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Zeeuwse Gronden staat nooit stil, dus ook in 2020 staan er veel ontwikkelingen, openingen en 

activiteiten op het programma. De ontwikkelingen gaan met name over de uitbreiding van 

woonlocaties en ons behandelaanbod.  

 

Wonen 

In april zal onze gloednieuwe woonlocatie in Koudekerke haar deuren openen. Midden in het dorp 

worden door Zeeuwland vijftien appartementen, twee logeerkamers en een gemeenschappelijke 

binnen- en buitenruimte gerealiseerd. Het team van ervaren en nieuwe woonbegeleiders staat in de 

startblokken om er samen met de bewoners een echt thuis van te maken.  

In Terneuzen zal er een nieuwe woonlocatie worden gebouwd waar de bewoners van de inmiddels 

verouderde Klaassenstraat hun intrek kunnen nemen.  

Verder worden er in Zuid-Holland serieuze gesprekken gevoerd met gemeenten en 

woningbouwcorporaties, om ook daar woonlocaties van Zeeuwse Gronden te realiseren. De 

behoefte hieraan wordt breed gedragen door ouders uit de regio. Ons woon- en zorgconcept wordt 

door verschillende partijen met enthousiasme ontvangen. 

 

Behandeling  

Een ontwikkeling waar we heel trots op zijn, is ons vernieuwende behandelaanbod voor kind en 

jeugd vanaf 6 jaar. Zeeuwse Gronden biedt vanaf 2020 hulp en ondersteuning aan jongeren die 

vastlopen thuis, op school of in hun vrije tijd. Wanneer een jongere bij ons aangemeld wordt, komt 

niet alleen de jongere in zorg, maar betrekken we ook het gezin en het netwerk in de ondersteuning. 

Per individuele aanmelding wordt bekeken welke onderdelen uit ons aanbod nodig of gewenst zijn. 

Met als doel dat jongeren herstellen, zelfstandiger en zelfredzamer worden. We werken nauw 

samen met het netwerk rond het kind, met het onderwijs en met andere zorginstellingen.  

Door de groei van onze organisatie kunnen we aan steeds meer mensen met een ernstige 

psychiatrische ziekte zorg bieden, en groeit ook het aantal medewerkers. Onze huidige kantoren in 

Terneuzen en Middelburg voldoen om deze reden niet meer aan de wensen. In Middelburg 

verhuizen we in april naar een nieuw, groter pand in het centrum. Daar kunnen medewerkers van 

boven de Westerschelde rustig werken, er zal behandeling plaatsvinden en ook de 

dagbestedingslocatie van Middelburg verhuist ernaartoe. In Terneuzen wordt een nieuw, modern en 

ruim hoofdkantoor gebouwd als vervanging van de Axelsestraat. Dit kantoor zal waarschijnlijk klaar 

zijn in 2021.  



Congres Mens & Natuur 

Het vermelden waard is het driedaagse Congres Mens & Natuur dat wij in juni 2020 organiseren. 

Tijdens dit congres wordt duidelijk hoe groot de invloed van natuur op de psychische gezondheid 

van de mens is. Een aantal gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland komt de 

actuele stand van zaken toelichten. De positieve werking van de natuur zal door bezoekers ook zelf 

ervaren worden in een uitgebreide reeks workshops.  

Voor dit congres is een speciale website ingericht: www.congresmensnatuur.nl  

 

Agenda 

 1 januari: Nieuwjaarsduik 

 6 april: Netwerkontbijt op de Kraaghoeve  

 6 april: Verhuizing kantoor Middelburg naar nieuwe pand 

 17 april: Beleidsdag voor personeel 

 14 mei: Pre-opening Koudekerke 

 20 mei: Voetbaltoernooi Zeeuwse Zomer Cup 

 10, 11 en 12 juni: Congres Mens & Natuur 

 Augustus: Familie-bbq  

 Oktober: Familiedag   

 Oktober: Netwerkontbijt boven de Westerschelde   

 November: Concert plus lezing 

 2 december: Sinterklaasfeest 

 17 december: Kerstborrel   

 N.t.b.: Officiële opening woonlocatie Koudekerke 

 N.t.b.: Officiële opening kantoor Middelburg 

 

Met zoveel moois en goeds op de planning is 2020 een jaar om naar uit te kijken!  

 

Jan van Blarikom 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Zeeuwse Gronden 

 

http://www.congresmensnatuur.nl/

