbod binnen kleinschalige
woongroepen. De eigen regie van de cliënt,
belevingsgerichte zorg, gelijkwaardigheid,
veiligheid en respect zijn hierbij sleutelbegrippen. Wonen in zorgcentra van
Zorggroep Ter Weel betekent wonen in een
prettige en comfortabele omgeving.
Zorggroep Ter Weel is een ‘woon- servicewelzijnscentrum’ voor ouderen. Ook ouderen
uit de directe omgeving kunnen gebruik maken
van de diensten van Zorggroep Ter Weel.

Uw welzijn, onze zorg!
Uw welzijn en kwaliteit van leven staan bij
ons hoog in het vaandel. In uw nieuwe
woonomgeving is niet alleen sprake van
goede zorg, u moet zich ook prettig en veilig
voelen in uw nieuwe thuis. Dit wordt onder
andere bepaald door een goede dagbesteding.
Zorggroep Ter Weel biedt hiervoor een groot
aantal mogelijkheden. De dagbesteding
wordt in overleg met u afgestemd, waarbij
rekening gehouden wordt met persoonlijke
interesses, hobby’s, uw sociale leven en
contact met de samenleving. Welzijn betekent
ook dat u voor zover mogelijk, nog zelfstandig
dingen kunt uitvoeren en fysiek en mentaal
in beweging blijft. Hierbij zijn de mogelijkheden binnen het woonzorgcentrum mede
bepalend voor de mate waarin dit kan.
De activiteiten worden altijd naar wens en
met voldoende variatie aangeboden.
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Hoe verloopt de opname?
Cliënten die in de verpleeghuizen van Zorggroep Ter Weel een plaats krijgen, hebben
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).
Als uw aanvraag is ingediend, neemt onze
maatschappelijk werker contact op met u
of uw familie. Hij/zij begeleidt u verder bij
de opname 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.

Zorggroep Ter Weel in het kort

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Cliënten Service Bureau: 0900 - 22 44 880 (lokaal tarief)
Maatschappelijk werk:

0113 - 65 40 00

Maatschappelijk werk
Bij de verhuizing naar een van onze woonzorgcentra in Goes of Reimerswaal komen
er een groot aantal zaken op u af. Nadat uw
aanvraag is ingediend, begeleidt een maatschappelijk werker u in dit traject. Zijn er
dingen niet duidelijk, zijn er vragen over
financiële zaken of is er behoefte aan overleg binnen de familie? Dan kunt u contact
opnemen met een van onze maatschappelijk
werkers.
Dagbesteding
Met de komst van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), onderdeel van de
participatiewet, heeft Zorggroep Ter Weel
het aanbod van de dagbesteding opnieuw
ingericht. We spreken nu over dagbesteding
en gespecialiseerde dagbesteding. Voor de
(gespecialiseerde) dagbesteding heeft een
cliënt een indicatie Wlz (Wet langdurige
zorg) of een beschikking Wmo nodig.
Zorggroep Ter Weel biedt hiervoor nieuwe
arrangementen aan, afgestemd op de
mogelijkheden van de cliënt. Dagbesteding
wordt aangeboden in Goes en Reimerswaal,
gespecialiseerde dagbesteding alleen in
Goes.
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Tijdelijk verblijf
Soms kan er een situatie ontstaan waardoor
u tijdelijke zorg nodig heeft. Een moment
waarop u hulp thuis niet goed kunt regelen.
Dit kan zijn omdat er geen familie of bekenden
zijn die de dagelijkse zorg op zich kunnen
nemen of omdat thuishulp (tijdelijk) niet
beschikbaar is. Hiervoor heeft Zorggroep Ter
Weel een aantal eenpersoonsappartementen
beschikbaar in Goes en Krabbendijke. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met maatschappelijk werk of met het
Cliënten Service Bureau.
Seniorenappartementen huren
Op diverse locaties van Zorggroep Ter Weel in
de gemeente Goes zijn vrije seniorenappartementen te huur. Dichtbij uw partner wonen of
in een beschermde omgeving wonen komt
hiermee binnen handbereik. U bepaalt in
overleg welke zorg en activiteiten u afneemt,
maar u bent volledig vrij om hierin een keuze
te maken. Het aanbod in de zorg en de mogelijke extra services zijn momenteel sterk in
beweging en kan op termijn afwijken van wat
er hier beschreven staat. Informeer ernaar bij
het Cliënten Service Bureau.

Zorg Thuis
Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Het ouder
worden, een ziekte, een beperking of een
thuiskomst vanuit een ziekenhuis kan dit
minder makkelijk maken. Zorg Thuis van
Zorggroep Ter Weel kan dan uitkomst bieden.
Onze professionele zorg- en dienstverlening
is erop gericht om uw zelfredzaamheid en
eigen levensstijl zo lang mogelijk te behouden.
Zorggroep Ter Weel biedt thuiszorg aan in de
omgeving van de woonzorgcentra. Hierdoor
zijn er 24 uur per dag en 7 dagen per week
zorgmedewerkers bij u in de buurt.
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.

Maaltijdvoorziening
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 Goes
en Borsele of Tafeltje-Dek-Je voor de regio
Reimerswaal. 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 het Cliënten Service Bureau.
Restaurants
Alle 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.

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 een polikliniek aanwezig in
Ter Weel Goes en Ter Weel Krabbendijke.
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 een polikliniek in Ter Weel
Goes en Ter Weel Krabbendijke. Daarnaast
wordt dit aan de cliënten van Zorggroep Ter
Weel aangeboden en aan huis verzorgd.
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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 een polikliniek logopedie in Ter
Weel Goes. Ook wordt logopedie aangeboden
aan zowel cliënten van Zorggroep Ter Weel als
senioren uit de omgeving.
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging is een breed begrip voor
aandacht voor levens- en zinvragen, los van
een religieuze of kerkelijke stroming. Heeft u
te maken met toenemende afhankelijkheid of
voelt u zich verloren in uw angst, verdriet of
boosheid over de situatie waarin u nu zit? Een
geestelijk verzorger kan u helpen steun te vinden bij uw vragen. Geestelijke verzorging is op
basis van een vertrouwensband. U kunt vrij praten over uw 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.

Ter Weel Goes

Ter Weel Goes

Woonzorgcentrum Ter Weel Goes is
centraal gelegen in Goes-Zuid. Het biedt
zorg 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 moderne pand van Ter Weel Goes
heeft een ruime kleurrijke entree met zitjes. Het restaurantgedeelte is de 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 of warme maaltijd willen
gebruiken.

De afdelingen hebben een eigen herkenbare Zeeuwse naam. Grote foto’s
van het typische Bevelandse landschap
fleuren de afdelingen op. De eenpersoonskamers zijn vernieuwd en de
afdelingen hebben een centrale huiskamer met keuken. In deze keuken
wordt dagelijks gekookt en de cliënten
kunnen hierbij een handje helpen. Het
vormen van een ‘zorggroep’ creëert
een huiselijke sfeer en dit heeft een
positief effect op het welzijn van de
cliënten. In een speciale ruimte worden in groepsverband creatieve activiteiten aangeboden, zoals kleien en
handwerken, maar ook geheugentraining op de computer is hier mogelijk.

Voorzieningen

Verpleging
(psychogeriatrie en somatiek)

D agbesteding

G especialiseerde dagbesteding

Restaurant

W iFi

Internetcafé

K apsalon

W inkeltje

Pedicure

S choonheidsspecialiste

Polikliniek
F ysiotherapie

Logopedie

Ergotherapie


Activiteiten
Bewegingsspelen

Bingo

Kerkdiensten

Koor

Kunstatelier

Optredens

Voetmassage


Mevrouw Sinke-Harinck,
cliënt Ter Weel Goes

“Ik begin te wennen”
“Mevrouw A.J. Sinke-Harinck”, zo stelt
ze zich voor. “Ik ben hier nog niet zo lang
hoor, maar ik begin te wennen.”
Mevrouw Sinke, geboren en getogen in
’s-Heer Abtskerke, heeft een herseninfarct gehad en het zelfstandig wonen
lukte niet meer. Nu woont ze op de afdeling somatiek van Ter Weel Goes. “Het is
hier aangenaam en de medewerkers zijn
lief en aardig. Wat ik erg fijn vind, zijn de
activiteiten. Ik ga graag naar het kunstatelier. Daar heb ik een kop van klei gemaakt met een neus en mond. Die moet
nog gebakken worden en dan is hij af.
Ook doe ik geheugentraining op de computer, dat is heel goed voor mij. Een
computer had ik thuis niet hoor. Samen
koken en aan tafel zitten vind ik erg
prettig. Het liefst eet ik bami, nasi of
spaghetti, heerlijk, ’t is soms net een
sterrenrestaurant!”
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Bianca Rijk, vrijwilliger Ter Weel Goes

“Het hoort er gewoon bij”
Bianca Rijk masseert iedere woensdag
voeten van cliënten van Ter Weel Goes.
“Voeten zijn neutraal, dat vinden veel
ouderen erg prettig. Ik heb pas een flessenwarmer aangeschaft waarin ik mijn
fles olie zet. Ik kan dan met warme olie
aan de slag.” Masseren doet Bianca de
rest van de week beroepsmatig in haar
eigen Shiatsu-salon aan huis, maar ze
vindt het heel normaal dat ze daarnaast
vrijwilligerswerk doet. “Voeten zijn
vooral in de winter een aandachtsgebied.
Ze drogen dan makkelijk uit.
Het is voor ouderen enorm ontspannend
en het is ook sociaal. Ondertussen kun
je gewoon praten met elkaar, je ziet dat
mensen dat waarderen.” Waarom vrijwilligerswerk? “Ik vind dat het er bij
hoort in het leven, ik heb me spontaan
aangemeld bij Ter Weel Goes en ga ook
regelmatig op pad met de duofiets met
cliënten van het Gasthuis.”

Grietje van de Vliet, verzorgende Ter Weel Goes

“Kom niet aan mijn cliënten!”
“Op mijn elfde vertelde ik al dat ik later
voor ouderen ging zorgen. Het werd
inderdaad mijn werk én het verzorgen
doe ik nog steeds!”, vertelt Grietje van
de Vliet. Voor Grietje is het welzijn van
haar groep het allerbelangrijkste. Haar
motto: “Kom niet aan mijn cliënten!”
Sinds de renovatie van Ter Weel Goes is
er nu op de afdeling somatiek van Grietje
één huiskamer met acht cliënten met
ieder een eigen slaapkamer. “De kleinschalige opzet geeft ons de kans om veel
aandacht aan de cliënten te geven. Het
betekende wel een omschakeling in de
manier van verzorgen. Er staat nu in de
huiskamer een moderne keuken, waarop
iedere dag door de verzorgenden zelf
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wordt gekookt. Dat vraagt om meer improvisatie, maar de cliënten helpen zelf
een handje mee, bijvoorbeeld bij het
schillen van aardappelen. We eten nu,
op verzoek van onze cliënten, ’s avonds
warm. Door het samen koken en de geur
van eten, hebben de cliënten meer trek
en eten ze de maaltijden met meer
smaak op. We werken nu met een verzorgende en een helpende medewerker
op de huiskamer. De cliënten hebben
meer privacy en kunnen eigen keuzes
maken. Dat maakt het soms zwaarder,
maar het voldoet meer aan de eisen van
de tijd. Zo willen wij later zelf ook verzorgd worden.”

Woonzorgcentrum Sint Maarten in de
Groe is een van de nieuwste locaties in
Goes en nauw verbonden met Ter Weel
Goes. Het frisse en kleurrijke woonzorgcentrum is ontworpen en ingericht met
het oog op de ‘nieuwe’ ouderen en de
veranderende vraag in de zorg. In dit
moderne pand aan de Beukenstraat zijn
65 ruime eenpersoonsappartementen
beschikbaar.
Een team van circa 28 medewerkers levert
zorg op maat op afdeling Barbesteijn,
waarbij het welzijn van de cliënten een
belangrijke rol speelt. Het moderne
Grand Café is het centrale verzamelpunt.
Zowel cliënten als wijkbewoners kunnen
hier een kopje koffie drinken of een lunch
gebruiken.

Dagelijks komt een groot deel van de
cliënten eten in het Grand Café. Dit
wordt gestimuleerd als onderdeel van
het sociale welzijn. Op de begane
grond is een aparte ruimte voor seniorenfitness. In beweging blijven is goed
voor lichaam en geest. In de fitnessruimte kunnen inwonende cliënten en
senioren uit de wijk onder deskundige
begeleiding bewegen. Hiervan wordt
sinds de opening veel gebruik gemaakt.
Naast het pand is een beweegtuin
ingericht voor ditzelfde doel. Sint Maarten in de Groe is een woonzorgcentrum
voor de ouderen van de toekomst!

Sint Maarten in de Groe

Sint Maarten in de Groe

Sint Maarten in de Groe
Voorzieningen

Verzorging

Grand Café

W iFi

Pedicure

S choonheidsspecialiste
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Activiteiten
Dagelijks diners in buffetvorm

Fit met Diabetes

Knutselen

Maandelijks buffetavonden

Optredens

Seniorenfitness

Spelmiddagen


Woonzorgcentrum Randhof ligt op de
grens van Goes en Kloetinge. Een deel van
de appartementen heeft een vrij uitzicht
op het polderlandschap richting Kattendijke en de Oosterschelde. Randhof biedt
haar cliënten huisvesting, begeleiding en
verzorging en heeft 75 verzorgingshuisplaatsen (afdeling Steenen Beer) en drie
verpleegafdelingen (afdeling Binnenpoort), waar kleinschalige zorg wordt
verleend aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Door deze inpandige
verpleegafdelingen kunnen cliënten in
Randhof blijven als er meer intensieve
zorg nodig is. De appartementen liggen

grotendeels rondom een overdekte
binnentuin, het marktplein. Ook het
restaurant is hier gevestigd, waar de
cliënten elkaar kunnen ontmoeten.
De zorg in Randhof is aanvullend op wat
u als cliënt nog zelf kunt. Dat kan voor
iedere cliënt anders zijn. Het bevorderen van uw welzijn is een belangrijke
factor. Dit doen wij door creatieve en
sportieve activiteiten te organiseren.
Regelmatig zijn er gezamenlijke maaltijden, spelletjesmiddagen of andere
activiteiten in het restaurant of op het
marktplein.

Randhof

Randhof

Randhof
Voorzieningen

Verzorging

Verpleging (psychogeriatrie en somatiek)

Restaurant ‘De Ganzepoort’

WiFi

Internetcafé

Kapsalon

Winkeltje

Pedicure

Schoonheidsspecialiste
Activiteiten
Bewegingsuur

Bingo

Filmmiddagen

Gezamenlijke maaltijden

Knutselen

Koersbal

Koor

Optredens

Wandelingen

Weeksluitingen

bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten
van het woonzorgcentrum zoals alarmering,
warme maaltijden, activiteiten en opname bij
ziekte.
Op iets grotere afstand van Randhof, maar aan
dezelfde straat, staat Wolfshoek met 25 seniorenwoningen in een hogere prijsklasse. Randhof
verleent ook deze bewoners service op maat.
De exploitatie en verhuur wordt verzorgd door
Protestants Christelijke Stichting Randhof Services.
Voor meer informatie en inschrijven kunt u zich
wenden tot het Cliënten Service Bureau via
telefoonnummer 0900 - 22 44 880 (lokaal tarief).



Woonzorgcomplexen Nassauhof en Wolfshoek
Aangrenzend aan Randhof staat woonzorgcomplex
Nassauhof met 46 seniorenwoningen. Deze worden verhuurd aan senioren vanaf 65 jaar.
Nassauhof is direct verbonden met Randhof en de
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Extra services in Nassauhof en Wolfshoek zijn:
Aansluiting op het alarmsysteem
(spreek-/luisterverbinding)
 Eerste hulp (dag en nacht)
 Maatschappelijke dienstverlening
 Administratieve hulp
 Warme maaltijden met keuzemenu
 Tijdelijke opname bij ziekte, nachtopvang
 Deelname aan ontspanningsactiviteiten
 Huishoudelijke dienst in openbare ruimte
 Inspraak via de huurdercommissie
 Gebruik van winkel, kapper, pedicure,
fysiotherapeut, e.d.
Maandelijks worden hiervoor servicekosten in
rekening gebracht.


Als u houdt van stads wonen, voelt u zich in
het Gasthuis waarschijnlijk snel thuis. De
mooie binnenstad en Grote Markt van Goes
zijn maar een paar minuten lopen. Ook de
karakteristieke singels en stadswallen
zijn geschikt voor een fijne wandeling.
Woonzorgcentrum Gasthuis heeft zes
woonlagen. Een groot deel van de appartementen heeft dan ook een weids uitzicht
over de stad. De verdiepingen één tot en
met drie behoren tot de verpleegzorg
Kolveniershof. Deze zijn ingericht als
kleinschalige woongroepen met een centrale huiskamer voor circa acht personen.

De verdiepingen vier tot en met zes
behoren tot het verzorgingshuis onder
de noemer ‘Hoogkamer’. De cliënten
wonen hier zelfstandig, maar krijgen
zorg en ondersteuning waar nodig.
Ook is er een huiskamerproject gestart
voor cliënten die meer dagstructuur
nodig hebben. Wekelijks worden er in
het Gasthuis activiteiten verzorgd.
In het restaurant op de begane grond
is volop ruimte voor gezamenlijke
maaltijden en speciale activiteiten,
zoals optredens en spelmiddagen.
In het restaurant worden ook
weeksluitingen verzorgd.

Gasthuis

Gasthuis

Gasthuis
Voorzieningen

Verzorging

Verpleging (bijzondere zorg)

Restaurant ‘De Gasterij’

WiFi

Kapsalon

Winkeltje

Pedicure

Schoonheidsspecialiste

Activiteiten
Bingo

Gezamenlijke maaltijden

Koor

Maandelijks buffetavonden

Optredens

Weeksluitingen


Annette Dijkshoorn, verzorgende Gasthuis

“De wensen van de cliënt staan centraal”
Annette Dijkshoorn is verzorgende in het Gasthuis.
“Ik werk hier nu vier jaar, het werk is heel breed en
afwisselend. Er heerst een goede sfeer en er is
veel respect voor de cliënten en voor elkaar.
Ik werk op de verdiepingen 4 tot en met 6, waar
de meeste cliënten tussen de 80 en 90 jaar zijn.
Je bouwt echt een band met ze op. Aan de ‘zuster’
kunnen ze veel kwijt. De cliënten wonen hier nog op
zichzelf en hebben meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld in de maaltijden van Meals on Wheels, die
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bezorgd worden op de kamer. Sommige cliënten
willen graag driemaal in de week douchen, de ander
wil één keer in de week uitslapen. Dat was enkele
jaren geleden nog ondenkbaar. De wensen moeten
uiteraard te combineren zijn met de uit-voering van
onze zorgtaken. Met diverse activiteiten voor de
cliënten wordt ook een prettige sfeer gecreëerd en
het zorgt voor contact met de omgeving. Tevreden
cliënten, dat doel staat bij ons centraal!”

Woonzorgcomplexen Veste-, Stad- en
Singelappartementen
Woonzorgcentrum Gasthuis heeft ook een zorgfunctie
voor ouderen in het centrum van Goes. Zij kunnen
gebruik maken van diverse faciliteiten in het woonzorgcentrum, die bijdragen aan hun welzijn. Er is ook
een aantal plaatsen voor dagbesteding. In de directe
omgeving van het Gasthuis zijn de Veste-, Stad- en
Singelappartementen gevestigd, waarin ouderen nog
zelfstandig wonen, maar wel gebruik kunnen maken

van diverse diensten van het Gasthuis, zoals alarmering, warme maaltijden, activiteiten en opname bij
ziekte.
De exploitatie en verhuur van deze appartementen
wordt verzorgd door het Cliënten Service Bureau van
Zorggroep Ter Weel. Voor meer informatie en
inschrijven kunt u met hen contact opnemen via
telefoonnummer 0900 – 22 44 880 (lokaal tarief).

Meneer Wagenvoort, cliënt Gasthuis

“Ik woon hier naar mijn zin”
Op de vijfde verdieping van het Gasthuis,
op de afdeling Hoogkamer, woont de heer Wagenvoort. Hij heeft vanuit zijn woonruimte een weids
uitzicht over Goes. Lange tijd woonde hij in een flat
vlakbij het Gasthuis. “Ik ben een ’24-er”, grapt hij
als je naar zijn leeftijd vraagt, “je moet dan zelf
maar even rekenen.” De heer Wagenvoort is nog
zeer bij de tijd en kan zijn levensverhaal gedetailleerd vertellen. Geboren en getogen in Middelburg,
tijdelijk gewoond in Brabant en later weer terug
naar Middelburg, waar hij in de muziekwinkel van
zijn vader stapte. “Ik woon hier nu sinds 18 april
2008. Dat komt omdat ik samen met mijn vrouw
zeven maanden in Sint Maarten in de Groe heb
gewoond. Zo ben ik in het Gasthuis terecht gekomen.
Lichamelijk gaat het een stuk minder nu, mijn hart
en longen functioneren maar voor 30 procent. Ik
woon hier naar mijn zin hoor. Er zijn activiteiten en
er is gezelligheid. De verzorging is goed. Tot voor
kort ging ik nog regelmatig mee met groepsreizen,
maar helaas lukt dat nu niet meer. Ik zit nu ook in
de cliëntenraad, heb mijn leven lang in besturen
gezeten. Dat voelt als mijn plicht, want ik ben
gelovig. Daarom doe ik het nog steeds.”

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

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

