Regio Reimerswaal
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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 Reimerswaal 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.

4

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.

8

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.

Moerzicht

Moerzicht
Moerzicht in Yerseke is een modern woonzorgcentrum met veel comfort, afgestemd
op de huidige zorgvraag. Het gebouw kijkt
uit op de Yerseke Moer, een bijzonder
natuurgebied dat grenst aan het dorp.
Het vissersdorp Yerseke heeft vanwege
de mossel- en oestervisserij een eigen
karakter.
In woonzorgcentrum Moerzicht zijn op de
eerste en tweede verdieping 37 zorgappartementen ingericht. In drie groepswoningen wordt verpleeghuiszorg aan
dementerenden geboden onder begeleiding van een vast team, dat zoveel
mogelijk de leefstijl en voorkeuren van de
cliënten ondersteunt. De woningen hebben
een eigen voordeur en een eigen huiskamer
met keuken en een terras. De cliënten
wonen hier in een huiselijke, herkenbare
omgeving en vormen een eigen zorggroep.

Voor zover mogelijk, worden de cliënten betrokken bij het koken, de afwas,
de was, enzovoort.
Het Grand Café is het levendige middelpunt voor alle cliënten en de overige
bewoners. Tussen de middag worden
hier warme maaltijden geserveerd, die
naar wens kunnen worden samengesteld. Omdat religie voor veel bewoners
een belangrijke rol speelt, wordt er een
weeksluiting gehouden.
Woonzorgcentrum Moerzicht biedt
thuiswonende ouderen verschillende
diensten aan om langer thuis wonen
mogelijk te maken. Zij kunnen gebruik
maken van het restaurant en deelnemen
aan activiteiten. Ook is er dagbesteding
voor ouderen uit Yerseke en omgeving
mogelijk.

Moerzicht
Voorzieningen

Verzorging

Verpleging (psychogeriatrie)

Dagbesteding

Grand Café

WiFi

Internetcafé

Kapper

Pedicure

Schoonheidsspecialiste
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Activiteiten
Bingo

Bijbellezingen

Creatieve middagen

Culinaire activiteiten

Filmavonden

Gymnastiek

Optredens

Seniorenfitness

Spelmiddagen


Hof Cruninghe

Hof Cruninghe

Het gemoedelijke dorp Kruiningen was
vele jaren de aankomst- en vertrekhaven
voor het veer Kruiningen-Perkpolder.
Dagelijks trok er ieder uur een lange
stoet auto’s aan het dorp voorbij. Nu het
veer Kruiningen-Perkpolder is opgeheven,
behoort de verkeersdrukte rondom het
dorp tot het verleden.
Het moderne woonzorgcentrum Hof Cruninghe is gevestigd in het hart van
Kruiningen. Het pand van woningcorporatie
R&B Wonen is gebouwd voor zelfstandig
wonende senioren, maar daarnaast zijn er
twee kleinschalige groepsappartementen
ingericht voor cliënten psychogeriatrie.
Per appartement wonen zes cliënten met
elk een eigen kamer en een gezamenlijke
huiskamer, waarin een groot deel van de

dag wordt doorgebracht. Deze kleinschalige woonvorm creëert een herkenbare en veilige wereld. Het geluid
van pruttelende koffie of de geur van
een maaltijd geeft de cliënten een
thuisgevoel.
Naast de 24-uurszorg zijn er 18 plaatsen voor dagbesteding van cliënten uit
de gemeente Reimerswaal. Zij worden
opgevangen in de ontmoetingsruimte
van Hof Cruninghe. Onder deskundige
leiding vinden er iedere week verschillende creatieve en ontspannende activiteiten plaats en wordt een warme
maaltijd geserveerd. Ook organiseren
zij regelmatig activiteiten voor alle
cliënten en de bewoners.

Hof Cruninghe
Voorzieningen

Verpleging (psychogeriatrie)

D agbesteding

Ontmoetingsruimte

Activiteiten
Duofietsen

Spelletjes

Uitstapjes

Vieringen

Wandelen

Zangmiddagen


Nellie Houtekamer, vrijwilliger

“Ik werk het liefst met de mensen zelf”
Nellie Houtekamer is al 20 jaar actief in de
zorg, eerst als medewerker en nu volledig
als vrijwilliger. Ze is gemiddeld anderhalve dag per week actief in Ter Weel
Krabbendijke of Hof Cruninghe. “Ik heb in
Ter Weel lange tijd het winkeltje beheerd.
Dat deed ik enorm graag, maar ik kreeg
problemen met m’n knieën. Ik moest toen
stoppen. Gelukkig kan ik nu wel vrijwilligerswerk doen. Ik werk mee bij speciale
evenementen en tijdens de wekelijkse
soos help ik bijvoorbeeld met kaarten.
Op woensdag zit ik achter de balie van half 5
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tot half 9. Ik heb dan een gastvrouwfunctie
en wijs mensen de weg of maak een
praatje met een cliënt. In Hof Cruninghe
komen de cliënten van de dagbesteding uit
de omgeving. Je werkt dan met een kleine
groep en kan hier op een ontspannen
manier creatieve ideeën uitwerken. Ik kan
dan echt met de mensen zelf bezig zijn.”
Hoelang Nellie nog doorgaat weet ze niet.
“Het team vrijwilligers is best groot, maar
het wordt professioneel aangestuurd door
onze vrijwilligerscoördinator en dat werkt
goed.”

Maria-Oord

Met de vernieuwing van de jaren ’50 wijk
‘Achter de Boomdijk’ werd het oude
Maria-Oord gesloopt. Op dezelfde locatie
is nu een modern en comfortabel woonzorgcentrum gebouwd, dat voldoet aan de
zorgeisen van deze tijd. Het pand bestaat
uit een hoofdgebouw met 36 verzorgingshuisplaatsen en een tweetal woningen
met in totaal 12 verpleeghuisplaatsen
voor cliënten met psychiatrische proble-

matiek. De groepswoningen hebben
een centrale huiskamer en per cliënt
een eigen kamer.
Het gebouw heeft een moderne, maar
sfeervolle uitstraling. Het algemene
uitgangspunt van woonzorgcentrum
Maria-Oord is vrijheid, gelijkwaardigheid en ruimte voor uw eigen sociale
netwerk. Dit zijn sleutelwoorden bij
de zorg en begeleiding van cliënten.
De leeftijd van de cliënten varieert in
Maria-Oord van 50 tot 100 jaar. Dit is
afwijkend van de gemiddelde leeftijd in
de andere woonzorgcentra. De cliënten
komen uit verschillende regio’s.
Regelmatig worden er activiteiten
georganiseerd, die een bijdrage leveren
aan het welzijn en aangepast zijn op de
zorgvraag van de cliënten.

Maria-Oord

Hansweert ligt direct aan de Westerschelde. Door het sluizencomplex was
het decennia lang het knooppunt tussen
Antwerpen en Rotterdam. Dit bracht veel
bedrijvigheid in het dorp. In die tijd werd
Hansweert ook wel ‘Klein Antwerpen’
genoemd. Maria-Oord heeft al jarenlang
een bijzondere status in Hansweert. Sinds
2010 is het woonzorgcentrum aangesloten
bij Zorggroep Ter Weel.

Maria-Oord
Voorzieningen

Verzorging

Verpleging (bijzondere zorg)

Restaurant

WiFi
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Activiteiten
Bingo

Duofietsen

Filmmiddagen

Koffieconcerten

Optredens

Spelmiddagen

Uitstapjes

Wandelen


In het rustieke dorp Rilland, op het
smalste stukje Zeeland, zijn sinds de
opening van woonzorgcentrum De nieuwe
Vliedberg drie nieuwe woningen beschikbaar voor psychogeriatrische cliënten uit
de omgeving. De woningen bieden elk
plaats aan zes cliënten.
Het moderne woonzorgcentrum ligt aan
de rand van het dorp en heeft vanaf de
bovenste verdieping zicht op het Nauw van
Bath. Veel zorg is besteed aan de inrichting van de woningen. Iedere woning heeft
een eigen kleurenpalet en eigen sfeer.
Voor de cliënten vergroot dit de herkenbaarheid en het gevoel van harmonie.

Centraal in de woning is de woonkamer
met keuken, waar dagelijks voor de
cliënten wordt gekookt. Iedere cliënt
heeft een eigen slaapkamer, maar is
overdag vooral aanwezig in de woonkamer, het hart van de woning. De
cliënten helpen, voor zover mogelijk,
mee bij de bereiding van de maaltijden.
Deze kleinschalige woonvorm creëert
een huiselijke sfeer en dit heeft een
positieve invloed op het welzijn van de
cliënten. De drie woongroepen zijn op
de begane grond gevestigd en hebben
ieder een eigen ingang. Een mooie tuin
zorgt voor een groene en natuurlijke
omgeving.

De nieuwe Vliedberg

De nieuwe Vliedberg

Bij de bouw van De nieuwe Vliedberg is gedacht
aan de toekomst. De woningen zijn multifunctioneel gebouwd met het oog op toekomstige
ontwikkelingen in het zorgaanbod en de veranderende behoefte van onze nieuwe ouderen.
Tussen het naastgelegen seniorenwooncomplex
Oostkilhoek en De nieuwe Vliedberg is een
ontmoetingsruimte ingericht, waar zowel de
bewoners van de zorgwoningen als senioren uit
de buurt kunnen deelnemen aan activiteiten.
Voor senioren uit de wijk is het mogelijk om
’s middags een warme maaltijd te gebruiken in
het restaurant en er worden ook maaltijden
thuis bezorgd.
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De nieuwe Vliedberg
Voorzieningen

Verpleging (psychogeriatrie)

Dagbesteding

Ontmoetingsruimte met restaurant

WiFi
Activiteiten
Wekelijks diverse activiteiten

Ter Weel Krabbendijke

Het verpleeghuis biedt plaats aan
somatische en psychogeriatrische cliënten,
die in kleinschalige zorggroepen wonen.

De groepen bestaan uit acht cliënten,
ieder met een eigen kamer en één
centrale woonkamer. Zij bevinden zich
allen op de begane grond. Door de royale
ramen in het pand is het contact met
‘buiten’ optimaal en hebben de cliënten
uitzicht op de binnentuin. Goede zorg
gaat hand in hand met het welzijn van
de cliënten in woonzorgcentrum Ter
Weel Krabbendijke.
Voor senioren uit de wijk is het mogelijk om ’s middags een warme maaltijd
te gebruiken in het restaurant en er
worden ook maaltijden thuis bezorgd.
Diverse faciliteiten zijn toegankelijk
voor zelfstandig wonende senioren.
Ook tijdelijke en spoedopnames zijn
mogelijk.

Ter Weel Krabbendijke

Ter Weel Krabbendijke is de grootste
locatie van Zorggroep Ter Weel in de
gemeente Reimerswaal. Het woonzorgcentrum ligt midden in het dorp Krabbendijke met het gezellige dorpscentrum op
loopafstand. Het bestaat uit verzorginghuis Nieulande en verpleeghuis Ter Weel.
Direct grenzend aan de centrale hal met
receptie is een gezellig restaurant waar
regelmatig gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden. In Nieulande hebben
alle cliënten een eigen appartement. Deze
appartementen zijn verdeeld over drie
woonlagen. Voor cliënten die meer begeleiding nodig hebben, zijn twee huiskamers
ingericht. Hier wordt hen een dagprogramma aangeboden.

Voorzieningen

Verzorging (Nieulande)

Verpleging (psychogeriatrie en somatiek)

Restaurant

W iFi

Internetcafé

K apsalon

Pedicure
Polikliniek
Fysiotherapie

Ergotherapie


Activiteiten
Bingo

Duofietsen

Filmavonden

Handwerken

Koersbal

Maandelijks buffetavonden

Optredens

Seniorenfitness

Spelmiddagen

Weeksluitingen


Liesbeth Harthoorn, verzorgende Ter Weel Krabbendijke

“We geven cliënten nu meer de eigen regie”
Liesbeth Harthoorn is verzorgende op de afdeling
somatiek van Ter Weel Krabbendijke. “Onlangs heb
ik mijn EVV-opleiding afgerond. Dit betekent dat ik
straks als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende aan
de slag zou kunnen en dat ik de contactpersoon
wordt voor de cliënten en hun familie. Ik ben hier in
1990 gestart en er vanaf 2000 een aantal jaren uit
geweest vanwege mijn gezin. Sinds 2008 werk ik
weer 24 tot 28 uur. Eerst in de late diensten en nu
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volledig in de dagdienst. Dat is wennen. Het is overdag veel drukker, maar ook de zorgvraag is veranderd. We werken nu met een leefplan en we willen
de cliënten meer de eigen regie geven. Dat komt de
kwaliteit van de zorg ten goede, maar vraagt meer
tijd en geduld van de medewerkers. Zelfredzaamheid moeten wij stimuleren. Dat is een belangrijk
aspect in de nieuwe zorg en ook voor ons een
uitdaging.”

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).

Mevrouw Van Gilst-Lobbezoo,
cliënt Nieulande

“Wat ik nog zelf kan, doe ik zelf”
Mevrouw Van Gilst-Lobbezoo is geboren en
getogen in Krabbendijke. Vanuit haar
appartement op de eerste etage kijkt ze uit
over een parkje en de straat. Ze woont hier
nu bijna 7 jaar. “Ik heb het naar mijn zin hier.
Er wordt goed voor me gezorgd, en wat ik zelf
nog kan, dat doe ik zelf. Ik woonde samen
met m’n man in een bejaardenflatje, maar
toen hij overleed redde ik het niet meer
alleen. Ik viel nogal eens vanwege een
slechte knie. En dat wordt alleen maar
slechter. Ook ben ik dit jaar al twee keer aan
mijn hart geopereerd. Nog een operatie aan
mijn knie durf ik niet meer aan. Ik kan nu nog
voetje voor voetje naar mijn tafel komen om
te eten. Aan tafel eten vind ik prettig.
Gelukkig kan ik goed alleen zijn en hou ik van
puzzelen en lezen. Er komt nog regelmatig
familie op bezoek en mijn dochter woont hier
op Krabbendijke. Ik mag niet klagen.”

Moerzicht
Moerplein 73
4401 HZ Yerseke
0113 - 65 43 10

Hof Cruninghe
Langeviele 41
4416 CE Kruiningen
0113 - 27 23 81

Maria-Oord
Maartenbroersweg 42
4417 BL Hansweert
0113 - 65 42 00

De nieuwe Vliedberg
Vliedbergstraat 6 - 8 - 10
4411 AJ Rilland
0113 - 65 42 80

Ter Weel Krabbendijke
Willem Kosterlaan 1
4413 CP Krabbendijke
0113 - 65 42 60

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

