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Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, of heeft u interesse voor één van de 
appartementen of kamers. De medewerkers 
zitten klaar om u te informeren en te 
adviseren.
Zij zijn op werkdagen te bereiken op  
015-515 50 00 of via contact@
pietervanforeest.nl.
Kijk ook op www.pietervanforeest.nl.
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Weidevogelhof



Weidevogelhof
Aan de rand van de levendige en groene 
nieuwbouwwijk Keijzershof in Pijnacker 
ligt Weidevogelhof, een wijk in een wijk. 
In deze “wijk” is het niet alleen prettig 
om te wonen, maar wordt ook zorg en 
welzijn geboden. In deze multifunctionele 
wijk bestaande uit 6 gebouwen komen 
wonen, zorg en welzijn samen. Elk gebouw 
heeft een eigen naam gekregen, te weten; 
‘Grutto’, ‘Kieviet’, ‘Wulp’, ‘Watersnip’, 
‘Kwartel’ en ‘Patrijs’.  Weidevogelhof 
bevindt zich nabij diverse winkels, de 
RandstadRailhalte Pijnacker Zuid, en 
diverse gezondheidsinstanties waaronder 
huisartsen, een fysiotherapeut en een 
tandarts.

Pijnacker-Nootdorp 
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp is een 
veelzijdige en dynamische gemeente die 
tussen de vier grote steden, Den Haag, 
Rotterdam, Delft en Zoetermeer ligt. 
Toch heeft Pijnacker een dorps karakter. 
Dit komt mede door het polderlandschap 
en de groene omgeving. Keijzershof is één 
van de nieuwste wijken. In 2010 zijn de 
eerste woningen in de wijk opgeleverd. 
Keijzershof is een moderne woonwijk met 
een mix van jong en oud.     

Faciliteiten
Naast de appartementen en 
groepswoningen bieden de gebouwen 
tevens onderdak aan een aantal praktische 
en gezellige faciliteiten, zoals: 

- Restaurant
- Maaltijden aan huis
-  Eerstelijns Gezondheidscentrum:
 ‘De Kroon’
- Welzijnscentrum van de SWOP
- Zorghotel ‘De Keijzer’
- Ontmoetingscentrum 
- Zorg Thuis Pieter van Foreest
- Weidevogelhof college

Mogelijkheden voor zorg
In Weidevogelhof kunt u terecht voor zorg 
zoals wonen met verzorging en begeleiding, 
wonen met intensieve dementiezorg en 
Zorg Thuis in de huurappartementen. 
Tevens bevindt Zorghotel ‘De Keijzer’ zich 
ook in één van de gebouwen.

Wonen met verzorging en 
begeleiding
In het gebouw Patrijs bevinden zich 
40 appartementen voor ouderen die 
verzorging en begeleiding nodig hebben. 
De appartementen hebben een oppervlakte 
van circa 50 m2 en bestaan uit een 
woonkamer, slaapkamer, ruime douche en 
een kleine keuken. U komt in aanmerking 
voor één van deze appartementen als u 
over de juiste indicatie van CIZ beschikt.  

Wonen met intensieve dementiezorg
Voor mensen die intensieve dementiezorg 
nodig hebben, wordt er in Weidevogelhof 
gewerkt volgens het concept Kleinschalig 
Wonen. Dit concept streeft ernaar om 
bewoners het leven dat zij gewend waren, 

zoveel mogelijk te laten voortzetten in 
een huiselijke omgeving. In de gebouwen 
Wulp, Watersnip en Kwartel zijn 10 
woongroepen gesitueerd, elk geschikt 
voor 6 bewoners. Elke bewoner heeft een 
ruime kamer en een gemeenschappelijke 
badkamer ter beschikking. Daarnaast is 
er een gezamenlijke huiskamer met een 
uitgebreide keuken. U komt in aanmerking 
voor een kamer als u van het CIZ een 
juiste indicatie heeft gekregen. 

Zelfstandig Wonen met Zorg Thuis
De bewoners van Weidevogelhof maar 
ook bewoners uit de wijk kunnen gebruik 
maken van Zorg Thuis Pieter van Foreest. 
Zorg Thuis betekent dat u in uw eigen 
woonomgeving de zorg en hulp kunt 
krijgen die u nodig heeft. U kunt gebruik 
maken van Zorg Thuis als u beschikt over 
de juiste indicatie van het CIZ. 


