
Contact
Ons algemene bezoek- en postadres is:
Zwanenwoerd 1, 8102 BE Raalte.
Telefoonnummer:  0572 345678
E-mail: info@zorggroepraalte.nl
Internet: www.zorggroepraalte.nl

Graag ontmoeten wij 
u thuis of op één van 
onze locaties!

Angeli Custodes
Burg. Kerssemakersstraat 46 
8101 AP Raalte
0572 341700

Brugstede
Mr. Gorisstraat 3
8151 AG Lemelerveld
0572 328070

Maria-Oord
Harmelinkstraat 17 
8105 AL Luttenberg
0572 301285

Stevenskamp
Stevenskamp 1
8111 AR Heeten
0572 381441

Swaenewoerd
Zwanenwoerd 1 
8102 BE Raalte
0572 345678

‘Zorggroep Raalte 
     luistert en verbindt’

U bent aan het woord! Dat is ook wat u onze relatiebeheerders zult horen 
zeggen wanneer u ze belt, mailt of hen bij u thuis ontmoet voor een  
kennismakingsgesprek. Deze persoonlijke benadering vinden wij belangrijk 
bij Zorggroep Raalte. We luisteren naar uw vragen, wensen en ideeën over 
wonen, zorg of welzijn. We adviseren u graag en helpen u bij uw indicatie-
aanvraag. Als het mogelijk is doen we dat bij u thuis, in uw eigen vertrouwde 
omgeving.



Zorggroep Raalte gunt senioren 
in Salland een goed leven in 
eigen regie. Dat doen we door te 
luisteren. Niet alleen met onze 
oren, maar vooral met ons hart. 
Door open te staan, de tijd te  
nemen en nieuwsgierig te zijn. 

Het uaaniswoordBij Zorggroep Raalte (ZGR) wordt u niet getrakteerd op mooie  
woorden, want u mag vertellen. Over uw leven, uw passies en talenten. 
Over de mensen om u heen die belangrijk voor u zijn en over uw beeld 
van goed leven en een mooie oude dag. Het woord is aan u. Wij  
luisteren en verbinden uw woorden met die van anderen: familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, dorpsgenoten en anderen om u heen. Die 
verbinding levert telkens weer een uniek verhaal op. Een verhaal dat 
gaat over persoonlijke aandacht, helpende handen en deskundige zorg. 
Waarin u uw woorden terugvindt en dat zich afspeelt in uw eigen  
vertrouwde woon- of leefomgeving. Wie u in dit verhaal ook tegenkomt 
zijn onze medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn het die toegevoegde 
waarde bieden door te luisteren met hun hart, met passie en bevlogen-
heid en altijd bereid om een stap extra te zetten. U ervaart dit bij een 
bezoek aan Swaenewoerd of Angeli Custodes in Raalte, Stevenskamp 
in Heeten, Maria-Oord in Luttenberg of Brugstede in Lemelerveld. Stuk 
voor stuk unieke woonzorghuizen en ontmoetingsplekken met een 
eigen gemoedelijke en dorpse sfeer. “Want luisteren is aandacht 

geven, vinden we.”

Notities:



U vindt het ook terug in onze zorg en dienstverlening die we in de 
regio bij mensen thuis bieden. Of tijdens de vele sociale en culturele 
activiteiten voor senioren die we organiseren. Misschien ontmoeten we 
elkaar vandaag of morgen? Of duurt het nog een aantal jaren? Weet 
dat we bij Zorggroep Raalte luisteren. Naar uw persoonlijke onder-
steuningsvraag, naar nieuwe ideeën over ouder worden in Salland of 
naar uw ervaringen als mantelzorger. Vertel, want het woord is aan u.



Wonen, Zorg en Welzijn
Op vijf locaties in de regio Salland biedt Zorggroep Raalte 
wonen met zorg. Afgestemd op uw wensen en behoeften. 
Met alle voorzieningen onder handbereik. Maar wilt en kunt 
u zo lang mogelijk thuis wonen, dan werkt Zorggroep Raalte 
daar graag aan mee. Met persoonlijke en professionele zorg 
en services aan huis. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 

   Maaltijdservice
Vindt u het gezellig om af en toe eens met anderen een 
hapje te komen eten in ons restaurant? U bent van harte 
welkom. Ook kunnen we koelverse maaltijden bij u thuis 
bezorgen.

   Persoonsalarmering
Door een speciaal alarmsysteem heeft u met één druk op de 
knop contact met uw familie of onze medewerkers. Dag en 
nacht. Zo heeft u toch de zorg en deskundigheid altijd in uw 
buurt. 

   Huishoudelijke hulp
We leveren dit als Wmo-dienst, wat betekent dat u zich  
hiervoor moet aanmelden via het Wmo-loket van uw  
gemeente.

   Zorg thuis
Van hulp bij het wassen en aankleden, verpleging en  
advisering bij bepaalde gezondheidsproblemen tot tijdelijke 
zorg na een operatie. Dan kunt u rekenen op de ervaring en 
deskundigheid van Zorggroep Raalte. 

   

   Welzijnsabonnement
Doen, beleven en ontmoeten. Denk aan deelname aan  
culturele en soos-activiteiten en samen koffiedrinken. Boven-
dien kunt u met een abonnement gebruik maken van onze 
vraagbaakfunctie Zorg & Welzijn. 

   Dagbesteding
Onze medewerkers Welzijn komen ook met alle plezier bij u 
thuis om samen activiteiten te ondernemen.

Particuliere zorg
Ook denken wij graag mee over mogelijkheden van zorg 
en services die niet standaard vanuit de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) worden aangeboden. Dus ook 
wanneer iemand  geen indicatie heeft, helpen wij wensen 
voor wonen, zorg of welzijn in praktijk te brengen. De  
mogelijkheden zijn dan ook zeer divers. Denk aan tijdelijk 
verblijf wanneer iemand na een ziekte of operatie in rust  
willen herstellen. Maar ook aan logeermogelijkheden als 
mantelzorgers op vakantie zijn. Verder bieden we in deze 
vorm ook dagbesteding op onze locaties en komen we bij 
steeds meer cliënten thuis voor zorg en ondersteuning, hulp 
in de huishouding en andere services zoals boodschappen 
bezorgen of klussen in en rond het huis. 
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Zelfredzaamheid
Bij Zorggroep Raalte vinden we het belangrijk om u te 
ondersteunen in uw krachten en mogelijkheden. We willen 
ervoor zorgen dat u, zo lang als dat kan, zelfredzaam blijft 
en uw eigen leven blijft vormgeven. Daar waar het niet meer 
kan, gaan we met elkaar in gesprek over ondersteuning.  
Wat kunt u zelf nog, wat kan de familie of mantelzorger doen 
en waarin kunnen onze vrijwilligers of medewerkers van 
betekenis zijn voor u? Dit is ons vertrekpunt voor als u op 
één van onze locaties zou willen komen wonen, maar ook 
als u thuis blijft. Hiernaast leest u het verhaal van de familie 
Deiter. Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid is de zorg 
en ondersteuning van Barend en Bertha Deiter samen met 
hun zoon Herman goed georganiseerd. 

Toen voor Barend (89) en Bertha (85) Deiter de vraag om 
zorg en ondersteuning toenam, schreven zij zich in voor  
een zorgappartement in hun eigen dorp. ‘Mooi in de buurt 
van waar wij ruim 60 jaar samen met veel plezier hebben 
gewoond.’ Zoon Herman blikt terug op de eerste kennis-
making met de medewerker van Zorggroep Raalte. ‘Dat was 
bij ons thuis; de plek waar mijn ouders jarenlang een winkel  
hebben gehad. Hun eigen vertrouwde stek dus. Het klikte 
meteen en we kregen het gevoel dat er goed geluisterd werd 
naar onze wensen en ideeën. Er was nadrukkelijk aandacht 
voor wat vader en moeder zelf nog kunnen blijven doen en 
wat mijn rol daarbij is.’ Echtpaar Deiter nam kort daarna hun 
intrek in hun nieuwe appartement, praktisch om de hoek. 
Herman kon een stap terugdoen in de verzorging van zijn 
vader en moeder, maar bleef betrokken. ‘We werken fijn 
met elkaar samen, dat gaat heel soepel. Ik doe nog steeds 
een hoop voor mijn ouders, maar ook als vrijwilliger voor het 
gehele woonzorghuis. Mijn ouders redden zich goed hier, 
hebben alle ruimte en de zelfstandigheid om te gaan en 
staan waar ze willen. Ik zie dat ze nieuwe vriendschappen 
sluiten en de gezelligheid, meer dan ooit, opzoeken. Daar 
geniet ik van.’

‘We werken fijn met 
                elkaar samen’
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Zorggroep Raalte gunt senioren in Salland een goed leven in 
eigen regie. Eigen regie betekent dat u zelf beslissingen kunt 
nemen. Zelf kiezen waar en hoe u wilt wonen en zelf  
beslissen hoe en met wie u uw vrije tijd doorbrengt. Eigen 
regie gaat verder dan alleen de zorg. Het gaat erom dat 
mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. En dat 
wij vanuit Zorggroep Raalte daarop aansluiten. Toch heeft 
nog niet iedereen dit beeld bij het wonen en leven in een 
woonzorghuis. De dochter van mevrouw Ten Have moest 
even slikken toen haar moeder verhuisde, maar ziet dat ze 
haar eigen regie heeft kunnen behouden. 

‘Mijn moeder (90) woonde zelfstandig in een ruim koop-
appartement in het centrum. We zagen haar achteruit gaan, 
zeker na de zware klap door het plotseling overlijden van 
mijn broer. Toch was het even slikken toen het bericht kwam 
dat er een plekje was in het woonzorghuis in Raalte’, vertelt  
Annet van den Berg - Ten Have. Ze nam haar moeder mee 
om te kijken. ‘Ik wilde haar absoluut niet het gevoel geven 
dat ze iets moest en zei: “Mam, jij bepaalt.” Die eigen regie 
vind ik zó belangrijk, deze verhuizing moest echt haar eigen 
keuze zijn. Dat werd het ook. In eerste instantie natuurlijk 
vooral een beslissing vanuit het hoofd, nog niet vanuit het 
hart. Dat kwam later. We hebben een maand de tijd  
genomen voor de verhuizing; stap voor stap wennen en 
het samen gezellig maken. Dat heeft haar goed gedaan. 
Ze voelt zich hier thuis, omdat ze haar eigen inboedel heeft 

Eigen regie
meegenomen, ook de medewerkers dragen hier waardevol 
aan bij. Door het eten op haar eigen servies te serveren of 
haar bijvoorbeeld zelf haar kamer te laten schoonmaken. Dat 
wil ze graag. Daar gaat het toch om als we het over eigen 
regie hebben?’

‘Jij bepaalt mam’
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Samen blijven

‘Het liefst doen 
          we alles samen’

Samen oud worden. Dat willen de meeste geliefden. Toch 
kan dit in praktijk helaas lang niet altijd. Als u of uw partner 
zorg en ondersteuning nodig zou hebben, bijvoorbeeld bij 
dementie of lichamelijke zorg, dan kan het maar zo zijn dat u 
de laatste jaren niet meer samenblijft. Dat proberen we bij  
Zorggroep Raalte te voorkomen. Met de bouw van nieuwe 
woonzorghuizen, maar ook in onze renovatieplannen, 
houden we rekening met de ruimte en mogelijkheden voor 
(echt)paren. Op die manier hoeft verhuizen naar een woon- 
zorghuis niet altijd meer het einde te betekenen van een 
vaak jarenlang samenzijn. Zo hebben we deze wens van 
samenzijn onder meer kunnen verwezenlijken voor het  
echtpaar Hofman. Vanwege haar gezondheid kwam Diny in 
een verpleeghuis terecht en bleef Jan alleen achter.  
Inmiddels wonen ze weer bij elkaar en genieten van hun 
samenzijn én hun nieuwe appartement.

Ze waren al meer dan 50 jaar getrouwd toen Diny Hofman 
(89) een beroerte kreeg en voor lange tijd in een verpleeg-
huis belandde. ‘Dat was niet om de hoek en ik kan geen auto 
meer rijden. Dus moest ik met een taxi mijn vrouw bezoeken. 
Ruim een jaar zijn we op die manier uit elkaar geweest. Dat 
was geen fijne periode’, vertelt Jan Hofman (80). Toen hen 
ter ore kwam dat in hun eigen wijk een nieuw woonzorghuis 
werd gebouwd, was een telefoontje naar Zorggroep Raalte 
snel gemaakt. ‘Door haar beroertes had Diny intensieve 
zorg nodig en was het niet meer mogelijk om haar mee naar 
huis te nemen. Wat fantastisch als je dan samen een plekje 
krijgt.’ Het echtpaar Hofman woont met veel plezier in hun 
ruime appartement. Met zorg in de buurt voor Diny en de 

bewegingsvrijheid voor Jan die hij zo gewend was. ‘Het liefst 
doen we alles samen’, vertellen ze. Toch gaat Jan, nog heel 
vitaal en sociaal betrokken in het dorp, er ook alleen op uit 
om bij de voetbal te kijken of bekenden op te zoeken.  
Hoewel hij die ook binnen het woonzorghuis treft. ‘We zijn 
heel gelukkig met deze plek waar we samen oud kunnen  
worden.’ 
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‘Die gesprekken met 
       leeftijdsgenoten doen 
             me zo goed’

‘Op Stevenskamp ontmoet ik leeftijdsgenoten, we delen 
verhalen en we vinden elkaar in gesprekken over de natuur 
en het boerenleven’, vertelt mevrouw Duteweert van 85 jaar 
enthousiast over de dagbesteding. Ze gaat er twee keer per 
week met een taxi naartoe. Ze maakt daarbij sinds enkele 
jaren gebruik van de Wmo-regeling die de gemeente met 
Zorggroep Raalte trof en betaalt een kleine eigen bijdrage 
waarvoor ze ’s middags tevens een lekkere warme maaltijd 
aangeboden krijgt. ‘We zijn als kinderen zeer betrokken in de 
dagelijkse zorg en ondersteuning van mijn moeder’, vult haar 
oudste dochter Ans Korenromp-Duteweert aan. ‘Net zo be-
langrijk vinden we haar sociale leven en we hebben moeder 
jarenlang dikwijls vergezeld bij bezoekjes aan oude vrienden, 
buren en bekenden van vroeger. Er vallen echter steeds 
meer mensen weg. En hoewel ze aan aandacht van familie 
geen gebrek heeft, miste moeder het contact met mensen 
van haar eigen leeftijd. Dat is wat ze op Stevenskamp vindt. 
Ze komt op verhaal en sluit nieuwe vriendschappen. En dat 
is, naast al die praktische hulp die wij haar kunnen bieden, 
toch minstens zo belangrijk?’ 

Ontmoeten

Met onze woonzorglocaties in Salland willen we letterlijk en 
figuurlijk ín de maatschappij staan. Dat doen we door ons  
te verbinden met lokale en maatschappelijke organisaties en 
onze deuren te openen voor dorpsgenoten en buren. Voor 
zelfstandig wonende senioren bieden we verschillende  
vormen van dagopvang. Het kan hierbij gaan om ontmoeten 
en gezelligheid. Maar ook het bieden van structuur, het 
omgaan met vergeetachtigheid (dementie) of het ontlasten 
van het thuisfront zijn vaak belangrijke redenen voor deel-
name. Dat blijkt uit het verhaal van mevrouw Duteweert uit 
Heeten. Ze geniet van haar kinderen en kleinkinderen die 
allemaal in de regio wonen en haar regelmatig opzoeken. 
Toch kiest ze er voor om twee keer per week naar de dag-
besteding op Stevenskamp te gaan. 
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jarenlang dikwijls vergezeld bij bezoekjes aan oude vrienden, 
buren en bekenden van vroeger. Er vallen echter steeds 
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Ontmoeten

Met onze woonzorglocaties in Salland willen we letterlijk en 
figuurlijk ín de maatschappij staan. Dat doen we door ons  
te verbinden met lokale en maatschappelijke organisaties en 
onze deuren te openen voor dorpsgenoten en buren. Voor 
zelfstandig wonende senioren bieden we verschillende  
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allemaal in de regio wonen en haar regelmatig opzoeken. 
Toch kiest ze er voor om twee keer per week naar de dag-
besteding op Stevenskamp te gaan. 



Thuis blijven
Met ons aanbod van thuiszorg en huishoudelijke hulp zorgen 
we ervoor dat steeds meer Sallandse senioren in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Van hulp bij het 
wassen en aankleden of specifieke verpleegkundige zorg 
(bijvoorbeeld na een operatie); de mogelijkheden zijn divers 
en stemmen we af op uw wensen en behoeften. Zo komen 
we ook al jaren over de vloer bij mevrouw Kogelman. Als het 
aan haar ligt is de verhuizing naar een woonzorghuis nog 
lang niet aan de orde. Ondanks haar leeftijd van 94 jaar.  
Ze vertelt hoe blij ze is met de dagelijks verzorging die ze 
thuis krijgt, waarbij ook ruimte is voor een praatje en een kop 
koffie. 

‘Ik kwam een paar jaar geleden door een nare val in het 
ziekenhuis en moest lang revalideren. Artsen gaven me 
weinig kans dat ik weer zelfstandig naar mijn eigen  
appartement zou terugkeren, maar ik heb hard geknokt om 
het tegendeel te bewijzen’, vertelt de fiere Heetense. 
Lovende woorden spreekt ze over Joke Droste en haar 
collega’s die haar dagelijks ondersteunen bij haar persoon- 
lijke verzorging. Joke: ‘Ons team is de afgelopen jaren 
enorm gegroeid, zodat senioren op hun vertrouwde stek  
kunnen blijven wonen. Net als mevrouw Kogelman. Ze is 
alleen, dus zorgen we ervoor dat we haar ook de nodige 
sociale ondersteuning kunnen bieden en er tijd is voor een 
praatje en een kop koffie.’ Dat doet mevrouw Kogelman 

‘Zo lang mogelijk 
  zelfstandig blijven wonen’

goed: ‘Lol maken en lachen met vrienden en vriendinnen, dat 
heb ik mijn hele leven gedaan. Met de bekende gezichten 
die hier al jaren over de vloer komen heb ik ook zo’n fijne 
band. Dat voelt heel vertrouwd. Ik hoop het op deze manier 
nog jaren zo zelfstandig mogelijk vol te houden. Met hier 
en daar een steuntje in de rug, zoals ook de maaltijdservice 
waar ik gebruik van maak. Joke: ‘Mensen hoeven niet meer 
zelf te koken en krijgen toch een lekkere en gezonde maal-
tijd. Ook dat draagt bij in die eigen regie en zelfstandigheid 
die we hoog in het vaandel hebben.’ 



Thuis blijven
Met ons aanbod van thuiszorg en huishoudelijke hulp zorgen 
we ervoor dat steeds meer Sallandse senioren in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Van hulp bij het 
wassen en aankleden of specifieke verpleegkundige zorg 
(bijvoorbeeld na een operatie); de mogelijkheden zijn divers 
en stemmen we af op uw wensen en behoeften. Zo komen 
we ook al jaren over de vloer bij mevrouw Kogelman. Als het 
aan haar ligt is de verhuizing naar een woonzorghuis nog 
lang niet aan de orde. Ondanks haar leeftijd van 94 jaar.  
Ze vertelt hoe blij ze is met de dagelijks verzorging die ze 
thuis krijgt, waarbij ook ruimte is voor een praatje en een kop 
koffie. 

‘Ik kwam een paar jaar geleden door een nare val in het 
ziekenhuis en moest lang revalideren. Artsen gaven me 
weinig kans dat ik weer zelfstandig naar mijn eigen  
appartement zou terugkeren, maar ik heb hard geknokt om 
het tegendeel te bewijzen’, vertelt de fiere Heetense. 
Lovende woorden spreekt ze over Joke Droste en haar 
collega’s die haar dagelijks ondersteunen bij haar persoon- 
lijke verzorging. Joke: ‘Ons team is de afgelopen jaren 
enorm gegroeid, zodat senioren op hun vertrouwde stek  
kunnen blijven wonen. Net als mevrouw Kogelman. Ze is 
alleen, dus zorgen we ervoor dat we haar ook de nodige 
sociale ondersteuning kunnen bieden en er tijd is voor een 
praatje en een kop koffie.’ Dat doet mevrouw Kogelman 

‘Zo lang mogelijk 
  zelfstandig blijven wonen’

goed: ‘Lol maken en lachen met vrienden en vriendinnen, dat 
heb ik mijn hele leven gedaan. Met de bekende gezichten 
die hier al jaren over de vloer komen heb ik ook zo’n fijne 
band. Dat voelt heel vertrouwd. Ik hoop het op deze manier 
nog jaren zo zelfstandig mogelijk vol te houden. Met hier 
en daar een steuntje in de rug, zoals ook de maaltijdservice 
waar ik gebruik van maak. Joke: ‘Mensen hoeven niet meer 
zelf te koken en krijgen toch een lekkere en gezonde maal-
tijd. Ook dat draagt bij in die eigen regie en zelfstandigheid 
die we hoog in het vaandel hebben.’ 



Noaberschap
Voor Zorggroep Raalte zijn zelfredzaamheid en eigen regie 
belangrijke kernwaarden. Samen met onze klant kijken we 
eerst naar wat iemand nog zelf kan doen. Samenredzaam-
heid vinden we net zo belangrijk. Daarmee bedoelen we 
de inzet van familie, mantelzorgers en vele enthousiaste 
vrijwilligers die zich aan onze organisatie verbinden. Maar 
samenredzaamheid zien wij ook op het niveau van buren en 
dorpsgenoten. Op z’n Sallands ook wel “noaberschap”  
genoemd. De term zelf stamt uit de tijd waarin we in Salland 
in kleine sociale en agrarische gemeenschappen leefden en 
met elkaar op deze intensieve vorm van burenhulp waren 
aangewezen. Vandaag de dag ziet Salland er natuurlijk heel 
anders uit. Toch zit het noaberschap ons nog in de genen 
en dat willen we bij Zorggroep Raalte koesteren. Dat maakt 
immers dat we samen verwachtingen van onze klant kunnen 
overtreffen.

Werken
Bij Zorggroep Raalte werken we door te luisteren met ons 
hart. We zeggen tegen onze cliënten: ‘het woord is aan u’ 
en zijn benieuwd naar iemands persoonlijke verhaal. Aan 
dat verhaal leveren medewerkers een belangrijke bijdrage. 
We dagen hen uit om, naast het geven van goede zorg en 
begeleiding, de verwachting van cliënten te overtreffen. We 
zijn trots op onze club van ruim 450 medewerkers die vanuit 
deze grondhouding dagelijks met passie en bevlogenheid 
werken en altijd bereid zijn een stap extra te zetten. Voor 
elkaar en voor de cliënt. Wij bieden daarvoor een werk-
omgeving met ruimte voor talent, eigen verantwoordelijkheid 
en ondernemerschap. Daar stellen wij vanzelfsprekend een 
goed pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover. 

Leren
Zorggroep Raalte biedt graag mogelijkheden aan studenten 
om praktijkervaring op te doen. Van stageplaatsen tot BBL-
trajecten en onderzoeksopdrachten. Studenten kunnen  
rekenen op professionele aandacht en begeleiding.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn voor onze organisatie van onschatbare 
waarde. Ze ondersteunen bij de dagelijkse zorg- en dienst-
verlening en helpen de verwachting van onze cliënten te 
overtreffen. Wij bieden leuke functies voor mensen die zich 
onbetaald willen inzetten voor de ouderenzorg. Voor jonge 
mensen een ideale manier om werkervaring op te doen, voor 
oudere vrijwilligers een mooie kans om hun levenservaring 
en expertise in te zetten voor anderen. 
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We worden in Nederland ouder, we blijven langer gezond en 
dat is mooi. Toch bestaat de kans dat we op enig moment 
zorg of ondersteuning nodig hebben. Misschien pas over 
tien of vijftien jaar, maar toch. Hoe zal dat gaan tegen die 
tijd? Niet zoals nu, denken wij. We zien berichten over ver-
grijzing, bezuinigingen en personeelstekorten. En we maken 
kennis met een nieuwe generatie ouderen met andere eisen 
en een andere levensstijl. Zorggroep Raalte wil de gewenste 
toekomst van de ouderenzorg naar het hier en nu vertalen. 
Samen met u. Dat doen we door regelmatig gesprekken te 
voeren over hoe wonen, zorg en welzijn er in de toekomst in 
Salland uit zou moeten zien. We organiseren bijeenkomsten 
en werken nauw samen met verschillende belangengroepen 
voor senioren. Tijdens ons jaarlijkse fietsevenement  
‘Fietsvitaal’ nodigen we bovendien iedereen in Salland uit om  
hierover met ons in gesprek te gaan. Naast alle bijeen- 
komsten en evenementen stellen wij iedere dag via de mail, 
de telefoon of de website onze lijnen altijd voor u open om 
uw ideeën, vragen en ervaringen met ons te delen. Weet 
dat we bij Zorggroep Raalte luisteren. Naar uw persoonlijke 
ondersteuningsvraag, naar nieuwe ideeën over ouder  
worden in Salland of naar uw ervaringen als mantelzorger. 
Vertel, want het woord is aan u. 

Ouder worden in Salland



Zorggroep Raalte gunt senioren 
in Salland een goed leven in 
eigen regie. Dat doen we door te 
luisteren. Niet alleen met onze 
oren, maar vooral met ons hart. 
Door open te staan, de tijd te  
nemen en nieuwsgierig te zijn. 

Het uaaniswoordBij Zorggroep Raalte (ZGR) wordt u niet getrakteerd op mooie  
woorden, want u mag vertellen. Over uw leven, uw passies en talenten. 
Over de mensen om u heen die belangrijk voor u zijn en over uw beeld 
van goed leven en een mooie oude dag. Het woord is aan u. Wij  
luisteren en verbinden uw woorden met die van anderen: familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, dorpsgenoten en anderen om u heen. Die 
verbinding levert telkens weer een uniek verhaal op. Een verhaal dat 
gaat over persoonlijke aandacht, helpende handen en deskundige zorg. 
Waarin u uw woorden terugvindt en dat zich afspeelt in uw eigen  
vertrouwde woon- of leefomgeving. Wie u in dit verhaal ook tegenkomt 
zijn onze medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn het die toegevoegde 
waarde bieden door te luisteren met hun hart, met passie en bevlogen-
heid en altijd bereid om een stap extra te zetten. U ervaart dit bij een 
bezoek aan Swaenewoerd of Angeli Custodes in Raalte, Stevenskamp 
in Heeten, Maria-Oord in Luttenberg of Brugstede in Lemelerveld. Stuk 
voor stuk unieke woonzorghuizen en ontmoetingsplekken met een 
eigen gemoedelijke en dorpse sfeer. “Want luisteren is aandacht 

geven, vinden we.”

Notities:



Contact
Ons algemene bezoek- en postadres is:
Zwanenwoerd 1, 8102 BE Raalte.
Telefoonnummer:  0572 345678
E-mail: info@zorggroepraalte.nl
Internet: www.zorggroepraalte.nl

Graag ontmoeten wij 
u thuis of op één van 
onze locaties!

Angeli Custodes
Burg. Kerssemakersstraat 46 
8101 AP Raalte
0572 341700

Brugstede
Mr. Gorisstraat 3
8151 AG Lemelerveld
0572 328070

Maria-Oord
Harmelinkstraat 17 
8105 AL Luttenberg
0572 301285

Stevenskamp
Stevenskamp 1
8111 AR Heeten
0572 381441

Swaenewoerd
Zwanenwoerd 1 
8102 BE Raalte
0572 345678

‘Zorggroep Raalte 
     luistert en verbindt’

U bent aan het woord! Dat is ook wat u onze relatiebeheerders zult horen 
zeggen wanneer u ze belt, mailt of hen bij u thuis ontmoet voor een  
kennismakingsgesprek. Deze persoonlijke benadering vinden wij belangrijk 
bij Zorggroep Raalte. We luisteren naar uw vragen, wensen en ideeën over 
wonen, zorg of welzijn. We adviseren u graag en helpen u bij uw indicatie-
aanvraag. Als het mogelijk is doen we dat bij u thuis, in uw eigen vertrouwde 
omgeving.


