De Rotonde
Antwerpsestraatweg 2
4631 NL Hoogerheide

wwww.derotonde.com

Dit is de informatiebrochure van De Rotonde. In deze brochure
kun je lezen vanuit welke visie De Rotonde is opgericht en welke
zorgverleners hier zijn gevestigd met hun praktijk.
De Rotonde is een multidisciplinair zorgcentrum gericht op
kinderen en volwassenen. Door intensieve samenwerking tussen
de verschillende disciplines wordt de kwaliteit van zorg enorm
verhoogd, zonder dat dit afbreuk doet aan de specialistische kennis
van de individuele zorgverleners. Samen houden we elkaar scherp,
specialistisch en kunnen we op een integrale manier naar de cliënten
kijken. Vanuit deze visie is het idee voor De Rotonde in 2012 ontstaan
en hebben we in april 2014 onze deuren geopend.
Het pand van De Rotonde aan de Antwerpsestraatweg in
Hoogerheide is eind 2013 geheel gerenoveerd en deels opnieuw
opgebouwd. Het gebouw kreeg een gepaste uitstraling: licht en
toegankelijk. Voor het interieur is gekozen voor een warme en
gemoedelijke sfeer met ruime vertrekken en veel daglicht. Mensen
voelen zich welkom in De Rotonde.
Nu, na een jaar cliëntgericht- en samenwerken, vinden we het tijd
voor een gezamenlijke brochure waarin elke zorgverlener duidelijk
informeert wat hij/zij voor de cliënt kan betekenen.
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Voeture, medisch pedicure
Logopediepraktijk Geers - v.d. Poel
Diëtistenpraktijk Els Modderman
Mesologiepraktijk Clarijs
Impuls remedial teaching

0164 61 22 74
info@fysiofaster.nl
www.fysiofaster.nl

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een erkend
specialisme binnen de fysiotherapie.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd
op het gebied van de motoriek van kinderen
van nul tot achttien jaar.
Spelenderwijs leren bewegen
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun
zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat op
natuurlijke wijze en lijkt het vanzelf te gaan.
Bij sommige kinderen echter duurt het
langer of wijkt dit af van het gebruikelijke,
soms ten gevolge van een aandoening.
Dit kan kinderen belemmeren in hun
ontwikkeling. Ze hebben meer oefening
nodig om een bepaalde vaardigheid onder
de knie te krijgen of ze moeten leren met
minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk
te bewegen. Al deze kinderen kunnen
baat hebben bij behandeling door de
kinderfysiotherapeut.
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Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Als uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt volgt er eerst een
intake om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna
volgt er een onderzoek en een observatie. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde
testen. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd,
aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die
het bewegingsgedrag beïnvloeden. Na de observatieperiode
wordt er een verslag gemaakt en besproken met de ouders.
Samen met de ouders wordt een behandelplan opgesteld.
Behandeldoelen en evaluatie momenten worden vastgesteld.
Behandeling
De behandeling is erop gericht om spelenderwijs het kind in
zijn motorische en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren.
Dit gebeurt in een kindvriendelijke omgeving met kindgericht
materiaal.
Baby’s worden aan huis behandeld. Indien nodig worden
oudere kinderen ook aan huis behandeld.
Vergoeding
U kunt zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.
Behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd
kinderfysiotherapeut.
Kinderfysiotherapie valt binnen de basisverzekering.
Dat wil zeggen dat elk kind tot 18 jaar maximaal 18x
kinderfysiotherapie vergoed krijgt.
Vanuit de aanvullende verzekering kan ook nog
kinderfysiotherapie vergoed worden maar dit is afhankelijk van
de polis die u heeft afgesloten.
Is er sprake van een chronische aandoening dan valt dit ook
binnen de basisverzekering en wordt kinderfysiotherapie
onbeperkt vergoed.
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06 10 86 96 74
manon@osteopathieverkouter.nl
06 13 59 16 61
emile@osteopathieverkouter.nl
www.osteopathieverkouter.nl

Manon Verkouter-de Koning en Emile
Verkouter zijn samen werkzaam in de praktijk
voor osteopathie. De praktijk bestaat uit
een hoofdlocatie gevestigd in Hoogerheide
en een nevenlocatie op de Bergse plaat
in Bergen op Zoom. Manon en Emile zijn
beiden opgeleid om baby’s, kinderen en
volwassenen te kunnen behandelen.
Als osteopaten bekijken we uw klachten
zorgvuldig. Behalve de klachtenregio
onderzoeken we tevens andere
lichaamsregio’s. Waarom? Omdat
het lichaam een samenstelling is van
bindweefselstructuren die elkaar
beïnvloeden. Wij zijn juist gespecialiseerd
in het herkennen van en voelen naar
onderlinge relaties van weefsels binnen
het lichaam, waardoor we de problemen
vaak beter kunnen begrijpen. Zo kan het
voorkomen dat u behandeld wordt aan een
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lichaamsregio waar u totaal geen last van
heeft, maar die wél zorgt voor uw klachten.
Die lichaamsregio kan het lichaam echter
ook zo uit balans brengen dat het lichaam
niet in staat is uw klachten te genezen,
waardoor de klachten blijven aanhouden.

Soms komt het voor dat de balans in
het lichaam zo verstoord is dat het hulp
nodig heeft om dit te herstellen. Vaak is
het lichaam uit balans omdat bepaalde
lichaamsstructuren minder goed bewegen.
Met behulp van osteopathie zijn deze
bewegingsverliezen van lichaamsweefsels
te herstellen. Als deze bewegingsverliezen
hersteld zijn, krijgt het lichaam de kans
om zijn evenwicht opnieuw te herstellen.
Met behulp van zachte technieken van
de handen kan de osteopaat het lichaam
onderzoeken op bewegingsverliezen en
deze behandelen.

Antwerpsestraatweg 2
4631 NL Hoogerheide
06 10 86 96 74 (Manon)

Ooitas 9
4617 LT Bergen op Zoom
06 13 59 16 61 (Emile)

6

0164 70 02 11
info@inn-oefentherapie.nl
www.inn-oefentherapie.nl

INN Oefentherapie is al meer dan 10
jaar actief met meerdere vestigingen in
West-Brabant, waaronder in Hoogerheide.
Met onze oefentherapeuten zorgen wij
voor structurele oplossingen door middel
van passende behandelingen voor onze
cliënten, zodat zij optimaal kunnen
bewegen.
Wij zijn er voor iedereen die beter
wil bewegen, van jong tot oud.
Onze specialismen bestaan uit
Kinderoefentherapie, ZwangerTotaal
(zowel tijdens en na de zwangerschap)
en Algemene Oefentherapie. Al onze
therapeuten zijn geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Paramedici.

7

INN Oefentherapie is gespecialiseerd in:
Kinderoefentherapie
Om te ontwikkelen is bewegen voor een kind erg belangrijk
en dit doen ze ook graag. Meestal gaat het aanleren van
bepaalde bewegingen vanzelf, maar soms heeft een kind
extra hulp nodig. In zo’n situatie kunnen wij hulp bieden. Wij
behandelen kinderen met motorische problemen als deze
invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.
Spel en plezier staan bij de behandeling voorop!
ZwangerTotaal
Tijdens de zwangerschap is zo goed mogelijk blijven
bewegen tijdens dagelijkse activiteiten van groot belang.
De kracht van ZwangerTotaal is de aandacht voor jou
als individu. Dit exclusieve programma aangeboden
door INN Oefentherapie gaat verder dan alleen
zwangerschapsbegeleiding. Gestart wordt met een
individuele intake met bijbehorend medisch onderzoek,
omdat het lichaam van iedere zwangere anders is. Door
middel van prenatale en postnatale groepsbehandeling
wordt je als zwangere begeleid en gecoacht voor je
bevalling, om vervolgens weer terug in balans te komen.
Oefentherapie
Staan, lopen, zitten en tillen; het zijn allemaal
vanzelfsprekende bewegingen die je dagelijks uitoefent.
Handelingen waar je niet bij stilstaat, totdat je klachten
krijgt. Vaak komt het door een verkeerde houding of manier
van bewegen, maar ook door een afwijking of ziekte. Het
is belangrijk om bewegingspatronen te doorbreken en te
worden gecoacht om gezonde bewegingen en houdingen
aan te leren.
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076 541 7250
administratie@praktijkvanwaterschoot.nl
www.praktijkvanwaterschoot.nl

Praktijk Van Waterschoot is een GGZ
instelling. De hulp die wij bieden is
gericht op onderzoek en behandeling
van leer-, ontwikkelings-, gedrags- en
psychiatrische stoornissen bij kinderen,
jeugdigen en volwassenen. De praktijk
heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring en er
is een multidisciplinair team werkzaam. Dit
team bestaat o.a. uit klinisch psychologen,
een (kinder- en jeugd) psychiater,
GZ-psychologen, basispsychologen,
orthopedagogen, een systeemtherapeut en
een arts.
Praktijk van Waterschoot vindt een
persoonlijke aanpak erg belangrijk. Bij
cliënten spelen bijvoorbeeld vragen op
het gebied van ontwikkeling, welbevinden,
opvoeding, school- of werkfunctioneren en
sociale vaardigheden. Ook bij vermoedens
van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D,
autismespectrumstoornissen, angst,
depressie, ODD of hechtingsproblemen kan
contact worden opgenomen voor mogelijk
psychodiagnostisch onderzoek en/of
behandeling.
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Binnen de praktijk staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Daarbij wordt een systeemgerichte
werkwijze gehanteerd. Dit houdt in dat –waar nodig en mogelijk- het handelen van cliënt,
ouders, school en eventuele andere ondersteuners in het gehele proces wordt betrokken. Doel
hierbij is om tot een antwoord op de hulpvraag te komen. Centraal uitgangspunt is steeds dat
de competenties van de cliënt en direct betrokkenen uitgebreid en versterkt worden.
De hulp wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar of gemeente, indien een
verwijzing door de huisarts, specialist, jeugdarts of CJG is afgegeven.
Praktijk Van Waterschoot heeft diverse vestigingen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid Holland.
Sinds 1 januari 2015 is Praktijk Van Waterschoot ook gevestigd in De Rotonde te Hoogerheide,
hier ligt de focus op kind en jeugd en ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
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0164 65 21 87
info@medicalbeautycenter.nl
www.medicalbeautycenter.nl

Gratis en vrijblijvend intakegesprek
Tijdens het gratis en vrijblijvend
intakegesprek analyseren we samen
met u uw huid en nemen ruim de tijd om
antwoord te geven op al uw vragen. Daarna
adviseren en informeren wij u over de
behandelmogelijkheden voor uw unieke
huid en geven een huidverzorgingsadvies
op maat.
Gratis en deskundig huidverzorgingsadvies
Al van alles geprobeerd? En vindt u het
lastig om een goede keuze te maken
uit het grote aanbod van cosmetische
huidverzorgingsproducten? Maak dan een
afspraak voor een gratis adviesgesprek over
productkeuze en gebruik.
Objectief en eerlijk
Wij beschikken over een ruim assortiment
aan merken en apparatuur. Hierdoor zijn
we in staat om samen met u op basis van
uw wensen en uw budget een effectief en
betaalbaar behandelplan op te stellen.
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Multidisciplinair en effectief
We werken vanuit meerdere disciplines
samen om de kwaliteit en effectiviteit
van uw behandeling te versterken. Een
gezonde huid is immers het resultaat van
meerdere factoren. Naast een effectieve
huidverzorging is ook een gezonde leefstijl
van belang.
Samenwerking met plastisch chirurgen
pre- en postoperatief
We werken nauw samen met de plastisch
chirurgen van omliggende ziekenhuizen
uit de regio. Verdachte huidvlekken (o.a.
moedervlekken) worden vroegtijdig
gesignaleerd en door de specialist
beoordeeld. Zowel voor als na de
chirurgische ingreep behandelen we de huid
zodat de resultaten ervan versterkt worden
en de huid terug in optimale conditie wordt
gebracht.
Een tevreden klant is de graadmeter
van onze kwaliteit! Door GGD erkend en
contracten met alle zorgverzekeraars.

Behandelingen
Gelaatsbehandelingen
Merkbehandelingen
Anti-ageing behandelingen
Oncologische huidverzorging
Dermatoscopie
Gratis huidanalyse
Gratis productadvies
Therapeutische Peelings
Laser & IPL behandelingen
Microdermabrasie
Medische Micro Needling
Elektrisch ontharen
Ultrasound
Lymfdrainage
Lymftaping
Steunkousen
Manuele bindweefselmassage
LPG endermologie
Gewichtsbegeleiding
Voedingsadvies
Permanente Make-up
Medische tatoeage
Visagie
Camouflagetherapie
Wimperlifting
Wimperpermanent
Wimperextensies
Wellness

Huidaandoeningen
Acne
Overbeharing
Littekens
Pigmentatiestoornis
Fibromen
Couperose
Eczeem

Cellulitis
Keratosis Pilaris
Ouderdomsvlekken
Lymfoedeem
Beenvaatjes
Lipoedeem
Radiation Dermatitis
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0164 65 31 73
info@voeture.nl
www.voeture.nl

De favoriete uitspraak van Esther Verdonk, eigenaar praktijk Voeture, komt van Leonardo Da
Vinci: “The human foot is a masterpiece of engineering and a work of art”.
Deze zin beschrijft precies waarom zij voeten boeiend vindt.
Medisch pedicure
De medisch pedicure kunt u bezoeken
uit medische, maar ook uit cosmetische
overwegingen. Speciale technieken als
nagelbeugels, nagelreparatie, drukvrij
leggen en het maken van ortheses, behoren
tot het vakgebied. Naast risicovoeten
(oudere-, diabetes-, reuma-, spastische- of
verwaarloosde voet etc.), worden in de
praktijk ook veel sporter voeten behandeld.
Medisch pedicure voor sporters
Steeds meer sporters weten praktijk
Voeture te vinden om hun voeten in goede
conditie te krijgen en te houden. De 6 meest
voorkomende voetklachten bij sporters
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zijn: traumanagels, eelt, schimmelnagels,
likdoorns, kloven, blaren. Gelukkig kunt u
zelf veel doen om uw voeten in vorm te
houden. Wij adviseren u graag hierover.
Zorgen moet u doen, niet maken. Voeture
werkt op doelmatige wijze samen met andere
zorgaanbieders.
Kinder pedicure
De 6 meest voorkomende voetklachten
bij kinderen: wrat, ingroeiende nagel,
trauma nagel, splinter, blaar, schimmel
(zwemmerseczeem). Kindervoetjes zijn
fragiel, goede voetzorg is belangrijk! Wij
hanteren een speciaal junior tarief.

VoetreflexPlus™
Reflexologie is geen zwarte magie.
Net als bij een sportmassage, wordt
het lichaam geholpen zichzelf
te herstellen. Esther Verdonk
heeft hiervoor een 3 jarige HBO
opleiding VoetreflexPlus™therapeut
gevolgd, waarbij de TCM (Traditional
Chinese Medicine) en de westerse
reflexologie worden gecombineerd.
Voor ontspanning of als opkikker is
VoetreflexPlus™ een weldaad, maar
ook voor gerichte klachtbehandeling,
zoals o.a. darmklachten,
hoofdpijn, slaapproblemen,
hormoonschommelingen,
darmkrampjes, ontgiften en
bloeddruk problemen. Op
www.voetreflexhoogerheide.nl vindt u
informatie over VoetreflexPlus™.
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06 22 38 10 82
info@logopediepraktijkgeersvdpoel.nl
www.logopediepraktijkgeersvdpoel.nl

In het dagelijks leven is het spreken en
een goede taal onmisbaar. Door te praten
en te luisteren begrijpen wij elkaar. Om
te communiceren moeten wij luisteren,
begrijpen, verwerken, stemgeven, spreken.
Communicatie is dus een ingewikkeld
proces. Stoornissen daarin worden door de
logopedist behandeld.

Als logopedisten bieden we onderzoek,
therapie en advies aan mensen
die problemen ondervinden bij het
communiceren. We vinden het belangrijk om
niet enkel naar het probleem te kijken, maar
naar de mogelijkheden en hoe we vandaar
uit u of uw kind verder kunnen helpen.

Stem
Voor een goed stemgeluid komt veel kijken,
o.a. houding, adem en stemgebruik zijn
belangrijk. Door een onjuiste spanning in de
stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd
ontwikkelen.
Taal
Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar
contact kunnen hebben, onze gedachten
en gevoelens kenbaar kunnen maken en
duidelijk kunnen maken wat we willen en
denken. Taalproblemen staan een goede
communicatie in de weg.
Eten & drinken
Eet- en drinkproblemen kunnen worden
veroorzaakt door spieren die niet onder
controle zijn. Een kind kan ook afwijkende
voedingsreflexen hebben.

Gehoor
Voor de communicatie is het belangrijk dat
het gehoor in orde is. Je moet: horen wat een
ander zegt en wat je zelf zegt.
Spraak
Sommige kinderen spreken nog niet of
later. Anderen zijn moeilijk verstaanbaar.
Bij volwassenen zien we vaak
spraakproblematiek ontstaan ten gevolgen
van neurologisch letsel (ALS, Parkinson, …).
Afwijkende mondgewoonten
Dit zijn gewoontehandelingen of bewegingen
die negatief zijn voor de gebitsstand, het
spreken, het gehoor en de gezondheid,
zoals bijvoorbeeld duim- en vingerzuigen (en
spenen) en nagelbijten.

Onze cliënten zijn van alle leeftijden. We behandelen zowel op de praktijk als aan huis.
Op aanvraag geven we ook voorlichting over spraak- en taalontwikkeling, sensorische
informatieverwerking of logopedisch verwante problematiek en de adviezen die daar bij passen.
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06 37 16 58 14
info@dietistenpraktijk-elsmodderman.nl
www.dietistenpraktijk-elsmodderman.nl

Eten lijkt zo vanzelfsprekend, maar in
sommige gevallen heeft het extra aandacht
nodig. Wanneer kinderen niet goed groeien
of bij ziektebeelden als coeliakie of lactoseintolerantie bijvoorbeeld. Diëtistenpraktijk Els
Modderman kan hierbij hulp bieden.
De praktijk richt zich vooral op kindervoeding
en -diëtetiek. Maar ook volwassenen
kunnen bij mij aankloppen voor dieet- en
voedingsadvies.

U kunt bij mij terecht met vragen over:
Groeiachterstand
Gewichtsverlies/ondervoeding
maagdarmproblemen (bijv. obstipatie
en peuterdiarree)
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Overgewicht
Eetproblemen
Gebruik van dieetpreparaten
Voedselallergie en -intolerantie
Coeliakie.

Samen met u zal ik kijken waar ik u het
beste mee kan helpen en een behandelplan
opstellen. Dit is altijd op individuele basis. Het
eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier
en bestaat vooral uit informatie verzamelen
zodat ik u of uw kind het beste kan adviseren.
De vervolgafspraken duren een kwartier tot
een half uur. De frequentie van de afspraken
hangt geheel af van uw behoefte.
Met uw toestemming is er de mogelijkheid
om nauw samen te werken met de
hulpverleners binnen De Rotonde, GGD, CJG
en eventueel andere hulpverleners. Door

uw vraag te bekijken vanuit verschillende
beroepsgroepen komen we net een stapje
verder.
In 2015 worden dieetkosten vergoed door
de basisverzekering. Iedereen heeft recht
op 3 uur dieetadvies uit de basisverzekering.
Bij een aanvullende verzekering kan het zijn
dat u nog meer vergoedt krijgt. Informeer
hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over mijn specialisaties,
de vergoeding, vragen en het maken van
een afspraak kunt u altijd contact met mij
opnemen.
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06 42 38 02 08
info@mesologiepraktijkclarijs.com
www.mesologiepraktijkclarijs.com

De Pijlers
Ayur Veda
Een oeroude geneeswijze
afkomstig uit India. Het is een
wetenschap, religie en filosofie.
TCM
een oude geneeswijze uit China.
Ziekte wordt gezien als een
verstoring van substanties als Qi,
bloed, yin je’s, shen en ying, de
ko en shengcyclus etc.

Mesologie verbindt wetenschappelijk medische kennis met kennis uit de traditionele
geneeswijzen. Het vormt de brug tussen regulier en complementair, tussen West en Oost. Uit
beide manieren van denken over gezondheid zijn de zinvolle & effectieve aspecten gebruikt.
Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over diens functioneren.
U wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een
‘landkaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt
gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van uw klachten. Veel behandelde klachten zijn
o.a.: buikklachten, vermoeidheid, burn-out, huidklachten en vruchtbaarheidsproblemen.
In het eerste consult wordt het
intakeformulier met u besproken, waarna het
mesologisch onderzoek start.
Dit bestaat uit:
-	Pols- tongdiagnostiek volgens de
Traditionele Chinese geneeskunde en
Ayur Veda.
-	Lichamelijk onderzoek.
-	Meting van lichaamsfuncties d.m.v. Electro
Fysiologische diagnostiek (EFD).
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Vervolgens worden de resultaten van het
onderzoek met u doorgesproken en wordt
aan u een therapieplan voorgelegd. Dit kan
bestaan uit:
-	Voedings- of leef advies
-	Orthomoleculaire supplementen als:
vitamines, mineralen, enz.
- Homeopathische middelen
-	Advies van Chinese of ayurvedische
kruiden.

Homeopathie
een geneeswijze die met behulp
van verdunde geneesmiddelen
het zelf genezend vermogen van
de mens stimuleert.
Orthomoleculaire geneeskunde
richt zich op het in evenwicht
brengen van o.a. vitamines,
mineralen.
EFD
Via elektro-accupunctuur is het
mogelijk de oorzaak van een
klacht op te sporen. Ook kan
men op deze manier vaststellen
of er bepaalde tekorten,
blokkades, allergieën etc. zijn.
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06 40 49 02 84
info@impulsrt.nl
www.impulsrt.nl

Kinderen kunnen bij IMPULS
terecht voor begeleiding op het
gebied van:
Lezen
Spelling
Rekenen
Schrijven
Begrijpend lezen
Studievaardigheden
Meer- en hoogbegaafdheid
Huiswerkbegeleiding en bijles

Van nature wil elk kind leren, maar wel ieder op zijn eigen manier. Sommige kinderen hebben
meer tijd, meer aandacht of een andere aanpak nodig.
Met mijn praktijk IMPULS ben ik er voor alle kinderen op de basisschool en op het voortgezet
onderwijs die extra leerbegeleiding kunnen gebruiken, één op één of in een klein groepje.
Remedial Teaching (afkorting: RT) betekent
letterlijk ‘herstellend leren’. Remedial
Teaching is het geven van professionele,
didactische hulp wanneer de ontwikkeling
van een kind niet gaat zoals verwacht.
Het is zeker niet zo dat alleen kinderen met
complexe leerproblemen Remedial Teaching
krijgen. Ook minder grote leerproblemen of
-achterstanden kunnen worden verholpen.
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De begeleiding vindt in een ontspannen
sfeer plaats. Naast de didactische aanpak
schenk ik veel aandacht aan het opbouwen
van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van
een positief gevoel van eigenwaarde en
het plezier in leren. Resultaat: een kind dat
zich fijn voelt, zowel thuis als op school. Een
verbetering voor nu, een goede basis voor
de toekomst!

Het leren leren
deze training richt zich op alle
processen die nodig zijn om te
kunnen leren. Aan bod komen:
concentratie, motivatie, faalangst,
plannen en organiseren, huiswerk
maken, inschatten van benodigde
tijd/inspanning voor een bepaald
vak en inzicht in je eigen meest
effectieve manier van leren.
Beelddenken
begeleiding van beelddenkende
kinderen.
Mocht u zich afvragen of ik iets
kan betekenen voor uw kind,
neem dan vrijblijvend contact op.
We kunnen dan samen kijken
naar de mogelijkheden.
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“ZORGELOOS ZORG VERLENEN”
De Rotonde biedt verschillende praktijkruimtes voor zorg gerelateerde functies, die zich richten
op kinderen en volwassenen. Het is een markant gebouw en is aan de buiten- en binnenzijde
totaal getransformeerd om de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebouw en haar
functies te vergroten. Er is gekozen voor een hoogwaardige aankleding die aansluit bij de
diverse gebruikers.
Huren
Bij De Rotonde kun je zorgeloos zorg
verlenen. De huurprijzen zijn all in: je huurt
een unit en krijgt daarbij het gebruik over de
pantry, de ruime wachtruimte, toiletten en nog
vele extra’s.
Locatie
De Rotonde ligt op een geweldige zichtlocatie
in het centrum van Hoogerheide, gemeente
Woensdrecht. De gemeente vervult een
centrumfunctie voor de omliggende kernen.
De Rotonde is vanuit de regio Zeeland, WestBrabant en zelfs België zeer gemakkelijk te
bereiken met de auto, bus en fiets.

Samen sterk
Zoals in deze brochure te lezen is, zijn de
huurders divers en versterken we elkaar,
bewust en onbewust.
Neemt u voor meer informatie gerust contact
met ons op.
De Rotonde
Chantal Suijkerbuijk & Jaap Adam
Antwerpsestraatweg 2
4631 NL Hoogerheide
contact@derotonde.com
www.derotonde.com

