


 3 2

Schrijfclub
Bij Galerie – Atelier De Kaai in Goes komen tien cliënten twee keer per week samen om 

samen te schrijven. De activiteit wordt begeleid door vrijwilligers. 
De cliënten worden op verschillende manier gestimuleerd om te schrijven. Bijvoorbeeld 
door elke keer andere thema’s aan te dragen. Eén keer per week wordt er gescrabbled. 

Daarbij worden ook buitenlandse mensen uitgenodigd zodat zij hun Nederlandse 
taalvaardigheid kunnen versterken. 

         Het voorwoord van dit magazine  

is verzorgd door 

Rik Meijers en Egon Ventevogel.

Geschreven door

Egon Ventevogel

Voorwoord
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Ja…

Ahum ik zit hier en maak een schrijfsel. 

Maar waarover dat is altijd een verrassing dat zie ik wel als ik opsta. 

Kijk he ik kwam deze morgen binnen van…

Ja wat nu weet ikke vee het schip zonder zure appels strand wel ergens. 

En dat mag hier ook dat is juist zo leuk…

Ergens anders kan dit niet hoor…

Maar ja…

Nou ben ik ook niet ieder ander.

Kijk ik had hier allang niet meer gewerkt als ik het niet leuk had hier.

Dus…

Ik wil maar een ding nog zeggen om tot mijn eindpunt te komen. 

Kom er bij hier…

Het is kei en kei gezellig hoe meer zielen hoe meer vreugd…

Rik  |  29 maart 2017

Altijd een 
verrassing

         Het voorwoord van dit magazine  

is verzorgd door 

Rik Meijers en Egon Ventevogel.

Geschreven door

Rik Meijers
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apetito heeft ruim 50 jaar ervaring in de professionele maaltijdvoorziening. 
In Europa eten dagelijks meer dan 1,3 miljoen mensen een maaltijd van apetito.

Gastvrijheid & ambiance

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 023 29 75  
Wij helpen u graag verder.

www.apetito.nl • info@apetito.nl
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Boodschappenservice

Food

Voedingsadvies

Catering

Gastvrijheid & ambiance

Consultancy

Apparatuur

Meer dan een 
lekkere maaltijd!

apetito ontzorgt!

Lekker eten & drinken is belangrijk, 
maar budgetzekerheid evenzeer. 
Daarom heeft apetito het 
ontzorgingsconcept ontwikkeld. 

Topkwaliteit in maaltijden, met minimale 

personele inzet en kosten voor u. 

Heeft u belangstelling? Wij maken graag 

een geheel vrijblijvende quickscan voor u!

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 023 29 75 
Wij helpen u graag verder.

www.apetito.nl • info@apetito.nl

Meer 
Bezoek ons14-16 maart op

Jaarbeurs Utrecht een en 
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Namens SVRZ
SVRZ Veere - SVRZ ’t Gasthuis - SVRZ Borsele - SVRZ Ter Valcke - SVRZ Tholen 

SVRZ De Vurssche - SVRZ De Molenhof - SVRZ Ter Schorre

Mantelzorgers 
bedankt!
Uw aandacht is van 
onschatbare waarde
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Mantelzorgers 
bedankt!
Uw aandacht is van 
onschatbare waarde

  
  
     
    
Gors en SVRZ werken onder andere samen in het 
Afasiecentrum in Goes & Terneuzen. En in De Kraayert 
in Lewedorp bieden we zorg aan voormalig 
cliënten van Gors met dementie.

www.zorgsaam.org

ZorgSaam feliciteert Gors 
met het 

12,5 jarig jubileum

THUIS &
OUDERENZORG
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Siloah biedt mensen met een handicap de zorg die ze vragen. 
Principieel gefundeerd op Gods Woord, praktisch 
ingevuld met inhoudelijke deskundigheid en oprechte 
betrokkenheid. Dat is het werk van Siloah.

De zorgvraag van onze cliënten staat centraal. 
Bij iedere individuele vraag zoekt Siloah 
een antwoord dat past bij de persoonlijke 
mogelijkheden van de cliënt. 

Geïnteresseerd? 
Wilt u meer informatie over Siloah? 
Neem een kijkje op www.siloah.nl 
of bel vrijblijvend naar 088 275 45 00.

Siloah Gehandicaptenzorg is een onderdeel van Zorggroep Sirjon.

www.siloah.nl 

Ook in 
Zeeland!

Kwalitatief goede zorg voor 
mensen met een handicap! 

Zuidwester is er voor kwetsbare burgers: kinderen en volwassenen 
die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen 
vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Wij 
sti muleren hen om het maximale uit het dagelijkse leven te halen. 
Want net als voor ieder ander is het voor cliënten van Zuidwester 
belangrijk om van het leven te kunnen genieten. De locati es 
waar Zuidwester zorg- en ondersteuning biedt, liggen verspreid 

over Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Je vindt ons in een 
acti viteitencentrum, een woonvoorziening, of gewoon bij jou thuis.

In Zeeland bevinden onze woningen zich in de woonwijk. De 
dagbestedingslocati es liggen midden in het centrum van deze stad. 
We maken graag kennis met jou op een van onze locati es die je kunt 
bezoeken. 

Op werkdagen ben je van harte welkom voor onder andere 
traktati es in onze verjaardagswinkel Hipperdepip gelegen aan ’s 
Heer Hendrikskinderenstraat 4 in Goes.

Voor cadeau arti kelen kun je terecht bij de Walk Inn, gelegen 
aan de Van der Goeskade 47a in Goes.

Heb je trek in een kopje koffi  e, een broodje of een kom soep? 
Bezoek dan doordeweeks eens ons Servicepunt aan de 
Rommerswalestraat 1 in Goes.

WE ONTMOETEN JE GRAAG!
Contact
Voor vragen over bemiddeling kunt u direct contact opnemen 
met Match4Care, de bemiddelingsafdeling van Zuidwester:

match4care@zuidwester.org0187- 89 88 88 



 7 6  7 6



 7 6  7 6

Inhoud
	 8 GORS IN VOGELVLUCHT

	 10 HIGHLIGHTS 12,5 JAAR GORS

	 14 ‘WE MOETEN BLIJVEN VERANDEREN’

	 16 ONZE 6 AMBITIES OP EEN RIJ

	 19 ‘ZIJ IS MIJN REDDENDE ENGEL’

	 20 ‘ETEN DOEN WE ALTIJD SAMEN’

	 21 ‘THUIS KWAMEN DE MUREN OP MIJ AF’

	 22 ‘NIET TEVEEL REKENEN, MAAR JE HART LATEN SPREKEN’

	 24 ‘JE LEERT OM JE MENING TE GEVEN’

	 25 JUBILEUMFEESTEN WAREN GEWELDIG!

	 27 ‘HET DOEL IS TOKYO 2020’

	 28 ‘DOEN WAAR JE ZELF ZIN IN HEBT’

	 30 ‘HET WERK IS VOOR MIJ EEN PRETTIGE AFLEIDING’

	 33 MARIANNE; EEN BIJZONDERE KUNSTENARES

	 34 RECEPT VOOR GROTE APPELTAART VAN NUMMER 9

	 35 ‘DIT IS EEN ONTZETTEND LEUKE STAGEPLAATS’

	 36 SPECIALIST VOOR MENSEN MET NAH

	 38 WONEN EN WERKEN IN DE HOOGTE

	 39 ‘LEREN OM GOED VOOR MEZELF TE ZORGEN’

	 40 ‘MET VEEL MENSEN EEN LANGE GESCHIEDENIS’

	 42 ‘HEERLIJK, ALS POSTBEZORGER BEN IK VEEL BUITEN’

	 43 ‘JIP IS EEN BLIJ KERELTJE’

	 44	 ‘ZOEKEN NAAR LICHTHEID EN VERWONDERING’

	 45 IEDERE DONDERDAG ‘OMA-DAG’

	 45 ‘KIND ZIJN MET HET KIND’

	 46 GORS LOCATIES 



 9 8

Gors in 
vogelvlucht

Dagverblijf en tehuizen
De semimurale sector werd vroeger 
gevormd door de dagverblijven voor 
ouderen (DVO) en gezinsvervangen-
de tehuizen (GVT). De dagverblijven 
en tehuizen werden in de jaren 70 
opgezet. Voornamelijk door ouders 
via ouderverenigingen. Deze waren 
hoofdzakelijk ideologisch en regio-
naal georganiseerd. Ook in Zeeland 
waren er in de jaren ’70 en ’80 veel 
kleine stichtingen van allerlei plui-
mage. Een ware eilandenstructuur. 
Enkele van deze stichtingen lieten 
hun financiële en salarisadministra-
tie verzorgen door de SVGZ (stichting 
Sociale Voorzieningen Gehandicap-
ten in Zeeland) in Goes. Vanuit de 
SVGZ werden ook gedragsdeskundi-
gen geleverd. 

Fusies
De eerste fusie ontstond in 1997. 
Toen gingen DVO Rank en kinder-
dagcentrum Zunneguus uit Goes en 
DVO en kinderdagcentrum Brugzicht 
samen Stichting Dagcentra Ooster-
schelde (SDO). Een jaar later volgde 
weer een fusie. SDO en diverse 
woonlocaties in Vlissingen, Goes,  
Zierikzee en Tholen vormden in 1998 
samen stichting het GORS.
Dit betekende bovendien het einde 
van SVGZ. Door een fusie met Zorg 
Lichamelijk Gehandicapten (ZLG) 
ontstond in 2004 het Gors. ZLG had 
woonlocaties en activiteitencentra 
in Vlissingen, Middelburg, Goes en 
Terneuzen. Sinds deze laatste fusie 
biedt Gors ook ondersteuning aan 
mensen met een lichamelijke beper-
king en/of niet-aangeboren 
hersenletsel. 

Het huidige Gors ontstond op 1 juli 2004. 
Op dat moment fuseerden de organisaties “ZLG” 
en “Stichting het Gors”. Daarmee ontstond één 
stichting voor mensen met een verstandelijke 
beperking en/of lichamelijke beperking of (niet-
aangeboren) hersenletsel. Gors heeft echter nog 
meer rechtsvoorgangers...

De allereerste jaren
Enkele ouders namen in 1967 het initiatief om een dagverblijf voor ouderen te 
starten, aanvankelijk in de Bonte Koe en later in de Wijngaardstraat (Goes). 
Vijf jaar later openden, als onderdeel van  Stichting Philadelphia, 
dagverblijven voor ouderen De Rank, kinderdagcentrum 
De Zunneguus en gezinsvervangend tehuis  De Karnemelkshoeve.
Daarnaast werd in de jaren zeventig Stichting Accommodaties Lichamelijke 
Gehandicapten (SALG) opgericht. 
Dit werd later stichting Zorg Lichamelijke Gehandicapten.
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SALG

ZLG 

SDO

(Stichting het) 
Gors

Gors

12,5 jaar Gors? 
Ik werk hier al 40 jaar!

-  Jaap Eekhout

1998 Stichting het GORS
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2005
Er komen meerdere 
nieuwe locaties voor 

wonen en dagbesteding 
van de grond, zoals 

Zwanenhof en Molen-
water in Middelburg, 

Stadsboerderij Kom us 
Kieke in Goes. 

2006
Het	opstapcertificaat	van	

het kwaliteitssysteem HKZ 
werd eind van het jaar 

behaald. 

2011
Op 30 september wordt tijdens 

een persconferentie voor 
genodigden de nieuwe visie, 
koers en kleurrijke identiteit 

gepresenteerd. De naam wordt 
ingekort naar “Gors”.

2013
Het	onafhankelijk	onderzoeks-

bureau	Effectory	doet	een	
cliëntwaarderingsonderzoek. 
We	zijn	trots	op	het	definitief	
tevredenheidscijfer; een 8,5!

2014
Op vrijdagmiddag 19 

september wordt woonlocatie 
Valckeslotlaan te Goes 

feestelijk geopend. Het zijn 
44 appartementen, verdeeld 

over 3 verdiepingen.

“Mensgerichte 
ondersteuning door 

de jaren heen”

2012
Op	14	april	is	de	officiële	opening	nieuwe	woonlocatie	
Populierenstraat te Goes voor mensen met een lichame-
lijke of verstandelijke beperking en voor ouder wordende 
mensen met een verstandelijke beperking.

2004
Op 1 juli gaan de organisaties 
“Zorg Lichamelijk 
Gehandicapten” (ZLG) en 
“Stichting het GORS” 
samen verder onder de naam 
“het GORS”

20112012

2013

2014

2005
2006

2004

Highlights 
12,5 jaar Gors

Kom us Kieke

Populierenstraat
Valckeslotlaan
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2007
In Kruiningen werd een 
woonwerkvoorziening 

gerealiseerd voor 10 mensen 
met een stoornis op 

het spectrum van autisme 
die	een	specifieke	

huisvesting vragen.

2009
Gloednieuw kantoor aan 
het Stationspark in Goes 
voor medewerkers van 

ondersteunende 
diensten, management 

en	flexwerkers.

2010
Op 16 september opent “Kek” 

in de Scheldestraat, met 
onder andere een Printservice 

en horeca haalt de nieuwe 
dagbestedingslocatie het beste 

uit mensen naar boven.

2015
Bestuurder Karin Smit 

vervangt vanaf 1 september 
Jaap Hulstein die met pensioen 

gaat. Eerder startten Lou 
Corsius en Esther van den 
Brink (regiomanagers) en 
Linda van Son (manager 

Expertise	en	Behandeling).

2016
Alle teams zijn in 

ontwikkeling naar 
ZelfVerantwoor-

delijke Teams 
(ZVT) waarbij 
medewerkers 

meer regie en ver-
antwoordelijkheid 
krijgen. Doel: de 
zorgverlener kan 
beter en sneller 
inspelen op de 
behoefte	van	de	

cliënt.

2017
“Onbeperkt talent” op 19 april: artiesten met en zonder een beperking geven 

een avondvullende voorstelling die werd beloond met een staande ovatie.

2008
Nieuw kindcentrum

De Cirkel in Goes-Zuid, 
waar begeleiding en 

behandeling wordt gegeven 
aan twee groepen kinderen 

en tieners.

2010 2009

2015 2016 2017

2007 2008

Highlights 
12,5 jaar Gors

Centraal Kantoor

Onbeperkt talent

WWA Kruiningen

De Cirkel
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12,5 Jaar mensgerichte 
ondersteuning! 
De Heer Software feliciteert 
alle cliënten en medewerkers 
van Gors met dit mooie 
jubileum. Wij zijn trots dat we 
Gors mogen ondersteunen 
met PlanCare en het 
Cliëntportaal. 

De Heer Software
Wij verbinden zorg

Party- en evenementencatering en verhuur | Goes

Catering
Uw wens
Onze zorg

BOUW VEILIG   WOON VEILIG!
Elk jaar wordt er in Nederland 85.000 keer 

ingebroken. Detec adviseert u graag over de 
 beveiliging van uw woning of bedrijfspand. 

brandwerende 
dossierkast

kluis noodverlichting

brand-
beveiliging

toegangs-
controle

camera

intercom

inbraak-
beveiliging

0118-651750 • www.deteczeeland.nl
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NIEUWBOUW
VERBOUW

RENOVATIE
RESTAURATIE

Stationspark 35  |  4462 DZ  Goes 

T: (0113) 270 620  |  F: (0113) 250 686

Apotheker: drs. S.M.H.E.M. van de Rijt

info@zeeuwseapotheek.nl  |  www.zeeuwseapotheek.nl

De complete werkplek

www.boumankantoortotaal.nl

Bouman KantoorTotaal heeft 
alles wat een werkplek 
compleet maakt. Naast het 
uitgebreide productaanbod 
biedt Bouman KantoorTotaal 
serviceverlening en logistieke 
ondersteuning. Kortom, wij 
zorgen ervoor dat u prettig 
kunt werken.

RelatiegeschenkenKantoorartikelen Kantoormeubilair Documentsystemen Facilitaire producten Handyman service Logistiek ontzorgen

DEN HAAG   |   GOES   |   MIDDELHARNIS   |   ROOSENDAAL   |   TERNEUZEN   |   VEENENDAAL   |   VLISSINGEN
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‘We moeten blijven 
veranderen’
Karin Smit is bestuurder van Gors. Zij volgde in 
2015 Jaap Hulstein op. Ze vertelt enthousiast over 
Gors. Over de cliënten en de medewerkers. “We 
geven de veranderingen samen vorm. Dat is leuk 
en geeft een zekere dynamiek. Maar het vergt ook 
iets van onze medewerkers. We willen veel en we 
vragen veel van ze. Dat betekent hard werken en 
aanpoten. Dat zie ik en dat waardeer ik.”

Uniek
Gors heeft een unieke positie in Zeeland. Als enige 
organisatie voor gehandicaptenzorg richt het zich 
op drie doelgroepen, te weten mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen met een verstan-
delijke beperking en mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. “Deze diversiteit maakt een bepaald 
soort energie los in onze organisatie. Zowel bij 
cliënten, als bij medewerkers.”

Nieuwe ambities
In 2016 zijn de eerste stappen gezet naar het 
formuleren van zes nieuwe ambities van Gors. “We 
hebben toen zeer uitgebreid gekeken naar waar we 

staan. Waar we goed in zijn. En wat we nodig heb-
ben voor de toekomst. Daar hebben we zowel me-
dewerkers als cliënten als stakeholders bij betrok-
ken. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben 
we zes ambities geformuleerd. Deze hebben we 
tijdens zogeheten zomersessies uitvoerig bespro-
ken met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers. 
Dat waren leuke bijeenkomsten. Expres niet al te 
groot zodat er volop ruimte was om elkaar te leren 
kennen en over en weer ideeën te uiten.”

Puzzelstukjes
De ambities zeggen in de ogen van Karin vooral 
veel over de inhoud. Ze hebben betrekking op NAH 
specialisatie, de ouder wordende cliënt, innovatie-
ve dagbesteding en arbeidsreïntegratie, specialisti-
sche thuisbegeleiding, de profilering van expertise 
en cursusaanbod en het erkennen van regionale 
verschillen. “We zijn op veel fronten bezig. Lang-
zaam zie je de verschillende puzzelstukjes in 
elkaar vallen. Want naast deze inhoud, hebben we 
ook volop aandacht voor een cultuurverandering 
binnen de organisatie (terug naar de bedoeling) 

Karin Smit
Bestuurder van Gors
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“De gehandicaptenzorg is volop in beweging. Het is belangrijk dat we als 
organisatie kunnen meebewegen. Dat betekent ontwikkelen en onszelf 
verbeteren. Om die reden hebben we opnieuw onze ambities geformuleerd. 
Niet als een star plan dat binnen een bepaald aantal jaren gerealiseerd moet 
zijn. Wel als een visie op de toekomst, waarbij we wendbaar blijven en kansen 
blijven benutten.”

en voor de kwaliteit van zorg. Daarbij maken we 
gebruik van ‘beelden van kwaliteit’, gericht op de 
interactie tussen cliënt en medewerker.”

Regie in handen
Een typische Gors-kwaliteit is volgens Karin het 
vermogen van medewerkers om daadwerkelijk uit 
te gaan van de regie van de cliënt. “Zelfredzaam-
heid, eigen verantwoordelijkheid zijn nadrukkelijk 
geen loze kreten. Iedere medewerker werkt vanuit 
deze gedachte. Met het oog hierop hebben we 
ook de cursus ‘Rechten van de Cliënt’ geïntrodu-
ceerd. Voor de medewerkers én voor de cliënten. 
Dat vergt soms een omslag in denken en doen. In 
plaats van ‘zorgen voor’ verschuiven we langzaam 
naar ‘zorgen dat’. Dat betekent dat een cliënt zijn 
eigen keuzes mag maken. Als hij goed geïnfor-
meerd is en goed de consequenties kan overzien is 
de wens van de cliënt leidend en bepaalt de cliënt. 
Niet de medewerker. Met andere woorden, een 
cliënt heeft het recht om eigen keuzes te maken. 
En dat kan ook een domme keuze zijn. Regie bij 
de cliënt betekent ook zoveel mogelijk regie bij de 

medewerker. Verantwoordelijkheden en eigenaar-
schap bij de medewerker vanuit een collectieve 
visie en ambitie. Vanuit vertrouwen, verbinding en 
vakmanschap!

Transformatie
Karin is zich bewust van de veranderingen in de 
zorg. En de onrust in de politiek en bij gemeenten. 
“De omstandigheden waarin we ons werk moeten 
doen, zijn niet altijd even ideaal. Anderzijds ge-
loof ik wel in de trasformatie die in gang is gezet. 
Ik ben ervan overtuigd dat ook mensen met een 
beperking toegevoegde waarde hebben voor de 
maatschappij. Iedereen kan zich ontwikkelen en 
een stapje zetten op de participatieladder. Daarbij 
is het goed om te beseffen dat betekenisvol zijn 
iedere burger goed doet. Een concreet voorbeeld 
is onze bijdrage aan het Challenger Toernooi in 
Middelburg. De grote glimlach op ieders gezicht 
was goud waard.”

"We zijn op veel fronten 
bezig. Langzaam zie je de 
verschillende puzzelstukjes 

in elkaar vallen"
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1. NAH-specialist
 Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
 (NAH) bieden we een volledig aanbod. Dat 
 bestaat uit: behandeling, thuisbegeleiding, 
 dagbesteding, arbeidsreïntegratie en 
 woonbegeleiding. We werken bij cliënten aan 
 balans in hun leven en kwaliteit van bestaan.   
 We investeren in deskundigheid op dit gebied.

2. De ouder wordende cliënt
 We zien een toename van de groep ouder 
 wordende cliënten. Hun zorgbehoefte verandert. 
 Onder andere verpleging en verzorging (V&V), 
 een andere vorm van dagbesteding/activering 
 en dementievriendelijke zorg. We bieden 
 levensloopbestendige ondersteuning. Belangrijk 
 daarbij is de samenwerking met ouderenzorg.

3. Innovatieve dagbesteding en Arbeidsreïntegratie
 Dagbesteding bouwt op van leer- en 
 werkervaringsplaatsen tot en met betaald werk. 
 Werkzaamheden sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
 eigen interesse en mogelijkheden. We motiveren clienten 
 om inzet te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
 Hun werk heeft een maatschappelijk toegevoegde waarde 
 in de participatiesamenleving. We zijn zakelijk en stellen 
 eisen, maar verliezen nooit de kwetsbare mens 
 uit het oog.

“Gors is een logische 
keuze voor mensen 
met NAH (en hun 

verwijzers).”

De (gehandicapten)zorg is volop 
in beweging. Het is belangrijk om 
stil te staan bij wat dit voor ons 
betekent en hoe we ons goed op de 
toekomst kunnen voorbereiden.

“Ondernemen kan heel 
goed samengaan met 
kwetsbare mensen als je uitgaat 
van iemands mogelijkheden en 
het werk daar aan aanpast. 
Dan lever je 
een bijdrage!”

Onze 6
ambities

op een rij

“Ouder worden, 
van grijs gebied 

naar helderheid en 
samenwerken met 

V&V zorg.”
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1. NAH-specialist
 Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
 (NAH) bieden we een volledig aanbod. Dat 
 bestaat uit: behandeling, thuisbegeleiding, 
 dagbesteding, arbeidsreïntegratie en 
 woonbegeleiding. We werken bij cliënten aan 
 balans in hun leven en kwaliteit van bestaan.   
 We investeren in deskundigheid op dit gebied.

4. Specialistische thuisbegeleiding (LVB+)
 We onderheiden ons als specialist in thuisbegeleiding. 
 Specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
 en bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek. 
 Voor hen willen we goede en preventieve zorg ontwikkelen met 
 de gemeenten, Jeugdzorg, Psychiatrie en anderen. 

5. Profilering	van	expertise	en	cursusaanbod 
 We delen ons uitgebreid educatieaanbod en onze 
 deskundigheid daarin. We doen dat voor clienten, 
 medewerkers en vrijwilligers met gemeenten, 
 maatschappelijke organisaties en andere 
 zorgaanbieders. We ontwikkeling het 
 aanbod en bouwen een brede 
 expertise op.

“We hebben expertise en 
een mooi cursusaanbod 

in huis. Dat willen 
we ook uitdragen naar 

onze partners.”

“De verschillen zijn soms groot 
en het is steeds belangrijker 
dat er voldoende volume is. 

We bieden niet overal hetzelf-
de. We maken heldere keuzes, 
op basis van haalbaarheid.”

6. Regionale verschillen 
 De Zeeuwse eilanden verschillen qua 
 cultuur, omvang en de aanwezigheid en 
 expertise van andere zorg-aanbieders. 
 Mede daarom zijn er in elke regio andere 
 (zorg)vragen en kansen die we kunnen 
 benutten, met of zonder samenwerkings-
 partners. We maken duidelijke keuzes 
 (per regio) wat we wel en niet doen. 

“Specialisatie en scholing van 
medewerkers groeien mee. 

Aandachtspunten zijn: vertrouwen 
winnen, verbinding maken, 

interdisciplinair samenwerken en 
iemand die het proces rondom de 

client begeleidt.”

Lees meer op www.gors.nl/ambities  
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Zelfstandig wonen en leven met zorg en ondersteuning dichtbij.   
Met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Waar u ook woont op 
Walcheren,  Zorgstroom is altijd in de buurt. 24 uur per dag bereikbaar,  
zeven dagen per week. Met wijkteams, zorg- en verpleegcentra, zorghotels  
en hospices. Ook voor maaltijden en dieetadvies kunt u bij ons terecht.  
Zorgstroom ondersteunt naast de zorgvrager ook de mantelzorger,  
met advies op maat. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!

Kijk op www.zorgstroom.nl 
voor meer informatie
T 0118 - 68 40 00    
E info@zorgstroom.nl

ZORGSTROOM

zorgstroom.nl

DICHTBIJ MENSEN

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede ☎ 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes ☎ 0113 - 227 062

Ambachtsstraat 20
4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

caljouw adv 90,5x134  31-03-2006  11:38  Pagina 1

Kuipersweg 23/25
4338 PH  Middelburg
De Roterij 17
4328 BB  Burg-Haamstede

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE  Goes
Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen

Wij zijn trots dat we met onze HR-software en services bij 
kunnen dragen aan jullie succesvolle zorg dienstverlening!

Raet feliciteert  
Gors met 12,5 jaar  
prachtig werk! 
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De ondersteuning is zowel prak-
tisch als psychosociaal van aard. 
“Alles wat we doen is erop gericht 
de zelfredzaamheid te stimuleren. 
Eigen regie staat daarbij voorop.”

Beeldbellen
Madzy Roodzand uit Goes krijgt 
sinds een jaar thuisbegeleiding 
van Gors. Ze stond vol in het le-
ven, met een dochter, een drukke 
baan, vrienden en hobby’s. Door 
het ontstaan van niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), is haar leven 
in één klap volledig veranderd. 
Van alles kunnen en willen, is nu 
iedere prikkel voor haar te veel. 
Daardoor raakt ze de zin in het 
leven kwijt en is haar wereld heel 
klein geworden. Sinds een jaar 
komen Jet en haar collega’s vier 
dagen per week bij Madzy op 

bezoek. “Jet is echt mijn reddende 
engel. Het is heel simpel: doordat 
zij er is, voelt alles iets minder 
uitzichtloos. Ik heb geen behoefte 
aan mensen om mij heen, maar 
naar haar bezoek kijk ik uit. Ik kan 
met haar praten en mijn gevoe-
lens uiten. Ze begrijpt me. Dat 
helpt me echt door de dag.” Op 
zaterdag en zondag wordt Madzy 
gebeld door medewerkers van de 
Beukenstraat. “Ik heb hiervoor 
van Gors een iPad gekregen. 
Daarmee kan ik beeldbellen. De 
gesprekjes duren een kwartier, 
maar zijn voor mij heel belangrijk.”

Brede dienstverlening
Jet benadrukt dat thuisbegelei-
ding voor iedereen anders is. 
“We brengen vooraf goed in kaart 
waarbij mensen ondersteuning 

nodig hebben. Onze insteek is: 
samen doen waar nodig en zelf 
oppakken waar mogelijk. Dat 
betekent ook dat onze hulp heel 
divers is; van een luisterend oor 
tot hulp bij het aanvragen van 
hulpmiddelen of een uitkering.” 
Voor Madzy maken vooral de ge-
sprekken een verschil. “Er zijn tal 
van mensen die je met de beste 
bedoelingen van alles adviseren. 
Daar kan ik niets mee. Ze weten 
niet hoe ik me voel. Van Jet neem 
ik wel adviezen aan. Zo adviseer-
de ze me om op vakantie te gaan 
naar Tenerife. Ik was vroeger gek 
op vakanties, maar heb door mijn 
depressie al tot twee maal toe ge-
annuleerd. Nu ga ik het proberen. 
En mocht er écht iets zijn, dan kan 
ik altijd bellen.”

‘Zij is mijn  
reddende engel’
Jet van Gorsel werkt als thuisbegeleider voor volwassenen. 
De thuisbegeleiding van Gors is voor iedereen die zich in een 
kwetsbare situatie bevindt en extra ondersteuning nodig heeft. 
Tijdelijk of structureel. “We begeleiden en ondersteunen volwassen met 
(niet-aangeboren) hersenletsel, volwassenen met een beperking en volwassenen 
met psychosociale problemen.”

Specialistische 
thuisbegeleiding
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Dagelijkse bezigheden
Voor Kees en Ria is de 
dagelijkse ondersteuning 
niet altijd nodig. Ze hebben 
elkaar. “We halen ons eten 
bijvoorbeeld op in de keuken. 
We vinden het fijn om samen 
te eten. Dat doen we in ons 
eigen appartement.” Maar 
natuurlijk zijn ze geen hele 
dagen samen. Daarvoor is 
eenvoudigweg geen tijd. Ria 
werkt immers nog vier dagen 
per week bij De Betho. 
“Ik word ’s ochtends met 
een bus opgehaald en word 
’s middags met de taxi 
thuisgebracht. Het werk dat 
ik doe is inpakken en zakjes 
stickeren.” 

Fietsen en puzzelen
Kees brengt veel tijd op 
zijn kamer door. “Ik ben 
natuurlijk gepensioneerd. 
Ik punnik graag en kijk 
graag televisie. Of DVD’s, 
bijvoorbeeld van Swiebertje 

en Bassie & Adriaan.” Verder 
pakt Kees regelmatig zijn 
fiets. “Ria kan eigenlijk niet 
zonder begeleiding naar 
buiten. Daarom ga ik soms 
alleen.” Ria zelf geniet volop 
van muziek en ze vindt het 
heerlijk om legpuzzels te 
maken. 

Zelfstandig
Natuurlijk hebben Kees 
en Ria contacten met de 
andere bewoners. Zeker 
met de mensen van de 
eerste verdieping. Verder 
leven ze heerlijk hun eigen 
leven. Familie woont in de 
buurt en kan makkelijk op 
bezoek komen. Hebben 
ze boodschappen nodig, 
dan kunnen ze in de winkel 
beneden terecht. “We wonen 
hier prima. Als het even kan, 
gaan we hier niet meer weg.”

‘Eten doen we 
altijd samen’

Kees en Ria wonen op de eerste 
verdieping. Ze hebben allebei een 
appartement met een woonkamer en 
open keuken, een slaapkamer en een 
badkamer/WC. Naast ondersteuning 
bij de dagelijkse verzorging, is de 
begeleiding gericht op het creëren van 
veiligheid en sfeer. Zo kunnen de be-
woners samen koffiedrinken, samen 
eten en deelnemen aan activiteiten. 
Ook kunnen ze hulp krijgen bij de 
afwikkeling van hun post, de admi-
nistratie en geldzaken. De jongste 
bewoner van het appartementencom-
plex is 43 jaar. “We wonen hier nu 
bijna een jaar. Hiervoor woonden we 
in de Olmenstraat. Die woningen zijn 
verkocht. Het was best een overgang. 
Zeker Ria moest erg wennen.”

Ria 
Rombaut

Kees
Ringelberg

Op de hoek Beukenstraat 
– Populierenstraat 
in Goes biedt Gors 
huisvesting aan senioren 
met een verstandelijke 
beperking. Ze wonen 
hier zelfstandig. 
Met de ondersteuning die 
ze nodig hebben. 
Ria Rombaut (66) en 
Kees Ringelberg (73) 
wonen er met veel plezier. 
Naast elkaar, natuurlijk. 
Ze hebben immers al ruim 
twintig jaar een relatie.
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Ria 
Rombaut Johan Fool en Marloes Bijl zijn allebei een paar 

dagen per week actief bij Activiteitencentrum 
Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen. Ze werken 
graag samen in de houtbewerking en maken 
de mooiste spullen. Windlichten, vogelkasten, 
kaarsenplateaus en zelfs tuintafels. Aan 
creativiteit en vakmanschap geen gebrek.

‘Thuis kwamen 
de muren op mij af’

Het activiteitencentrum ont-
vangt wekelijks 46 mensen. 
Zij komen hier om lekker bezig 
te zijn en even te ontsnappen 
‘aan de geraniums’. “Thuis 
kwamen de muren op mij af”, 
vertelt Marloes, die volledig 
afgekeurd is vanwege een erfe-
lijke afwijking. Johan komt drie 
dagen per week. Hij is alleen 
met het hout in de weer. Mar-
loes komt ook op vrijdag, als er 
samen gezwommen wordt. Het 
activiteitencentrum biedt een 
ruim aanbod aan mogelijkhe-
den. Naast houtbewerking is 
dat bijvoorbeeld kaarsen ma-
ken, samen koken, fitness en 
afasiecentrum. “Het is fijn om 
hier te komen”, vertelt Johan. 
“Het is gezellig onder elkaar.”

Duiventil
De werkzaamheden worden zo 
georganiseerd dat er geen druk 
op de mensen ligt. Bestellingen 
kunnen zeker geplaatst wor-
den, maar levertijd is afhanke-
lijk van de mogelijkheden van 
de cliënten. “Als we ’s ochtends 
aankomen vertelt Dick, onze 
begeleider, wat we moeten 
doen. Zagen, schuren, schilde-

ren. Het is heel gevarieerd. 
En natuurlijk kun je het een 
beetje zelf indelen”, vertelt Jo-
han. Hij is momenteel aan het 
werk aan een prachtige, grote 
duiventil. “We maken deze in 
opdracht van een vrouw. Haar 
man was duivenmelker. 
Ze heeft nu nog vier duiven. 
Die krijgen dit hok.”

Rode kaart
Marloes en Johan vormen 
een goed team samen. Soms 
wordt de drukte van de andere 
mensen op het activiteitencen-
trum ze te veel. “Dan gaan we 
weg of ik leg een kaartje”, legt 
Marloes uit. “Ik heb een groen, 
oranje en rood kaartje. Als ik 
echt even met rust gelaten wil 
worden, leg ik het rode kaartje 
naast me. Dan kan ik even rus-
tig werken.” Marloes vindt de 
houtbewerking leuker dan de 
kaarsen, waar ze circa vijf jaar 
geleden startte.
“Ik heb inmiddels zelf een bu-
reau gemaakt van steigerhout. 
En een televisiekastje staat 
nog op de planning.”

Kerstmarkt 
De Kerstmarkt van het 
activiteitencentrum 
is misschien wel 
de belangrijkste 
gebeurtenis van het jaar. 
Op één dag komen dan 
echt honderden mensen 
naar het centrum. Johan 
is enthousiast. “We 
verkopen dan van alles, 
zoals kaarsen, houten 
kerstbomen en complete 
cadeaupakketjes. Ik heb 
zelf ook een keer een 
kerstboom ontworpen, 
met meer dan 3.000 
lucifers. Die werd heel 
goed verkocht.”

Henk Wagenmakers

Marloes Bijl

Johan Fool
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‘Niet teveel rekenen, 
maar je hart laten spreken’

Sam Louwerse, operations
manager bij Coremans BV, is blij 
maar ook trots op de succesvolle 
plaatsing van Anthonie Speelziek (30) 
bij zijn metaalbedrijf. Anthonie heeft 
inmiddels een vast dienstverband op zak. 
En dat terwijl Anthonie ‘een afstand tot 
de arbeidsmarkt’ heeft. Samen met zijn 
jobcoach Jaap Eekhout van Reïntegratie 
Zeeland solliciteerde hij bij Coremans.

"Ik vond het 
eigenlijk niet meer 

dan normaal 
om ook mensen 
als Anthonie een 
kans te bieden op 
een volwaardige 

baan."
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Anthonie Speelziek

“Sinds Anthonie bij ons werkt, hebben we 
meer plezier. Zijn enthousiasme ‘matcht’ met 
ons bedrijf. We lachen meer en zijn ons meer 
bewust van wat we van hem en van elkaar 
vragen. Even een lagere versnelling werkt 
verademend. Voor iedereen.” 

Sollicitatie
“Ik werkte hiervoor twaalf jaar bij een autowasserij. 
Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Magazijn 
en transport sprak me wel aan, maar ik kende 
Coremans niet en wist niets van de metaalindustrie. 
Het gesprek ging goed. Ik had me goed voorbereid”, 
vertelt Anthonie enthousiast. Sam beaamt dit. 
“Anthonie had allerlei vragen vooraf bedacht. Daarmee 
maakte hij een goede indruk. Toch vond ik het moeilijk 
om in te schatten of hij binnen ons team zou passen. 
En de werkzaamheden aan zou kunnen. Het is toch 
anders dan een regulier sollicitatiegesprek. Daarom 
was het fijn dat Jaap deze sollicitatie begeleidde.” 

Kans bieden
Dat Sam Anthonie  een kans wilde bieden, vloeide 
voort uit zijn betrokkenheid bij de maatschappij. “Het 
was in een periode dat ik van een aantal collega-

ondernemers positieve verhalen hoorde over dergelijke 
plaatsingen. Verder kwam de Participatiewet in beeld. 
Ik vond het eigenlijk niet meer dan normaal om ook 
mensen als Anthonie een kans te bieden op een 
volwaardige baan. Daarvoor moet je als ondernemer 
niet te veel rekenen, maar vooral je hart laten 
spreken.” 

Cursus
De start van Anthonie heeft Sam vooraf aangekondigd 
bij de 45 medewerkers. “Ik wilde dit doen en ik 
wilde er een succes van maken. Het was belangrijk 
om iedereen daarbij te betrekken. En dat is gelukt. 
Iedereen houdt rekening met Anthonie. Sterker nog, 
hij wordt het meest enthousiast begroet van ons 
allemaal als hij de kantine binnen stapt.” Anthonie 
zelf is helemaal in zijn nopjes met zijn baan. “Het is 
heel afwisselend. De helft van de tijd werk ik in het 
magazijn. In de rest van de rijd ik met de bus om 
onderdelen op het halen of weg te brengen. Soms 
naar het zusterbedrijf in Doetinchem en in de rest van 
Nederland. Om het metaal goed te kunnen zagen, heb 
ik een cursus meten en weten gevolgd bij Arduin. 
Ook dat heb ik nu onder de knie.”

Innovatieve 
dagbesteding en 

Arbeidsreïntegratie
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Ellie 
Menheere

De cursussen van Gors hebben 
betrekking op werken, wonen, 
persoonlijke ontwikkeling en 
meedoen in de maatschappij. “Je 
kunt dan bijvoorbeeld denken aan 
klanten helpen, opkomen voor 
jezelf, werken met een iPad of een 
netwerkcursus”, legt Barbara uit. 
“De cursussen verzorgen we òf op 
locatie òf de cliënten komen naar 
ons. Bijvoorbeeld ’s avonds naar 
het centraal kantoor in Goes. Ook 
bij Brugzicht in Zierikzee en bij Kek 
in Vlissingen worden ‘s avonds wel 
eens cursussen verzorgd.”

Cursussen cliëntenraad
Ellie is enthousiast over de cursus-
sen die ze gevolgd heeft. Omdat zij 
bij woonlocatie Valckeslotlaan in 
Goes in de cliëntenraad zit, heeft 
ze de cursussen ‘Vergaderen en 
medezeggenschap’ en ‘Rechten 
van de cliënt’ gevolgd. “Ik heb 
geleerd dat je gewoon kunt zeggen 
wat je vindt, maar dat je er wel op 
moet letten hóe je iets zegt. We 
hebben ook gesproken over het 
contact met de andere bewoners. 
Het is voor de cliëntenraad be-
langrijk dat we de mening van alle 
bewoners horen en op een duidelij-
ke manier praten en schrijven.”

Lekker in je vel
Recent heeft Ellie de cursus 
‘Lekker in je vel’ gedaan. In 
deze cursus wordt onder andere 
gewerkt aan zelfvertrouwen en 
positief denken. “We keken af 
en toe film. Bijvoorbeeld met het 
onderwerp dat je moet kijken 
naar wat je wél kunt. De tekenfilm 
van Kikker maakte dat heel goed 
duidelijk. We kregen na iedere 
cursusavond opdrachten mee 
om thuis te doen. Zo moest je 
bijvoorbeeld iedere dag iets 
positiefs over jezelf schrijven. 
Ik deed dat alleen of met behulp 
van de begeleiding. Toen de 
cursus klaar was, mocht iedereen 
iets meenemen dat je talent 
verbeeldde. Ik heb een 3D puzzel 
meegenomen van een piramide. 
Die vond iedereen heel mooi.”

Voel	je	fit
Wat Ellie betreft stopt het hier nog 
niet. Zij staat inmiddels al inge-
schreven voor de volgende cursus, 
namelijk ‘Voel je fit’. “Ik kreeg het 
advies van de begeleiding, maar ik 
vind het zelf ook wel leuk. De lijn, 
het lijkt wel alsof alleen wij vrou-
wen ons daar druk over maken.”

‘Je leert om je 
mening te geven’
Gors heeft een 
uitgebreid cursusaanbod 
waarvan zowel cliënten 
van Gors gebruik 
maken, als cliënten en 
organisaties buiten 
Gors. Barbara Meulman 
en haar collega’s van 
Leren & Ontwikkeling 
ontwikkelen de 
cursussen meestal zelf 
en steeds op maat, 
aangepast aan de 
leervragen van de 
nieuwe cursusgroep.  
Ellie Menheere heeft al 
een aantal cursussen 
gevolgd. “Ik vind het 
goed dat Gors cursussen 
aanbiedt.” 
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Profilering	van	
expertise	en	

cursusaanbod
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Jubileumfeesten 
waren geweldig!
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Het 12,5 jarig bestaan 
is zeker een reden voor 
een feestje. Op 11 en 12 

mei 2017 organiseerden 
we twee feestavonden 
in de Timmerfabriek 

te Vlissingen. Cliënten, 
medewerkers, stagiaires en 

vrijwilligers genoten van de 
gezelligheid, dj en band!
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ba5-zuidwest.nl

Samen zijn we beter

U wilt uw onderneming beter maken. Beter dan de concurrentie. Maar dan

zullen ook uw medewerkers beter moeten zijn. Benieuwd hoe wij als gedreven,

ondernemende, pro-actieve bedrijfsartsen uw organisatie snel beter kunnen

maken met een effectieve maatwerkoplossing voor verzuimbegeleiding,  

medische keuring of PMO (z.n. samen met ons zusterbedrijf 5kwadraat)?  

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze bedrijfsartsen in 

Goes, Terneuzen of Vlissingen: 0113 - 27 23 60

Zichtbaar effectief

Scottweg 45  | 4462 GS  Goes | T 0113 - 228 350 
 info@gbg-goes.nl | www.gbg-goes.nl

Paree Hosted Desktop
De online werkplek oplossing voor 
uw kantoorautomatisering!

ALLIN IT OPLOSSING 
•  Altijd en overal toegang tot uw werkplek
•   Betalen per maand, per medewerker
•    Betrouwbaar en veilig
•   Schaalbaar
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‘Het doel is 
Tokyo 2020’

Corné de Koning werkt als woonbegeleider in Goes. Een aantal uren per 
week ondersteunt hij mensen met een verstandelijke beperking om zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Het merendeel van zijn tijd gaat 
echter op aan roeien. En met succes. Tijdens de laatste Paralympics in 
Rio de Janeiro behaalde hij met Esther van der Loos de vierde plaats in de 
paralympische finale mixed dubbel.

“Natuurlijk kost het soms nog wat moeite, maar het 
gevoel van trots krijgt steeds vaker de overhand”, 
vertelt Corné. “We zijn toch maar mooi de vierde 
van de wereld. Toen ik na een aantal maanden 
afwezigheid weer terug op mijn werk kwam, werd 
ik ontzettend enthousiast ontvangen. Geweldig om 
te zien wat dit succes met bewoners en collega’s 
doet.”

Volop trainen
Roeien is nog maar enkele jaren zíjn sport. “Ik heb 
lang rolstoelhockey gedaan en kwam toevallig met 

de roeisport in contact. Toen Esther mij vroeg om 
haar roeipartner te worden, vond ik dat een echte 
uitdaging. Het klikte. We waren al snel in staat de 
limieten te halen. In de afgelopen jaren zijn we 
drie keer vijfde geworden op de Wereldkampioen-
schappen.” Het succes komt Corné niet aanwaaien. 
Hij traint twaalf keer per week. Inmiddels met een 
andere roeipartner. “Ik train in Goes en een paar 
keer per week in Amsterdam. Het gaat goed. We 
hopen dit jaar aan een aantal worldcup-wedstrijden 
mee te doen. Maar natuurlijk is ons vizier gericht 
op 2020, de Paralympische Spelen in Tokyo.”

"Natuurlijk kost het 
soms nog wat moeite, 
maar het gevoel van 

trots krijgt steeds 
vaker de overhand"

Corné de Koning
Woonbegeleider
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‘Doen waar je zelf 
zin in hebt’
Nell van Beveren-Zorge is coördinator vrije tijd voor 
de regio Bevelanden. De activiteiten vinden veelal 
plaats in Studio 58 in De Cirkel in Goes of sluiten 
aan bij het reguliere aanbod. “We zijn hier in 2003 
mee gestart. Mensen die bij De Betho werkten, 
kregen toen af en toe een ATV-dag. Om die vrije 
dag in te vullen, kwam de vraag naar activiteiten 
voor de vrijetijd. Het is bijzonder om te zien waar 
we nu staan. Als we toen iets organiseerden, was 
het spannend of er iemand zou komen. Nu hebben 
we een bestand van circa 200 mensen die in meer 
of mindere mate gebruikmaken van het aanbod 
van Studio 58.”

Deelnemen
Het aanbieden van activiteiten voor de vrije tijd kan 
alleen maar met behulp van vrijwilligers. Nell is 
daarom maar wat blij met de ruim 60 mensen die 
zich willen inzetten. “Vrije tijd zit niet in het zorg-
pakket, maar is voor het welzijn van mensen heel 
belangrijk. Bovendien, alles wordt geregeld; wonen, 
werken en zorg en dit zouden we niet doen? Ik ben 
blij dat we die ruimte krijgen. Vrije tijd geeft men-

sen de mogelijkheid om lekker zichzelf te zijn.
Even los van de zorg van alle dag kunnen ze deel 
nemen in de maatschappij.”  

Activiteitenaanbod
Aan de hand van de vraag van de bezoekers en 
wat ‘de gemiddelde Nederlander‘ leuk vindt, wordt 
het activiteitenaanbod samengesteld. Zo groeide 
van lieverlee een vast  aanbod dat bestaat uit 
eethuis, avondsoos, seniorenontmoetingspunt, 
daguitstap, thema-avonden, disco, bingo, creatief, 
muziek, toneel en dans. Ook zijn er seizoengebo-
den activiteiten. “Er is van alles te doen. Er is een 
fietsclub en een wandelclub bijvoorbeeld. De fiets-
club doet bijvoorbeeld mee aan de fietsvierdaagse. 
Leuk, want zo sluiten de cliënten aan bij reguliere 
activiteiten. Het eethuis is gemiddeld twee keer per 
week. Voor 6 euro per maaltijd kunnen de cliënten 
dan hier gezamenlijk eten. Soms hebben we een 
10 euro menu, dan koken we wat uitgebreider. En 
één keer per twee maanden organiseren we ‘Sma-
kelijk uit in Goes-Zuid’. Dan kunnen ook mensen 
uit de wijk aanschuiven voor een lekkere maaltijd.”  
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Voor mensen met een beperking is het soms lastig om een passende 
vrijetijdsbesteding te vinden. Zij weten niet altijd wat ze in hun vrije tijd kunnen 
doen. Of ze sluiten moeilijk aan bij het reguliere aanbod en kunnen niet meekomen. 
Terwijl vrije tijd juist leuk en ontspannend kan zijn. “Cliënten  moeten ook  in hun 
vrije tijd zelf keuzes kunnen maken, zich uitleven en mensen ontmoeten. Samen met 
twee collega’s op Walcheren en Schouwen-Duiveland bieden wij die mogelijkheden.”

‘Gezellig samen zijn bij Studio 58’
Michael, Michel, Theo, Maatje, Petri, Leo, Jacco 
en Martine vormen samen een bont gezelschap. 
Jong en oud, man en vrouw, spraakzaam of stil. 
Zij zijn de mensen voor wie Nell en haar collega’s 
de activiteiten organiseren. Het enthousiasme is 
groot en maakt in één klap duidelijk dat het niet 
zo zeer gaat om wát er samen gegeten wordt, 
maar dát er samen gegeten wordt. De reden om 
naar het eethuis te komen is voor vrijwel iedereen 
gezelligheid. “En gemak”, vult Michel aan. “Dan 
hoef ik thuis niet te koken.” Hoewel de maaltijd 
pas tegen zes uur geserveerd wordt, is iedereen 
al veel eerder aanwezig. Om gezellig vooraf iets te 
drinken, een praatje te maken of bijvoorbeeld voor 
een partijtje sjoelen. 

Disco
Het gesprek maakt duidelijk dat Studio 58 in een 
behoefte voorziet. Onderling worden grappen 
gemaakt. Natuurlijk, ze kennen elkaar en elkaars 
streken. En ze doen veel meer samen dan alleen 
eten. Michael en Michel bijvoorbeeld doen allebei

aan toneel en zitten in de wandelclub. “We gaan 
één keer per maand wandelen. We verzamelen in 
Goes bij de bibliotheek en dan gaan we met de 
auto op stap. We hebben al op heel veel plaatsen 
in Zeeland gelopen. Wel tien kilometer, want voor 
vijf kilometer komen we ons bed niet uit. Dat is 
echt niet de moeite”, lacht Michael. Maatje op 
haar beurt vertelt over de fietsvierdaagse. “Die heb 
ik gedaan met mijn scootmobiel.” En Martine is 
enthousiast over het uitstapje naar Jan Smit. De 
cliënten zijn meer dan tevreden met het aanbod 
van Studio 58. En als ze iets georganiseerd willen 
zien, melden ze dat bij Nell. Die beaamt dat, maar 
geeft ook aan dat voor alles vrijwilligers nodig zijn. 
Inmiddels is dat voor de disco gelukt. Daar was 
veel vraag naar. “Noteer alvast de datum maar. 
Op 1 juli is het disco in Studio 58. Compleet met 
dj, muziek en lichtshow.” 
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Het hebben van werk en/of zinvolle 
dagbesteding is een fundamenteel 
element in iemands leven. Ook voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zoals bij mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking of niet-aangeboren 
hersenletsel. Gors ondersteunt hierbij 
als dat nodig is. Werk zorgt voor een 
dagritme en geeft betekenis aan het 
dagelijkse leven. 

Locatie 
Juust

Hugo Dijkstra

‘Het werk 
is voor mij 
een prettige 
afleiding’

"Toen ik hier kwam 
werken, had ik 

erg veel behoefte 
aan afleiding en 

structuur."

De Punt kadoshop en 
lunchroom Zierikzee
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Lizet Paardekooper is enthousiast 
over haar werk bij Pop-up store 
Juust koffie & kado in de Schel-
destraat in Vlissingen. “Ik heb het 
gevoel dat ik me nuttig maak. Dat 
voelt goed. Daar komt bij dat ik 
het werk ook echt leuk vind. De 
tweedehandskleding uitzoeken en 
mensen te woord staan. Het bevalt 
me. En eigenlijk zo goed dat ik 
misschien wel vaker wil komen dan 
één dag per week.”

Turks	brood	en	fingerfood
Juust zit in de kleurrijkste straat 
van Vlissingen. Daar is het aan-
bod op aangepast. Naast koffie 
en thee kun je er heerlijke tosti’s 
eten gemaakt met Turks brood en 
bijvoorbeeld Dip & Dop. Dat zijn 
drie rondes fingerfood met lekkere 
dips. Daarnaast vind je bij Juust 
onder andere tweedehandskleding 
en boeken en leuke hebbedingen. 
Een deel daarvan is gemaakt op 
activiteitencentrum De Onderne-
ming. “Alles wat je hier ziet, is te 
koop. Ook de stoel waarop je zit. 
Toen ik hier pas werkte, zag ik een 
leuke kaarsenstandaard. Maar 
toen ik deze wou kopen, was die al 
verkocht”, lacht Lizet. 

Naar regulier werk
Heel anders is het werk dat Wendy 
Strijdonk en Hugo Dijkstra doen bij 
De Productie in Goes. Zij verrichten 
inpakwerk, bijvoorbeeld voor de 
‘overbuurman’, de lijm- en kitpro-
ducent Bison. “Maar dat is niet het 
enige”, legt Wendy uit. “We vullen 
ook goodiebags. Dat hebben we 
gedaan voor het tijdschrift Tina en 
de Ride for the Roses. Erg leuk was 

dat. We ondersteunen het centraal 
kantoor van Gors bij het versturen 
van brieven en hebben geholpen 
bij het Challenger Tennistoernooi.” 
Wendy werkt nu tweeënhalf jaar bij 
De Productie. “Toen ik hier kwam 
werken, had ik erg veel behoefte 
aan afleiding en structuur. Daar-
door werd ik minder gespannen. 
Het werk doet me goed. Zo goed, 
dat ik samen met mijn jobcoach 
uitkijk naar regulier werk. Zo werk 
ik nu twee ochtenden per week bij 
Cleanmaster Biolux.”

Jubileum
Hugo werkt vier dagen per week 
bij De Productie. Het werk dat hij 
doet, bestaat uit stickers plakken 
en dozen stapelen op pallets. “Als 
ik dat niet goed doe, roept Corina 
dat het een ‘gatenkaas’ is”, vertelt 
hij lachend. Het is duidelijk dat hij 
geniet van zijn werk. Af en toe een 
grapje en ondertussen serieus 
doorwerken. In de pauzes knijpt hij 
er altijd even tussenuit. Voor een 
wandeling naar buiten, langs het 
gebouw van Delta. Daar kijkt hij 
steevast welke temperatuur er op 
het matrixbord staat. En natuurlijk 
meldt hij dat zodra hij terug is. 
Binnenkort viert Hugo zijn 12,5 
jarig jubileum. Dat wordt zonder 
twijfel gevierd, zoals alle bijzondere 
jubilea. “Corina maakt dan altijd 
een lied”, vertelt Wendy. “En we 
hebben hapjes en drankjes.”

Duurzame kinderboerderij
Greet Timmerman  werkt als unit-
manager bij De Punt in Zierikzee. 
Hier vind je een bakkerij, kinder-
boerderij en lunchroom. 

De mensen die er werken hebben 
een verstandelijke of lichamelij-
ke beperking of niet-aangeboren 
hersenletsel. “Ik heb altijd moeite 
met de term dagbesteding. Het 
is zoveel meer. Ik vind het een 
werk-leerbedrijf. Iedereen werkt 
hier naar vermogen en we sturen 
op ontwikkeling.” De Punt heeft 
een speciale, centrale plaats in de 
wijk. Veel mensen weten de locatie 
te vinden. Al was het maar voor 
het inleveren van oud papier, oude 
kleding, oud vet en oude elektri-
sche apparatuur. “Er zijn tal van 
redenen om hier te komen. 
En de verschillende diensten vullen 
elkaar aan. Kom je voor de kinder-
boerderij, dan smaakt een kopje 
koffie hier prima. Natuurlijk met 
een koekje uit de bakkerij erbij.”

Plezier	én	afleiding
Vincent Romijn werkt vier dagen 
per week bij De Punt. Hij is veelzij-
dig. Hij helpt in de bediening, werkt 
in de bakkerij ,maar schildert ook. 
“Bedienen vind ik leuk. Alleen als 
het terras heel vol zit, is het lastig. 
We serveren een lekkere lunch. 
Het Twaalfuurtje bijvoorbeeld. 
En lekkere kroketten. Uit de oven, 
zodat ze niet zo vet zijn.” Peter van 
Splunter is drie dagen per week 
bij De Punt te vinden. “Ik geniet 
erg van mijn werk in de kweekkas. 
Samen met een vrijwilliger kweek 
ik buxusplantjes. En die verkopen 
we ook. Het werk is voor mij een 
prettige afleiding. Anders zit ik me 
maar thuis te vervelen. Dit brengt 
plezier én afleiding.”

Innovatieve 
dagbesteding en 

Arbeidsreïntegratie

ProductieLizet Paardekooper Wendy Strijdonk
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De Okkernoot, 
waar respect en liefde 

voor de bewoner het hart 
van de organisatie vormen

Prins Bernhardstraat 2  •  4507 BE Schoondijke
T  0117 40 15 67  •  E  info@stichtingdeokkernoot.nl

www.stichtingdeokkernoot.nl

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/oosterschelde

Wij wensen jullie veel succes en plezier met
de georganiseerde activiteiten tijdens de
jubileumweek.

Jubileumweek

met het12,5
jarig jubileum!

Rabobank
feliciteert Gors

regionaal & betrokken

Klacht indienen    
R&B Wonen feliciteert Gors

                             

Regionaal & Betrokken      

in Reimerswaal en Borsele

 

     

     www.renbwonen.nl

. Lekker eten in een gemoedelijke Zeeuwse sfeer. Ontspanning. Receptie, diner, feestavond en/of overnachten 
        op één locatie. 9 vernieuwde vergaderzalen van 45m2 tot 500m2

Westduin 1    4371 PE Koudekerke/Vlissingen
+31 (0)118 552510  info@goldentulipwestduin.nl   
westduin.nl

10% korting in ons restaurant en bar op vertoon van deze voucher* 
10% korting op een vergaderarrangement naar keuze op vertoon van deze voucher* 
*Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties. 
Deze korting is geldig tot 31-12-2017.

 Gelegen op een unieke locatie
op slechts 50 meter van het strand !
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Outsider Art is de naam benaming voor 
kunst van autodidacten. Kunstenaars, 
met andere woorden, die zichzelf de 
kunst hebben aangeleerd en dus niet 
zijn opgeleid aan de kunstacademie. Ze 
hebben de kunst zelf ontdekt en alles 
zelf geleerd. Marianne maakt al sinds 
haar kindertijd tekeningen. Dit artis-
tieke talent biedt haar de mogelijkheid 
om met de buitenwereld te communice-
ren. Dat doet ze op haar eigen, unieke 
manier. Ze tekent haar leven; het huis 
waar ze woont, de grote graafmachines 
die haar imponeren. Ze gebruikt een 
tekenpen en waterverf. Soms voegt 
ze een geschreven toelichting toe. Ze 
heeft een complete wereld in haar 
hoofd. Wie haar tekeningen ziet, krijgt 
een inkijkje in hoe Marianne haar leven 
invult en beleeft.

Marianne Schipaanboord communiceert via 
een letterkaart en via haar pentekeningen. 
Ze is spastisch, doof en kan niet praten. 
Maar ze is bovenal een internationaal erkend 
kunstenares. Haar werk voerde haar onder 
andere naar New York. Daar werd haar werk 
geëxposeerd op de Outsider Art Fair 2015. 
Diverse musea en  kunstkenners hebben 
tekeningen van haar gekocht. Eind dit 
jaar heeft zij een solotentoonstelling in 
Amsterdam.

Marianne; 
een bijzondere 
kunstenares

Marianne is drie dagen per week actief bij 
dagbestedingslocatie Galerie-Atelier De Kaai in Goes. 

Hier wordt haar talent herkend en gestimuleerd.

Innovatieve 
dagbesteding en 

Arbeidsreïntegratie



 35 34

Aylin Maas
Stagiair

• Pak een springvorm  van 28 cm. en bekleed 
 de bodem met bakpapier. 
• Vet hem in met een klontje boter
• Verwarm de grote oven voor op 165 graden
• Pak een grote beslagkom en doe de 
 volgende ingrediënten er in:

• 550 gram zelfrijzend bakmeel
• 300 gram roomboter
• 200 gram witte basterd suiker
•  1 ei
• Snufje zout

• Snij de boter in kleine stukjes
• Kleed alles tot een bal.
• Snijd de bal deeg in 4 gelijke stukken.
• Gebruik 3 stukken voor de springvorm.
• Bewaar het laatste stuk voor de strookjes.
• Bekleed de springvorm met het deeg.

• Maak nu de vulling met:
• 2 kilo appels (14 appels) geschild en 
 gesneden in stukjes
• 75 gram kristal suiker
• 2 eetlepels kaneel
• 100 gram rozijnen
• 2 eetlepels custard 
 (pas erin doen met vullen)
• Vul de springvorm met het appelmengsel en 
 druk het goed aan met je handen.

• Bestrooi een grote snijplank met bloem
• Rol ¼ van het deeg (wat over is) uit tot 
 een dunne plak
• Snijd deze plak deeg in dunne strookjes
• Leg de snijplank met strookjes 10 minuten in 
 de koelkast.
• Leg de strookjes netjes over de appeltaart.
• Smeer de strookjes in met een losgeklopt ei
• 90 minuten bakken in de grote oven.

Wil je deze appeltaart wel proeven 
maar niet zelf maken? Dat kan! 

Stap eens binnen bij Kadoshop-Lunchroom 
Nummer 9  (Lange Vorststraat 9, Goes)

Ook voor andere soorten gebak, 
een goede kop koffie of thee, gezellige 

high tea en lekkere lunch. 
En natuurlijke voor de aparte cadeaus.

Stap gerust eens binnen!

Recept 
voor grote 
appeltaart van 
Nummer 9



 35 34

Aylin Maas volgt de opleiding 
Medewerker Maatschappelijke 
Zorg op het Scalda. Ze zit inmid-
dels in haar derde en laatste jaar. 
De opleiding combineert oude-
ren- en gehandicaptenzorg, maar 
haar hart gaat echt uit naar het 
laatste. “Daar kwam ik eigenlijk 
al achter tijdens een VMBO-snuf-
felstage op een zorgboerderij. 
Toen wist ik dat ik deze richting 
op wou.”

Nieuwe taart
Na twee eerdere stages in de ge-
handicaptenzorg, was Aylin voor 
haar laatste stage bij Nummer 9. 
Dit is een lunchroom annex ca-
deaushop. Hier werken cliënten 
van Gors, maar natuurlijk zijn ze 
hier vooral gewoon medewerkers. 
Nummer 9 is een leuk adres voor 
een kopje koffie, een lunch of een 
cadeautje. “De combinatie hier 

spreekt me erg aan. Ik vind het 
geweldig om met deze mensen te 
werken, maar ook de winkel, de 
lunchroom en de eigen keuken 
zijn leuk. Vandaag bijvoorbeeld 
hebben een nieuw soort taart 
uitgeprobeerd. Dat heb ik samen 
met de medewerkers gedaan. 
Bestaande recepten kunnen 
de medewerkers heel goed zelf 
maken. Onze Mon Chou taart bij-
voorbeeld wordt door veel klanten 
bijzonder gewaardeerd.”

Doorvragen
De taak van Aylin en haar colle-
ga’s is de medewerkers zo goed 
mogelijk aan te sturen en te 
begeleiden. Zij doen het werk. 
“We houden rekening met hun 
hulpvraag. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat iemand zelfstandig een 
appeltaart wil leren bakken. Dan 
bieden we de mogelijkheid om 

dat te leren. Natuurlijk leer ik hier 
zelf ook. Tijdens mijn allereerste 
stage zocht ik nog naar de beste 
manier om mensen met een ver-
standelijke beperking te benade-
ren. Nu gaat dat vanzelf. Waar ik 
nu op let, is dat ik doorvraag. Veel 
medewerkers zijn geneigd om 
korte antwoorden te geven. Om 
een gesprek te krijgen, is het aan 
mij om niet met het eerste beste 
antwoord genoegen te nemen.”

Aan de slag
Aylin is enthousiast over de mo-
gelijkheden die Gors haar biedt. 
“Ik leer veel, heb leuke collega’s 
en krijg veel vrijheid. Na de zomer 
kan ik hier drie maanden werken. 
Daar ben ik blij mee. Verder ga ik 
me aanmelden bij de flexpool van 
Gors. Ik heb even genoeg van stu-
deren en ga graag aan de slag.”

“Ik kende Nummer 9 al van het winkelen in Goes. Ik vond het altijd al zo’n leuke 
winkel dat ik er graag stage wou lopen. Ik ben blij dat het gelukt is. Ik heb het hier 
ontzettend goed naar mijn zin. En het leuke is, na afronding van mijn opleiding 
krijg ik een contract voor drie maanden.”

Team
Nummer 9

Aylin Maas
Stagiair

‘Dit is een ontzettend 
leuke stageplaats’

Recept 
voor grote 
appeltaart van 
Nummer 9



 37

Specialist voor 
mensen met NAH
Chris Theune werkt als gedragsdeskundige bij 
Gors. “Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is 
schade aan de hersenen, die is ontstaan na de 
geboorte. Kenmerkend is dat sprake is van een 
duidelijke breuk in de levenslijn. Alles wat voor-
heen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.”

Lotgenoten
Het Activiteitencentrum Oosterschelde (ACO) aan 
de Valckeslotlaan in Goes biedt dagbehandeling 
en dagbesteding aan volwassen mensen met 
NAH. De meeste cliënten maken parttime gebruik 
van het centrum en zijn hier één of meerdere 
dagen per week. Kees Priem (65) uit Kortgene 
bijvoorbeeld komt twee keer per week. “Ik vind 
het prettig. Ik zit in een groep van vijf mensen. We 
hebben allemaal hetzelfde meegemaakt: een CVA 
of hersenbloeding. Als lotgenoten begrijp je elkaar. 
Dat biedt steun.”

PRET
De NAH-behandeling volgt op de revalidatiefase. 
Het doel ervan is mensen te versterken in zelf-
redzaamheid, resocialisatie en maatschappelijke 
participatie. Het activiteitencentrum werkt vol-
gens een groepsrooster. Daarin zijn therapieën, 
omringende activiteiten én verdere opvang met 
rust en ontspanningsmomenten opgenomen. De 
dagbesteding houdt rekening met de wensen van 
de cliënten. Het activiteitenaanbod is gevarieerd. 
Theune legt uit dat de keuze voor dagbehandeling 
of dagbesteding individueel bepaald wordt. “Wat 
een rol speelt zijn de verwachtingen of iemand 
iets te winnen heeft met behandeling. Daarnaast 
is een inzicht in het eigen functioneren wenselijk. 
We spreken cliënten nadrukkelijk aan op hun 
eigen motivatie. Alles wat we doen, is specifiek 
gericht op mensen met NAH. Zelf spreken we over 
het creëren van een PRET klimaat. Dat houdt in 
dat pauzes worden gerespecteerd, dat er rust en 
regelmaat is, we één ding tegelijk doen en dat het 
tempo wordt aangepast aan het individu.”

Kees Priem
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“Niet-aangeboren hersenletsel is vaak een onzichtbare klacht. Mensen die ermee 
te maken krijgen, kampen met tal van vragen en onzekerheden. Wij proberen dit, 
bijvoorbeeld tijdens dagbehandeling, bespreekbaar te maken. We maken mensen 
weerbaar en laten ze ontdekken welke dingen ze nog wel kunnen.”

Zelfinzicht
Zelfinzicht is een belangrijk onderdeel van de 
gesprekken die Theune voert. “We leren mensen 
kijken naar wat ze nog wel kunnen. Natuurlijk gaat 
dat met kleine stapjes maar ieder succes is er 
één.” Priem weet uit ervaring hoe belangrijk die 
successen zijn. “Ik zie daadwerkelijk vooruitgang. 
Ik was bijvoorbeeld heel emotioneel. Dat is nu 
stukken minder. Ook lichamelijk wil ik verbeteren. 
Ik zit nu acht jaar in een rolstoel. Dat vind ik lang 
genoeg. Laatst, met Kerst, heb ik in Goes gelopen. 
Vanaf de Grote Kerk naar de Markt. Natuurlijk met 
steun van mijn vrouw. Maar het ging. Alle prikkels 
van fietsers en wandelaars om me heen, bleef ik 
de baas. Het is geweldig als dat lukt. Dat is ook 
echt een doel van me: lopen zonder hulpmiddelen 
en mijn linkerarm weer kunnen gebruiken.”

Familie
Het lastige van NAH is dat het niet altijd zichtbaar 
is. Het is dus niet alleen voor de persoon zelf lastig 
te accepteren, maar ook voor de mensen om hem 
heen. Om die reden wordt ook de familie bij de 
behandeling betrokken. De vrouw en dochters van 
Priem bijvoorbeeld hebben een cursus gevolgd. 

“Natuurlijk is mijn NAH ook voor hen moeilijk. 
Maar de cursus heeft ze wel wat inzicht gegeven. 
Dat begrip is belangrijk voor een goede relatie. We 
proberen nu op onze manier zo goed mogelijk door 
te leven. Ik kan nog paardrijden op een manege in 
Dreischor en we gaan voor het derde achtereen-
volgende jaar op reis met De Zonnebloem. Alles 
beter dan achter de geraniums zitten.”

Chris Theune
Gedragsdeskundige
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Het voormalige kerkgebouw 
De Hoogte in Goes-
Zuid is sinds november 
2016 een nieuwe woon-/
werkvoorziening van 
Gors. In het pand zijn acht 
appartementen gerealiseerd. 
Deze zijn bedoeld voor 
mensen met autisme. Julia 
de Ridder (23) woont in één 
van de appartementen. 
“Ik wil hier altijd blijven.”

Wonen en 
werken in De Hoogte

De bewoners van De Hoogte woonden 
in Woon-/Werkvoorziening voor men-
sen met Autisme (WWA) in Kruiningen. 
Met de nieuwe appartementen krijgen 
de cliënten meer mogelijkheden om 
te integreren in de maatschappij. De 
locatie ligt immers vlakbij het centrum 
van Goes en andere locaties van Gors 
zoals dagbestedingscentrum De Cirkel 
en woonlocatie Populierenstraat. 

Werkcentrum
Wendy Bauer is 
activiteitenbegeleider op 
het werkcentrum in het 
souterrain van het gebouw. Hier 
komen circa 9 mensen voor 
dagbesteding. “Voor mensen 
met autisme is structuur en 
duidelijkheid heel belangrijk. 
Dat bieden we hier. Verder 
ervaren de mensen hier geen 
werkdruk. Via een (picto-) bord 
maken we duidelijk wat het 
dagprogramma is. Dat kan 
van alles zijn. We maken vaak 
kransen, die we soms ook 
verkopen. Maar de cliënten 
kunnen bijvoorbeeld ook 
puzzelen, op de Wii spelen of 
fietsen op de hometrainer. We 
richten ons op het behouden en 
waar mogelijk uitbreiden van 
vaardigheden.”

Veel plezier
Julia is één van de 
vaste bezoekers van het 
werkcentrum. Ze komt 
iedere dag. Ook zij woont 
sinds november in een 

nieuw appartement. “Ik hou 
van de kleuren rood, wit 
en zwart. Zo heb ik het ook 
ingericht.” De activiteiten op 
het werkcentrum vindt ze erg 
leuk. “Ik speel graag op de Wii. 
Ook de ‘samen activiteiten’ 
zijn leuk. Vandaag ging het 
over de lente. We hebben 
een mindmap gemaakt. Met 
bloemen en vogeltjes. Soms 
help ik met kransen maken. 
Vooral de pindakransen. Ik 
plak de pinda’s dan vast met 
het lijmpistool. Ik ga graag 
mee naar de braderie om ze 
te verkopen. ‘Heb je geld bij 
je’ vraag ik dan.” Julia kan 
heel goed vertellen. En dat 
niet alleen, vertelt Wendy. Ze 
is ook heel goed in optreden 
en filmpjes maken. “Op mijn 
appartement doe ik soms 
een optreden. Presenteren en 
zingen. Met mijn telefoon maak 
ik filmpjes. Alleen van mezelf. 
Niet van de anderen. Dat mag 
niet zonder het te vragen. 
De filmpjes zet ik op mijn 
computer, op Julia de Mol TV."

Julia 
de Ridder
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‘Leren om goed voor 
mezelf te zorgen’
Drie jaar geleden maakte Melvin Walraven (27) de stap naar zelfstandig 
wonen. Tot die tijd woonde hij bij zijn ouders in Vlissingen. “Ik heb twee 
jaar in een appartement in de Hendrikstraat gewoond. Toen ik voldoende 
zelfstandig was, ben ik verhuisd naar de Flessenstraat. Ik woon nu vrijwel 
volledig zelfstandig. De begeleiding houdt een oogje in het zeil. En ook voor 
de warme maaltijd doe ik nog een beroep op ze.”

In de Hendrik- en Flessenstraat in Vlissingen wonen 
in totaal vijftien mensen. De meesten hebben een 
licht verstandelijke beperking. Ieder heeft een eigen 
appartement. Deze liggen rondom een centrale 
woning. Daar kunnen ze onder andere samen eten. 
In de Hendrikstraat is  sprake van 24-uurs zorg. In 
dit leerhuis wonen jonge mensen in de groei naar 
volwassenheid. In de Flessenstraat is de begeleiding 
alleen in de namiddag en avond aanwezig. 

Dik tevreden
Melvin is dik tevreden met zijn woning en woonsitua-
tie. Zijn appartement op de begane grond heeft alles 
wat je als alleenstaande nodig hebt. Woonkamer, 
slaapkamer, keuken, badkamer en een grote tele-
visie. Melvin houdt van gamen en Netflix. “Als ik de 
volgende dag moet werken, stop ik op tijd. Is dat niet 
het geval dan kan ik wel eens heel lang doorgaan”, 
lacht hij. Werken doet hij op de kinderboerderij in 
Middelburg. “Ik doe van alles daar. Ik ben een echt 

manusje-van-alles. De beesten voeren, vrijwilligers 
en stagiaires helpen en klussen. Ik ben vaak best 
laat terug thuis van mijn werk. Meestal hebben de 
anderen dan al gegeten. Maar er staat altijd nog iets 
voor mij. Dat warmt de begeleiding dan even voor me 
op.”  

Ziek
Melvin heeft in de afgelopen periode al veel ge-
leerd. Koken bijvoorbeeld kan hij inmiddels stukken 
beter. Maar er zijn ook nog zaken die hij moet leren. 
“Schoonmaken doe ik bijna nooit. Maar dat komt ook 
door mijn moeder. Als zij hier is, gaat ze gelijk voor 
me aan de slag. Ik vind wel dat ik moet leren om het 
zelf te gaan doen. Verder moet ik nog leren om goed 
voor mezelf te zorgen. Ik ben nogal geneigd om door 
te gaan. Ook als ik ziek ben bijvoorbeeld. Dan is het 
toch wel erg fijn als iemand tegen je zegt dat je je 
bed in moet duiken. Bovendien komen ze dan af en 
toe kijken. Dat is echt wel fijn.”

Melvin Walraven
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“Met de 
zelfverant-
woordelijke 

teams kunnen 
de medewerkers 

meer zelf 
beslissen."

‘Met veel mensen een 
lange geschiedenis’

Kees van de Guchte werkt als 
zorgadviseur bij Gors. Cliënten en 
ouders en verzorgers kennen hem. 
Wonen of werken bij Gors start immers 
bij het cliëntenbureau. 
“Het cliëntenbureau is er voor 
informatie, oriëntatie, aanmelding en 
bemiddeling. Daarnaast kunnen ook 
collega’s bij ons terecht met vragen.”
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Kees is in augustus van 
dit jaar 40 jaar in dienst bij 

Gors. Een jubileum dat wellicht 
gevierd gaat worden, maar het is zeker 

nog geen afscheid. “De zorg is een ontzet-
tend leuke sector om in te werken. Je werkt met 

én voor mensen. Ik heb zoveel kennis en ervaring 
opgedaan in de afgelopen jaren. Het is fijn dat je 
daarmee een bijdrage kunt leveren. Aan de organisa-
tie maar ook aan mensen die met vragen zitten.”

Verhuizing
Een dergelijk lang dienstverband is meestal goed 
voor een groot arsenaal aan bijzondere anekdotes.  
Zo kan Kees nog steeds smakelijk vertellen over 
de cliënten die op advies van twee cliënten van 
Gors wilden verhuizen. “Deze mensen hadden het 
niet naar hun zin bij de zorginstelling waar ze toen 
woonden. Onze cliënten waren erg enthousiast over 
Gors. Betere ambassadeurs zijn er niet. En ze waren 
initiatiefrijk. Want toen ze zagen dat er plaats was, 
hebben ze deze verhuizing in gang gezet. De cliënten 
zijn daadwerkelijk overgekomen.” Bijzonder is ook 
dat hij Wim Riemens, de postbode die intern de post 
verspreid, al bijna veertig jaar kent. “Ik heb met heel 
veel mensen een lange geschiedenis. Soms her-
kennen ze me niet direct. Ik had vroeger lang zwart 
krullend haar, maar horen ze mijn stem dan gaat het 
direct weer over vroeger.”
 
Ontwikkelingen in de zorg
Kees startte vier decennia terug als assistent-

begeleider bij een gezinsvervangend tehuis. Niet 
alleen is zijn functie veelvuldig veranderd, ook de 
organisatie zelf en natuurlijk de opvattingen binnen 
de zorg. “In het verleden werd er gewerkt vanuit het 
medisch model. Dat ging ervan uit dat mensen met 
een verstandelijke beperking een soort ziekte hadden 
en verpleegd dienden te worden. Dat is de tijd van de 
instellingen. Dit veranderde toen de zorg meer oplos-
singsgericht ging werken vanuit het zogenaamde ‘ont-
wikkelingsmodel’. Een fase die ik heel bewust heb 
meegemaakt. Het uitgangspunt was toen dat mensen 
konden leren en zich ontwikkelen. Wie dat ook daad-
werkelijk kon, ging vooruit. Wie dat niet kon, kwam 
eigenlijk niet verder. Inmiddels zijn we zo ver dat we 
uitgaan van wat iemand kán, in plaats van niet kan. 
Dat zorgt voor een veel een positiever houding. Daar 
borduren we nu nog op verder.” Kees is enthousiast 
over de omslag die de organisatie maakt. “Met de 
zelfverantwoordelijke teams kunnen de medewerkers 
meer zelf beslissen. Een goede ontwikkeling in mijn 
ogen. Als je om iets voor elkaar te krijgen allerlei af-
delingen langs moet, werkt dat erg demotiverend. Nu 
krijgt iedereen de kans om de zorg dichtbij en direct 
voor en met de cliënt te organiseren.”

Vrije tijd
Naast het aansturen van diverse woonlocaties heeft 
Kees zich bij Gors ook bezig gehouden met diverse 
projecten. De reorganisatie van de  vrijetijdsbesteding 
bijvoorbeeld, en de ontwikkeling van het cliëntenbu-
reau.  Daarnaast is hij graag actief binnen werk- of 
projectgroepen. De ontwikkeling van de huisstijl en 
logo van Gors is een daarvan een goed voorbeeld. “Ik 
vind het resultaat nog steeds fantastisch. Meer in het 
algemeen ben ik blij dat Gors mensen de ruimte geeft 
om mee te denken, praten en een mening te geven.”

Kees van de Guchte
Zorgadviseur
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“Ik werk al 35 jaar voor Gors. De eerste 18 jaar als 
houtbewerker op het activiteitencentrum in Goes. 
Hier maakte ik van alles. Houten speelgoed, maar 
ook een houten kapstok, poppenhuis en prijzenkast. 
Die prijzenkast hangt in mijn slaapkamer. Daarin 
staan mijn tafeltennis trofeeën.”

Blauwe	dienstfiets
Toen Gors hem vroeg om in de kopieerwinkel te gaan 
werken, vond hij dat een leuke uitdaging. “Ik ben een 
buitenmens. Dus die post en bestellingen bezorgen 
ligt me wel. Van de kopieermachines zelf weet ik niets 
af. Dat zijn zulke grote apparaten. Dat is iets voor de 
begeleiding.” Vier ochtenden per week fietst Wim zijn 
route voor Gors. Hij begint bij het Centraal Kantoor en 
drinkt daar tussendoor ook een kopje koffie. “Voor die 
ronde gebruik ik de dienstfiets van Gors. Een blauwe 
fiets met gele fietstassen. Ik heb goede regenkleding, 
want ja ook als het regent of vriest moet ik werken. 
Van Gors heb ik ook stuurwarmers gekregen.”

Huisgenoot in de sloot
’s Middags pakt Wim zijn eigen fiets. Hij brengt dan 
bestellingen rond van de kopieerwinkel of verzorgt de 
post voor klanten van de kopieerwinkel. “Ik werk ook 
voor Cleanmaster Biolux. Als zij bestellingen hebben, 
breng ik die rond op de bakfiets.” Al met al is Wim 
met zijn werk een bekende verschijning in Goes. Hij 
kent veel mensen en hij kent de stad op zijn duimpje. 
Af en toe gebeurt er iets bijzonders. Zoals die keer 
toen hij een huisgenoot in de sloot zag liggen. Geluk-
kig bedacht Wim zich geen moment. “Ik heb direct 
rechtsomkeer gemaakt om de begeleiders op de 
stadsboerderij Kom us Kieke te waarschuwen.  De 
ambulance is gekomen, en de brandweer. Ik stond 
te knikken op mijn knieën. Gelukkig was hij onge-
deerd. Als dank kreeg ik van Gors een heel grote bos 
bloemen. En ben ik door die huisgenoot mee uit eten 
gevraagd. Toen ik de bloemen kreeg is er een foto 
gemaakt. Die heb ik ingelijst, samen met alle reacties 
van iedereen.”

‘Zoeken naar 
lichtheid en
verwondering’

‘Heerlijk, 
als postbezorger 
ben ik veel 
buiten’

Wim Riemens woont in de Valckeslotlaan in Goes. Dit is een 
appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Van hieruit gaat hij vier dagen per week op de fiets. 
Naar het Centraal Kantoor van Gors en naar kopieerwinkel De Kaai. 
Hij verspreidt de interne post van Gors over zeven vestigingen in 
Goes. Daarnaast bezorgt hij de bestellingen van De Kaai.

Innovatieve 
dagbesteding en 

Arbeidsreïntegratie
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Maroeska, de moeder van Jip, praat enthousiast over haar zoon Jip. 
“Jip is mijn jongste kind. Een cadeautje, want mijn andere kinderen 
zijn een stuk ouder. Het is een blij kereltje. Maar ik merkte al snel dat 
hij zich anders ontwikkelde. Hij was als baby altijd tevreden. Hij huilde 
echt nooit. Dat klinkt wellicht mooi, maar ik voelde dat dit niet normaal 
was.”

DOT
Met deze twijfels klopt Maroeksa aan bij een kinderarts. Die verwijst 
haar door naar het Diagnostisch Observatie Team (DOT) Zeeland. 
“Jip werd daar gedurende twaalf weken, twee ochtenden per week, 
geobserveerd. Hij zat in een groepje met vier kinderen. Voor hem was 
dit in het begin veel te veel. Na een uur kon hij niet meer. Moe van alle 
prikkels. Het huilen van andere kinderen bijvoorbeeld, is vreselijk voor 
hem. Dat geluid kent hij niet en daar kan hij echt niet tegen.”

Alles onder één dak
DOT adviseert Maroeska om met Jip naar de Bengels te gaan. Daar is 
de begeleiding en behandeling gericht op communicatieve en sociale 
vaardigheden, leren spelen en leren leren. Met als uiteindelijke doel 
schoolplaatsing. Voor Maroeska voelt dit nog steeds als het beste 
advies voor Jip. “Jip gaat nu vier dagen per week naar de Bengels. Hoe 
ver hij uiteindelijk qua ontwikkeling kan komen, weten we niet, maar 
ieder stapje is er één. De begeleiding is heel prettig. Voor Jip, maar ook 
voor mij als ouder. Ik kan via het digitale portaal dagelijks zien wat hij 
op de groep gedaan heeft. Zijn er bijzonderheden, 
dan spreken we dit telefonisch door. 

Jip Fakkeldij is drie 
jaar. Hij heeft een 
ontwikkelingsachterstand. 
Daarom gaat hij vier dagen 
per week naar de Bengels in 
De Cirkel in Goes-Zuid. In deze 
behandelgroep krijgen peuters en 
kleuters een individuele behandeling van 
pedagogisch geschoolde begeleiders en door  
speltherapeuten, logopedisten en anderen. “Hij 
zit er nu een jaar en kan al zoveel meer aan.”

‘Jip is een 
blij kereltje’

En natuurlijk hebben we 
regelmatig overleg. Bij de 
Bengels werken ze met 
multidisciplinaire teams, 
dus bij een overleg schuiven 
alle betrokkenen aan. 
Zo kom je samen tot goede 
afspraken en een eenduidige 
benaderingswijze. Verder 
vind ik het prettig dat ook alle 
therapeuten hier in huis zijn. 
Alles onder één dak en zo 
min mogelijk veranderingen; 
dat is voor een kind als Jip 
buitengewoon fijn.”

 “Hij zit er 
nu een jaar 

en kan al zoveel 
meer aan"
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Martin 
Hoevenaars

Thuisbegeleider

Martin Hoevenaars werkt als 
thuisbegeleider bij Gors. Daar-
naast is hij sinds begin dit jaar 
CliniClown. Een droombaan, 
zoals hij zelf zegt. “Ik combineer 
hierin mijn twee studies, name-
lijk maatschappelijk werk en 
een mime-theateropleiding. De 
baan past heel erg bij wie ik ben. 
Bovendien zie ik raakvlakken met 
mijn werk als thuisbegeleider. 
Ik gebruik veel humor. Daarmee 
kun je mensen op een positieve 
manier prikkelen.”

Kind centraal
Anders dan bij een optreden in 
een theater staat bij CliniClowns 
niet hij, maar het kind centraal. 
“Het kind leidt en als CliniClown 
improviseer je. Ook daarin is 
een vergelijk te maken met 
de thuisbegeleiding. Ook daar 

draait het niet om mij, maar om 
de cliënt. Die staat centraal, en 
de vraag: hoe kan ik iets voor jou 
betekenen.” 

Geen rol
CliniClown word je overigens 
niet zo maar. Martin heeft een 
flink aantal sollicitatierondes 
achter de rug. Inmiddels 
heeft hij trainingen gehad en 
stages gelopen. Hij is nu twee 
dagen per week CliniClown. De 
ziekenhuizen waar hij werkt, 
zijn in Venlo en Roermond. “Ik 
ben blij dat ik deze banen kan 
combineren. Ik speel geen rol, 
bij beide functies niet, maar ik 
accentueer dingen van mezelf. 
Als dat lichtheid brengt, als 
was het maar voor even, ben ik 
tevreden.”

‘Zoeken naar 
lichtheid en
verwondering’
“Als CliniClown zoek 
ik naar lichtheid en 
verwondering bij een 
kind. Ik probeer het 
kind aan te spreken 
en het gezonde deel. 
Niet de zwaarte van 
de ziekte. Als dat lukt, 
geeft dat enorm veel 
energie.”

 “Ik ben blij dat 
ik deze banen 

kan combineren"
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Vrijwilligerswerk
Dat laatste is een rode draad in haar hele leven. 
Vroeger werkte ze als onderwijzeres. En ze deed ruim 
veertig jaar vrijwilligerswerk bij Ter Weel. “Daar ben ik 
mee gestopt toen het fysiek te zwaar werd. Het duwen 
van de zware rolstoelen daar, ging eenvoudig niet 
meer. Toen dat vrijwilligerswerk wegviel,  voelde dat 
helemaal niet goed. Omdat mijn kleinzoon Matthijs 
bij De Cirkel aan de receptie werkt, ben ik uiteindelijk 
hier terecht gekomen. Ik ben hier nu iedere 
donderdagochtend en donderdag is hier inmiddels 
dus ‘oma-dag’.”

Aardig
Net zoals de cliënten wekelijks uitkijken naar haar 
komst, kijkt zij ook uit naar de donderdagen. “Het 
geeft me zo veel voldoening. Bovendien, iedereen 
is aardig voor me, cliënten én medewerkers. Wat 
die laatste betreft, petje af hoor. Die moeten soms 
wel vier handen hebben. Ik ben blij dat ik ze op mijn 
manier ‘een beetje lucht’ kan geven.”

“Ik moet er niet aan denken, 
dat ik iedere dag thuis zou 

zitten. Ik ben blij dat ik 
dit vrijwilligerswerk kan 
doen. Het geeft me zoveel 

voldoening.”

Mevrouw De Jonge – Depondt is 
vrijwilligster bij De Cirkel in Goes. 
Inmiddels al vijf jaar. En terwijl ze 
inmiddels 92 jaar is, denkt ze niet aan 
stoppen. Integendeel. “Ik wil graag wat 
betekenen voor mensen die het nodig 
hebben.”

Iedere donderdag 
‘oma-dag’

Christan Labee werkt als thuisbegeleider Kindzorg. 
Ze komt wekelijks  bij tal van gezinnen over de vloer 
voor thuisbegeleiding aan kinderen en opvoedonder-
steuning aan ouders. “Ik leer bijvoorbeeld aan ouders 
hoe kinderen kunnen spelen, als voorbeeldfunctie 
voor de ouders en het stimuleren van hun peda-
gogische vaardigheden. Maar de begeleiding kan 
ook gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. We 
werken nauw samen met de behandelgroepen op De 
Cirkel, zodat de werkwijzen op elkaar zijn afgestemd. 
Wat een kind binnen de behandeling leert, wordt dan, 
waar mogelijk, ook  toegepast in de thuissituatie. 
Hierdoor krijgt het kind meer voorspelbaarheid.  

Tot 18 jaar
Alle kinderen die Christan ziet, hebben een lichame-
lijke of verstandelijke beperking. “Afhankelijk van de 
vraag, kom ik één uur per week of meerdere uren. 
Onze kracht is dat we alle momenten van de dag 
beschikbaar zijn. 

Bij sommige kinderen bereiken we de gestelde 
doelen en kunnen we de thuisbegeleiding loslaten. 
Andere kinderen zien we tot hun achttiende verjaar-
dag. Daarna gaan ze over naar de thuisbegeleiding 
voor volwassenen.”

“Ik heb een wereldbaan. Ik mag bij mensen thuis komen om ze 
te ondersteunen in de zorg voor hun kind. In de begeleiding van 
het kind ben ik professioneel en mag  ik kind zijn. Natuurlijk 
wel met de ontwikkelingsdoelen in het vizier.”

‘Kind zijn met het kind’
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Renesse

Burgh-Haamstede

Nisse

Goes

KamperlandDomburg

Middelburg

Vlissingen

Oostburg

Terneuzen

Alle locaties
in Middelburg

Alle locaties
in Goes

Zierikzee

RillandKruiningen

Sint-Annaland

Alle locaties
in Zierikzee

Alle locaties
in Terneuzen

Alle locaties
in Vlissingen

Kijk voor meer 
informatie op 

www.gors.nl/locaties
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Rilland

‘s-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK GOES

Postbus 310
4460 AS GOES

Tel : (0113) 277 111
Fax: (0113) 277 100

infopunt@smwo.nl
www.smwo.nl

WIJ GAAN VOOR EEN INCLUSIEVE  
SAMENLEVING WAARIN  
IEDEREEN MEE KAN DOEN!

De Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) 
zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. 
Samen met  inwoners werken SMWO medewerkers en vrijwilligers aan de 
leefbaarheid in wijken of dorpen in de Oosterschelderegio en organiseren zij 
activiteiten voor jong en oud. Onze diensten en producten op het gebied van 
welzijn, sport, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning zijn voor mensen 
met en zonder beperking. Via www.smwo.nl vindt u alle mogelijkheden.

www.terweel.nl
Goes - Hansweert - Kruiningen - Krabbendijke - Rilland - Yerseke

Bij Zorggroep Ter Weel geeft u zelf aan wat u wilt en wat wij voor 
u kunnen doen. Of u nu (tijdelijk) verblijft in een van onze woon-
zorgcentra, de dagbesteding bezoekt of gebruik maakt van ons 
Paramedisch Centrum. U bent en blijft in regie!

Wilt u meer informatie?
Bel 0900 - 22 44 880 (lokaal tarief) of kom vrijblijvend kennis-
maken. Wij geven u graag een rondleiding of meer uitleg!

Professionele zorg zoals u het wilt:
    � Verpleging (kleinschalig)     � Verzorging  � Tijdelijk verblijf
           � Verzorgd wonen  � Zorg Thuis     � Dagbesteding         
� Maaltijd Thuis      � Paramedisch Centrum  � Ter Weel Actief

Al jarenlang een inspirerende samenwerking. 
Gefeliciteerd met dit mooie jubileum!

Wanneer je beperkt wordt 
door ziekte of ouderdom is 
het juist belangrijk om zoveel 
mogelijk verbonden te blijven 
met mensen die je dierbaar zijn 
en de wereld om je heen. Dat is 
waar onze thuiszorg voor staat. 

Meer info over thuiszorg en 
onze andere diensten vindt u 
op wvozorg.nl

Passende zorg, 
ook bij u thuis

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg
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Tel.: 0113 577 221  |  www.dekoeijerschilders.nl
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Wij feliciteren Gors met hun jubileum!

www.tragelzorg.nl

Goed leven met een verstandelijke beperking.  
Tragel helpt je met ondersteuning, zorg en 

behandeling. Samen doen!

'Begin 2017 bestond Gors in de 
huidige vorm 12,5 jaar, 

vandaar dit magazine en een 
feestweek voor de cliënten, 
medewerker en vrijwilligers.'

CONTACTGEGEVENS ZORGSTROOM 
Breestraat 15, 4331 TS  Middelburg  |  Postbus 323, 4330 AH  Middelburg
T 0118 68 40 00  |  E info@zorgstroom.nl  |  www.zorgstroom.nl

Contactgegevens Gors
Postadres

Postbus 2160
4460 MD Goes

Centraal Kantoor

Stationspark 24
4462 DZ  Goes

T 0113 273 333
E info@gors.nl
W www.gors.nl 


