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Rehoboth Goes

Wonen
Een vertrouwde plek met  
goede zorg en dienstverlening



Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan 
ouderen die bewust kiezen voor een organisatie 
met een reformatorisch identiteitsprofiel. Om 
inzichtelijk te maken waar we voor staan, hebben 
we vijf kernwaarden geformuleerd. Zingeving 
staat bovenaan. De Bijbel is de inspiratiebron 
voor ons handelen en ons richtsnoer bij de 
keuzes die we maken. Dit is zichtbaar in onze 
cultuur en de activiteiten en komt tot uiting 
in een respect- en liefdevolle omgang met onze 
naaste. Vanuit onze klantgerichtheid beschouwen 
we ieder mens als uniek en waardevol en leveren 
we zorg op maat. We streven naar openheid en 
transparante communicatie in alle lagen van de 
organisatie. We zijn ook betrouwbaar; we maken 
reële afspraken en komen deze na.

Cedrah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in 
Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijke
Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam.

Rehoboth: dáár 
voel ik me thuis!
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Welkom in Rehoboth

Fijn dat u belangstelling heeft voor woonzorg-
centrum Rehoboth. Omdat wij begrijpen dat 
verhuizen een ingrijpende en belangrijke stap in 
uw leven is, vindt u in deze folder meer informa-
tie over de verschillende mogelijkheden. Wonen 
in Rehoboth biedt u niet alleen de voordelen van 
goede zorg en dienstverlening, maar ook een ver-
trouwde leefsfeer zoals u van huis uit gewend 
bent. Cliënten, huurders, medewerkers en vrij-
willigers delen gezamenlijke waarden, gegrond 
op Gods Woord.

Ongetwijfeld zult u na het lezen van deze folder 
nog vragen hebben. Aarzel niet deze aan ons te 
stellen. Wij geven u graag meer uitleg. Wij doen 
ons best u de zorg en aandacht te geven die u 
wenst en nodig heeft.

Welkom in Rehoboth!

Kees van Moolenbroek
Locatiemanager
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Wonen in Goes

In woonzorgcentrum Rehoboth woont u in het hart van Zeeland. Deze locatie is goed 

bereikbaar, heeft alle denkbare voorzieningen in de buurt en ligt in de rustige wijk 

Goes-Oost. 

Wat maakt het wonen in Goes nu zo aantrekke-
lijk? Goes biedt een historische woonomgeving 
met volwaardige stedelijke voorzieningen, zoals 
de vele winkels en restaurants. Vanuit de stad 
bent u snel op het weidse platteland of bij het 
water.

Zorgvoorzieningen 
Op korte afstand van het woonzorgcentrum 
Rehoboth is het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
gevestigd, een ziekenhuis met meerdere vesti-
gingen in Zeeland. Naast het ziekenhuis heeft 
Rehoboth goede contacten met huisartsen. In 

het pand van Rehoboth zijn ook regelmatig een 
fysiotherapeut, kapper en een pedicure aanwezig.

Winkels
Het winkelcentrum van Goes is op loopafstand 
van Rehoboth en heeft een totaalaanbod van 
winkels. Ook bij slechter weer kunt u hier prima 
terecht. Diverse parkeerterreinen rondom dit 
centrum zorgen voor een goede bereikbaarheid. 
Iedere dinsdag is hier ook een weekmarkt te vin-
den, met een groot aanbod van producten. 

Kerken
Op loopafstand van ons woonzorgcentrum 
zijn diverse reformatorisch kerken. Er zijn 
met deze kerken goede contacten. Dagelijks 
vindt er een dagsluiting plaats, die wordt 
verzorgd door een ouderling vanuit de Ge-
reformeerde Gemeente. Het is mogelijk om 
diverse kerkdiensten te beluisteren via de 
kerktelefoon in uw appartement.
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Goes biedt een historische 
woonomgeving met volwaardige 
stedelijke voorzieningen.

Vervoer
Goes is uitstekend bereikbaar met de auto. Ook 
het openbaar vervoer is aanwezig. Zo heeft 
Goes een treinstation en is er een bushalte 
vlakbij ons woonzorgcentrum.
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U wilt graag zelfstandig 
blijven wonen, maar 
merkt dat af en toe wat 
ondersteuning welkom 
is. Onze woningen zijn 
levensloopbestendig, wat 
betekent dat u er ook kunt 
blijven wonen als u zorg  
nodig krijgt.

Regelmatig vinden er in ons 
woonzorgcentrum activiteiten 
plaats, waarbij u van harte 
welkom bent.

6
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Woonzorgcentrum Rehoboth

Woonzorgcentrum Rehoboth is een  

gezellige woongemeenschap op loop-

afstand van de binnenstad van Goes. In 

2001 is het gebouw geheel vernieuwd 

en geschikt gemaakt voor ouderen met 

verschillende zorgvragen.

Bij het ouder worden kan de huidige woning vaak 
een last worden in plaats van een lust. U wilt 
wellicht graag zelfstandig blijven wonen, maar 
merkt dat af en toe wat ondersteuning welkom 
is. Door de regelgeving in de zorgsector komt u 
niet meer zomaar in aanmerking voor een plaats 
in het verzorgingshuis. Als de zorgen toenemen, 
bent u aangewezen op thuiszorg. Maar hoe zorg-
geschikt is uw woning? En wie zorgt er voor het 
onderhoud van de woning?

Met deze vragen hoeft u zich in uw eigen woning 
binnen Rehoboth niet bezig te houden. Wonen in 
Rehoboth betekent veilig wonen in een vertrouw-
de omgeving. Heeft u (nog) geen zorg nodig? Ook 
dan is het wonen in een seniorenappartement 

een goede keuze. Onze woningen zijn namelijk 
levensloopbestendig, wat betekent dat u er ook 
kunt blijven wonen als u (zware) zorg nodig 
krijgt. Op dat moment kunnen wij snel en zorg-
vuldig de nodige zorg voor u regelen, geleverd 
door onze bekwame en vriendelijke medewer-
kers.

Naast de zorg bieden wij in het woonzorgcen-
trum ook allerlei diensten en faciliteiten, zoals 
een kapper, pedicure, een bibliotheek en een 
winkeltje. Regelmatig vinden er in ons woonzorg-
centrum activiteiten plaats; ook kunt u bij ons 
gezellig samen met anderen de warme maaltijd 
gebruiken in het restaurant.
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Wonen in Rehoboth
Woonzorgcentrum Rehoboth beschikt 

over 60 plaatsen voor verzorging en ver-

pleging, waaronder een gesloten afde-

ling. Ook beschikt het woonzorgcentrum 

over twee appartementen voor tijdelijk 

verblijf.

De appartementen zijn verdeeld over twee woon-
lagen, de eerste verdieping is met een lift bereik-
baar. Voor het wonen in een zorgappartement in 
Rehoboth (we noemen dit zorg met verblijf) heeft 
u een indicatie van de Wet langdurige zorg (WLZ) 
nodig.

De woongemeenschap van Rehoboth kenmerkt 
zich door een reformatorische identiteit en er is 
veel contact met medebewoners. Daarnaast 

zijn er volop mogelijkheden voor het bezoeken 
van activiteiten en dagsluitingen. De warme 
maaltijd wordt langsgebracht, maar u kunt ook 
samen met anderen de maaltijd gebruiken in het 
restaurant.

Rehoboth Woonzorgcentrum
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Appartementtypen
De verschillende typen in het complex

Legenda

  Type 1

  Type 2
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Rehoboth Woonzorgcentrum

1-kamerzorgappartement Type 1

Woon/slaapkamer

Badkamer



11

Impressie
Alle appartementen bestaan uit een ruime woon/slaapkamer en hebben een 
keukenblok inclusief koelkast. Ook is er een ruime badkamer aanwezig, voorzien 
van aanpassingen. De 2-kamerzorgappartementen zijn voorzien van een aparte 
slaapkamer.

2-kamerzorgappartement Type 2

Woonkamer en keuken

Slaapkamer
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Aanleunwoningen 
Grenzend aan woonzorgcentrum Rehoboth zijn 
24 aanleunwoningen van verschillende typen be-
schikbaar. Hier kunt u zelfstandig wonen met in-
dien nodig thuiszorg en diensten op maat. Bewo-
ners binnen dit complex kunnen gebruik maken 
van verschillende diensten die Rehoboth biedt. U 
kiest zelf waar u behoefte aan hebt en wat past 
bij de huidige of toekomstige situatie. Het is mo-

Aanzicht aanleunwoningencomplex

Impressie
Ieder appartement heeft een oppervlakte van 
56 m2 tot en met 73 m2. De appartementen zijn 
voorzien van een woonkamer, een open keuken, 
een of twee slaapkamers, een ruime badkamer 
en een balkon. In de eigen berging is de moge-
lijkheid om een wasmachine te plaatsen. De ap-
partementen hebben een aparte toegang en zijn 
te bereiken via de lift of met een trap en liggen 
aan inpandige gangen. Daarnaast heeft ieder 
appartement een personenalarmeringssysteem 
met een eigen halszender.

Rehoboth Aanleunwoningen

gelijk om huishoudelijke hulp en professionele 
zorg te ontvangen vanuit het woonzorgcentrum. 
Daarnaast kunt u aan diverse activiteiten deel-
nemen en de warme maaltijd gebruiken in het 
restaurant of in het eigen appartement.
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U kiest zelf waar u behoefte 
aan hebt en wat past bij de 
huidige of toekomstige situatie.

Legenda

  Type 1

  Type 2

  Type 3

Appartementtypen
De verschillende typen in het complex
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U kunt gebruik maken van de 
diensten die Rehoboth biedt.

2-kamerappartement type 1

Woonkamer

Keuken

Het appartement op de derde verdieping

Uitzicht vanaf het balkon

Slaapkamer

Douche en toilet

Rehoboth Aanleunwoningen
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2-kamerappartement type 2

Balkon

Keuken

Het appartement op de tweede verdieping

Uitzicht vanaf het balkon

Woonkamer

Slaapkamer

De warme maaltijd gebruiken in het 
restaurant of in het eigen appartement? 
Cedrah laat u de keuze.
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3-kamerappartement type 3

Woonkamer en toegang tot het balkon Keuken Het appartement, rechtsboven in het complex

Uitzicht vanaf het balkon Slaapkamer 1 Toilet

Rehoboth Aanleunwoningen
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Het is mogelijk om 
huishoudelijke hulp en 
professionele zorg te ontvangen 
vanuit het woonzorgcentrum.
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Marnixflat vanaf Louise de Colignylaan

Marnixflat Seniorenappartementen

De Marnixflat is een rustig seniorencomplex, 
gelegen in de wijk Goes-Oost en goed te bereiken 
met de auto. Het centrum van Goes ligt op onge-
veer anderhalve kilometer. Het complex biedt de 
voordelen van zelfstandig wonen, gecombineerd 
met zorg en diensten binnen handbereik.  
De Marnixflat telt 45 gelijkvloerse appartemen-
ten op een mooie rustige locatie. Het complex is 

Huren in de Marnixflat
gelegen naast de Sionskerk, het gebouw van de 
Gereformeerde Gemeente Goes. Op 700 meter af-
stand ligt woonzorgcentrum Rehoboth waar men 
gebruik kan maken van een warme maaltijd en 
deel kan nemen aan activiteiten. Daarnaast bie-
den wij assistentie bij het zoeken naar passende 
zorg zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp en 
maaltijdvoorziening. Ook kunnen wij helpen bij 

Impressie
De appartementen hebben een oppervlakte 
van 66 m2 tot 71 m2 en beschikken over één 
slaapkamer, een badkamer en een berging. Ap-
partementen op de begane grond hebben een 
kleine tuin. Op de overige twee verdiepingen 
is een balkon aanwezig. De meeste apparte-
menten zijn aangesloten op een centrale ver-
warmingsunit. Een 8-tal appartementen zijn 
voorzien van een eigen CV-ketel. Daarnaast is 
er in het complex een lift aanwezig.

het zoeken naar een geschikte woonplek in één 
van de andere Cedrah-locaties wanneer u meer 
zorg nodig heeft dan in de Marnixflat geboden 
kan worden.

De voordelen van zelfstandig 
wonen, gecombineerd met zorg 
en diensten.
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2-kamerappartement type 1

Marnixflat, aanzicht vanaf de Charlotte de Bourbonweg

Marnixflat, aanzicht vanaf de Graaf Adolfstraat
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Keuken en hal, appartement type 2

Woonkamer, appartement type 2

2-kamerappartement type 2

Marnixflat Seniorenappartementen
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Centraal bureau
Capelle a/d IJssel

Uitzicht
Vlaardingen

      
     

Beth-San
Moerkapelle

      
      

Eben-Haëzer
Middelburg

      
     

Rehoboth
Goes

      
    

Marnixflat
Goes

   

Oorden Staete
Rotterdam

  

Nebo
Zwijndrecht

      
    

Hebron
Nieuwerkerk

d’Amandelhof
Capelle a/d IJssel

      
     

Rehoboth
Rotterdam

  Legenda

  Huurappartementen

   Koopappartementen

  Verzorging/verpleging 

  Kleinschalig wonen

  Kortdurend verblijf

  Persoonlijke begeleiding

  Dagbesteding

   Palliatieve terminale zorg

  Thuiszorg

  Huishoudelijke hulp

   Seniorenrestaurant

  Maaltijdservice & catering

  Welzijnsactiviteiten

  Hulp op afroep

Cedrah locaties
Waar vindt u ons?

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op  
diverse locaties in Zuid-Holland en Zeeland. In het 
overzicht ziet u waar onze locaties zich bevinden 
en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij 
op de betreffende locatie kunnen bieden.

21



22

Woonzorgcentrum Rehoboth
Locatiemanager: 
dhr. C. (Kees) van Moolenbroek
Bergweg 1, 4461 LX Goes

t 0113 22 45 00
f  0113 22 45 99
e rehobothgoes@cedrah.nl
www.cedrah.nl

Meer informatie?
In deze folder hebben we informatie gegeven 
over wonen in Rehoboth en de Marnixflat. 
Heeft u interesse gekregen of wilt u het graag 
met eigen ogen komen zien? Neem dan gerust 
contact op met de klantadviseur van Rehoboth 
via 0113 22 45 00. Woont u in de buurt van 
Rehoboth, maar niet in één van onze complexen? 
Ook dan bent u van harte welkom om gebruik te 
maken van onze diensten. Wilt u een keer komen 
eten in ons restaurant? Dan bent u van harte 
welkom. Daarnaast verwelkomen wij u graag bij 
de diverse activiteiten. Een bezoekje brengen aan 
ons winkeltje kan natuurlijk ook. Wij bieden u 
graag de zorg en aandacht die u wenst en nodig 
heeft!

Deze documentatie is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld, aan de hand van de gegevens die ten 
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 
waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 
aanzien van eventuele wijzigingen. Aan eventuele 
afwijkingen, in afmeting(en), metrage(s) of uitvoering 
kunnen geen rechten worden ontleend.


