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Pieter van Foreest

Zo thuis als mogelijk



Pieter van Foreest 
Pieter van Foreest is het vertrouwde adres voor zorg, ondersteuning, behandeling en dienstverlening 
aan ouderen in de regio Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De organisatie telt 
meerdere locaties en heeft een uitgebreid pakket aan mogelijkheden voor (thuiswonende) senioren. Zoals 
ontmoetingscentra, zorghotel, thuiszorgwinkels, diverse services en activiteiten en uiteraard thuiszorg. 
Samen met de medewerkers van Pieter van Foreest én de ondersteuning van een grote groep vrijwilligers 
zetten wij ons in voor een kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening voor de ouderen in de regio.

Wij zijn Pieter van Foreest, Wonen, Zorg & Behandeling 
Ieder mens is uniek. Iedereen wil kwaliteit van leven behouden en iedereen heeft de behoefte om regie 
te houden over het eigen leven. Ook wanneer dit verandert en kwetsbaarheid en afhankelijkheid een rol 
gaan spelen.  Voor de één kan dat heel goed thuis, voor de ander kan een verhuizing naar een zorglocatie 
beter zijn. Wij weten als geen ander hoe belangrijk kwaliteit van leven is en hoe ingewikkeld het maken 
van de keuze tot verhuizing naar een zorglocatie kan zijn. Juist daarom gaan wij graag met u in gesprek. 
Wij realiseren ons dat we de unieke rol van uw familie en naasten nooit kunnen innemen. Zij zijn een 
belangrijke bron van betekenis. Daarom vinden wij de samenwerking en dialoog met hen belangrijk. 
U bepaalt zelf wat belangrijk is en wat bijdraagt aan uw welbevinden. U mag vertrouwen op onze 
professionele zorg, behandeling en ondersteuning. Op onze medewerkers en vele vrijwilligers, die iedere 
dag het verschil willen maken. 

Samen zorgen we ervoor, dat ons huis voor u zo thuis als mogelijk wordt. 

Mogen wij ons voorstellen?

wonen - zorg - behandeling - welzijn



Contact
Bij Pieter van Foreest kunt u terecht voor persoonlijk advies en antwoord op uw vragen over wonen, zorg, 
behandeling en welzijn. Er wordt informatie verstrekt, advies gegeven en samen met u zoeken wij naar 
een passend aanbod. Ons team bestaat uit professionele medewerkers die kennis en inzicht hebben in het 
zorgaanbod binnen en buiten Pieter van Foreest. Medewerkers luisteren naar uw vragen, behoeften of 
problemen.
Daarnaast kunnen ook andere zorgaanbieders contact opnemen wanneer zij vragen hebben. Ze zijn 
bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 015 515 50 00. Mailen kan uiteraard 
ook via contact@pietervanforeest.nl.



In Schipluiden, het hart van de gemeente Midden-Delfland, ligt het woonzorgcentrum Akkerleven. Het huis 
ligt aan de rand van het dorp in een groene omgeving.  Akkerleven biedt zorg, wonen en welzijn voor zowel 
bewoners van het woonzorgcentrum als aan ouderen in de wijk.

Welke zorg biedt Akkerleven?
Het zorgaanbod bij Akkerleven is breed. Er wonen cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen in één 
van de appartementen. Mensen met psychogeriatrische of somatieke problematiek kunnen ook terecht in 
Akkerleven.  Akkerleven biedt eveneens de zorg voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. 
In een aparte vleugel van het woonzorgcentrum bevindt zich een aantal appartementen voor ouderen met 
een verstandelijke handicap van zorginstelling ‘s Heerenloo. 

Voor uw welzijn & ontspanning
Akkerleven streeft er naar om cliënten aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding aan te bieden. 
Creatieve activiteiten, spelactiviteiten en een beautymiddag zijn een greep uit het gevarieerde aanbod.

Welke faciliteiten biedt Akkerleven?
Naast de zorg die u nodig heeft, beschikt Akkerleven ook over diverse faciliteiten zoals een bibliotheek, 
kapsalon, pedicure, restaurant en winkel. Hier kunt u al dan niet tegen betaling gebruik van maken.

Akkerleven

Akkerleven
Veldvreugd 15  
2636 JJ Schipluiden
Telefoon 015 260 01 00



In een rustige wijk van Delft, dicht tegen het centrum aan, staat De Bieslandhof. Het huis biedt een brede 
combinatie van zorgvormen. De Bieslandhof heeft een eigen parkeerterrein, een bushalte naast de deur en 
een mooie, grote tuin waar de bewoners vaak van genieten.

Welke zorg biedt De Bieslandhof?
De Bieslandhof biedt professionele zorg, behandeling en ondersteuning.  In De Bieslandhof wordt 
verpleeghuiszorg geboden voor mensen met een lichamelijke beperking of dementie. De Bieslandhof biedt 
ook verpleeghuiszorg voor terminale cliënten. De kamers kunnen geheel naar eigen smaak aangekleed 
worden, zodat u zich zo thuis mogelijk voelt. 

Voor uw welzijn & ontspanning
Bij De Bieslandhof zijn wij gericht op het totale welzijn van onze cliënten. Daarom is er veel aandacht voor 
ontspanning. Zo worden er regelmatig recreatieve activiteiten georganiseerd, zoals spelmiddagen en vinden 
er sfeervieringen plaats.

Welke faciliteiten biedt De Bieslandhof?
Naast de zorg die u nodig heeft, beschikt De Bieslandhof ook over diverse faciliteiten, zoals een bibliotheek, 
kapsalon, pedicure, restaurant en winkel. Hier kunt u al dan niet tegen betaling gebruik van maken.

De Bieslandhof

De Bieslandhof
Beukenlaan 2  
2612 VC Delft
Telefoon 015 515 55 55



Op een schitterende locatie, omringd door een groene en waterrijke omgeving, wordt intensieve 
verpleeghuiszorg voor dementerende ouderen geboden. Daarnaast zijn allerlei voorzieningen binnen 
handbereik, zoals winkels en een zwembad.

Welke zorg biedt De Hooge Tuinen?
De Hooge Tuinen biedt zorg aan dementerende ouderen, volgens het kleinschalig wonen concept. Cliënten 
wonen in kleine groepen en zetten het dagelijks leven, zoals in de thuissituatie, zoveel mogelijk voort. 
Behandelaren kunnen daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn & ontspanning
Het hart van het gebouw is het mooie atrium waar het restaurant en de gezellige zitjes zich bevinden. Hier 
kunnen bewoners, bezoekers, maar ook omwonenden elkaar ontmoeten voor een lekker kopje koffie of 
een maaltijd. Er is tevens een uitgebreid welzijnsaanbod met diverse activiteiten.

Welke faciliteiten biedt De Hooge Tuinen?
Naast de zorg die u nodig heeft, beschikt De Hooge Tuinen ook over diverse faciliteiten, zoals het 
restaurant Pieter’s Gasterij, een biljart en een kapsalon. Hier kunt u al dan niet tegen betaling gebruik van 
maken. 

De Hooge Tuinen

De Hooge Tuinen
Atriumhof 2  
2672 HP Naaldwijk
Telefoon 0174 273 000



In een rustige woonwijk van ’s-Gravenzande, gelegen tussen een rosarium en een dierenweide, staat de 
vier verdiepingen tellende locatie De Kreek. Vanuit de huiskamers kijken de cliënten uit over een prachtig 
aangelegd park. De Kreek heeft een eigen parkeergarage, de bushalte ligt op loopafstand en het centrum 
van ’s-Gravenzande ligt op circa 500 meter afstand.

Welke zorg biedt De Kreek?
De Kreek biedt een brede combinatie van zorgvormen. Wij bieden cliënten, die zowel psychogeriatrische 
als somatische zorg nodig hebben, een plaats in De Kreek. Behandelaren kunnen daarbij de nodige 
behandelingen en therapiën geven. 

Voor uw welzijn & ontspanning
Wij zijn gericht op het totale welzijn van onze cliënten. Er is veel aandacht voor ontspanning. Regelmatig 
worden er door de activiteitenbegeleiding recreatieve activiteiten georganiseerd. 

Welke faciliteiten biedt De Kreek?
Er zijn in De Kreek diverse faciliteiten waar u gebruik van kunt maken, zoals rolstoelbus & -fiets, 
internethoek, kapsalon, pedicure en er is een stiltecentrum aanwezig. In het restaurant en koffiecorner 
(beiden toegankelijk voor buurtbewoners) kunt u genieten van koffie en/of een maaltijd. 

De Kreek

De Kreek
Leeuweriklaan 34  
2691 CK ’s-Gravenzande
Telefoon 0174 419 500



Vlakbij het centrum van Monster ligt in een rustige omgeving woonzorgcentrum De Opmaat. Het is een 
kleinschalige voorziening waarbij de woorden warm, knus en betrokken passen. De bewoners genieten 
van een sfeer passend bij het Westland. De locatie is goed bereikbaar, de bushalte is om de hoek en het 
centrum van Monster ligt op 300 meter afstand.

Welke zorg biedt De Opmaat?
De Opmaat biedt verzorgingshuiszorg en verzorging voor bewoners met dementie. Het woonzorgcentrum 
heeft 32 verzorgingshuisplaatsen, waarbij alle kamers geschikt zijn voor zowel één als twee personen. 
Behandelaren kunnen daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn & ontspanning
De Opmaat biedt activiteiten op het gebied van welzijn en ontspanning. Zo worden er veel recreatieve 
activiteiten geboden en zijn er sfeerdiensten. Naast de vaste activiteiten worden er ook seizoensgebonden- 
en thema activiteiten geboden.

Welke faciliteiten biedt De Opmaat?
Naast de zorg zijn in De Opmaat onder meer een kapsalon, pedicure, winkel en restaurant aanwezig.

De Opmaat

De Opmaat
Van Goghlaan 2  
2681 KA Monster
Telefoon 0174 741 500



In het gebied ‘Het Dorp van De Westlandse Zoom’, aan de rand van Poeldijk, ligt het woonzorgcentrum De 
Terwebloem. Het winkelcentrum van Poeldijk en het openbaar vervoer zijn goed bereikbaar.

Welke zorg biedt De Terwebloem?
De Terwebloem biedt professionele zorg, behandeling en ondersteuning.  We bieden zorg voor zowel 
mensen met dementie als mensen met lichamelijke beperkingen. In het gebouw bevinden zich ruime 
zorgappartementen met een woonkamer, eigen slaapkamer en badkamer. Het appartement kan geheel naar 
eigen smaak ingericht worden, zodat u zich zo thuis mogelijk voelt. Behandelaren kunnen daarbij de nodige 
behandelingen en therapiën geven.

Via de ingang van de zijkant van het gebouw komt u bij kleinschalig wonen. Dit is een zorgconcept voor 
een kleine groep mensen met dementie die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Ze zetten het 
dagelijkse leven, zoals in de thuissituatie, zoveel mogelijk voort. 

Voor uw welzijn & ontspanning
De Terwebloem biedt vele activiteiten op het gebied van welzijn en ontspanning. Zo is er een restaurant 
(ook toegankelijk voor buurtbewoners) en een multifunctionele recreatieruimte waar regelmatig 
activiteiten worden georganiseerd. Er zijn een aantal vaste wekelijkse (creatieve) activiteiten en daarnaast 
ook éénmalige evenementen.

Welke faciliteiten biedt De Terwebloem? 
Naast de zorg die De Terwebloem biedt, zijn er diverse faciliteiten aanwezig, zoals een kapsalon, pedicure 
(aan huis), diensten voor meerdere religies, bibliotheek, stilteruimte, restaurant en een winkel.

De Terwebloem

De Terwebloem
Van Bergehenegouwenlaan 2
2685 GB Poeldijk
Telefoon 0174 741 700



In een multiculturele buurt in Delft ligt woonzorgcentrum Die Buytenweye. Die Buytenweye is gelegen in 
de wijk Buitenhof. De multiculturele buurtwinkels, gelegen aan het Verdiplein, zijn op loopafstand bereikbaar. 
Ook het overdekte winkelcentrum Voorhof en In de Hoven liggen op enkele honderden meters afstand. 

Welke zorg biedt Die Buytenweye?
Die Buytenweye biedt verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg voor dementerenden. Er zijn huiskamers 
waar programma- en activiteitenaanbod geboden wordt voor ouderen met lichte dementie en/of een 
lichamelijke beperking. Dagverzorging plus wordt aangeboden aan bewoners en deelnemers en is er 
om bij psychiatrische problemen ondersteuning te bieden in de vorm van een dagprogramma, als u nog 
zelfstandig woont, maar ook als u al in een verzorgingshuis woont. Behandelaren kunnen daarbij de nodige 
behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn& ontspanning
Die Buytenweye staat vooral bekend vanwege de vele activiteiten op het gebied van welzijn en 
ontspanning. Er is een  groot aanbod aan activiteiten, waarvan een groot deel ook toegankelijk zijn voor de 
wijkbewoners.

Welke faciliteiten biedt Die Buytenweye? 
Die Buytenweye biedt een groot scala aan faciliteiten, waaronder een kapsalon, pedicure, internetcafé met 
computercursussen, duo- en rolstoelfiets, winkel en restaurant (ook toegankelijk voor buurtbewoners). 
Hier kunt u al dan niet tegen betaling gebruik van maken.

Die Buytenweye

Die Buytenweye
Chopinlaan 9  
2625 TD Delft
Telefoon 015 515 40 00



In een prettige groene wijk van Delft ligt het knusse woonzorgcentrum Lindenhof. Het Wilhelminapark, het 
zwembad en de buurtwinkels zijn op loopafstand bereikbaar. 

Welke zorg biedt Lindenhof?
Naast de verzorgingshuiszorg wordt een deel van de dag groepsverzorging psychogeriatrie aangeboden. In 
Lindenhof kunnen specialisten ingeschakeld worden. Er is tevens een mogelijkheid tot kortdurende opname.

Voor uw welzijn & ontspanning
Lindenhof biedt vele activiteiten op het gebied van welzijn, ontspanning en zingeving. Er is  een actief 
verenigingsleven met o.a. fysio gym, een kookgroep, bloemschikken en wandelen. Daarnaast worden ook 
huisdiensten en seizoensgebonden activiteiten aangeboden.

Welke faciliteiten biedt Lindenhof? 
In Lindenhof kunt u gebruik maken van diverse voorzieningen waaronder de bibliotheek, het restaurant en 
de tweedehandswinkel ‘t Erfgoed’. In het naastgelegen Parkzicht vindt u een kapsalon en winkel.

Lindenhof

Lindenhof
Cort van der Lindenstraat 245
2613 LC Delft
Telefoon 015 212 03 31



In het groenrijke en rustige centrum van Maasland ligt het wooncomplex Singelhof. In dit wooncomplex 
bevindt zich een ontmoetingscentrum en twee groepen kleinschalig wonen.

Welke zorg biedt Singelhof?
Kleinschalig wonen is voor een kleine groep mensen met dementie die intensieve zorg en ondersteuning 
nodig hebben. Ze zetten het dagelijkse leven, zoals in de thuissituatie, zoveel mogelijk voort. Singelhof 
huisvest twee kleinschalige woongroepen, elk voor 6 cliënten. De bewoners hebben allemaal een 
eigen slaapkamer en per groep een gezamenlijke huiskamer. Behandelaren kunnen daarbij de nodige 
behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn & ontspanning
Het welzijn is gericht op huiskameractiviteiten waarbij het leven in een groep centraal staat. Bewoners 
worden gestimuleerd om aan de huiselijke activiteiten als maaltijdvoorbereiding, schoonmaak en sociale 
activiteiten deel te nemen.

Singelhof

Singelhof
Hofsingel 28 a en b  
3155 AL Maasland
Telefoon 010 700 49 80



Tegen het centrum van De Lier ligt woonzorgcentrum Triangel. Knus en gezelligheid zijn de kernwoorden 
van dit huis. Triangel is een locatie welke iedereen in de omgeving kent en waar iedereen graag komt.

Welke zorg biedt Triangel?
Triangel biedt verzorgingshuiszorg en groepsverzorging.  Triangel biedt huisvesting aan 71 cliënten. Het huis 
beschikt over 61 éénpersoonsappartementen en 5 tweepersoonsappartementen. Behandelaren kunnen 
daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn & ontspanning
In Triangel is welzijn en ontspanning belangrijk. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in de 
recreatieruimte, welke ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners.  Vrijwel dagelijks is er wat te doen en er 
worden ook seizoensgebonden activiteiten aangeboden.

Welke faciliteiten biedt Triangel? 
In Triangel kunt u onder meer gebruik maken van de kapsalon, pedicure, bibliotheek, het restaurant en is er 
een winkel aanwezig.

Triangel

Triangel
Hoofdstraat 104  
2678 CM De Lier
Telefoon 0174 514 744



In het hart van Nootdorp staat het gezellige woonzorgcentrum Veenhage. Dit huis is gunstig gelegen ten 
opzichte van de oude dorpskern en het moderne winkelcentrum De Parade die beiden op loopafstand 
liggen.

Welke zorg biedt Veenhage?
Veenhage biedt professionele zorg, behandeling en ondersteuning. U kunt terecht voor verpleeghuiszorg, 
groepsverzorging voor mensen met dementie en ouderen met een lichamelijke beperking. Behandelaren 
kunnen daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn en ontspanning
Veenhage biedt vele activiteiten, zowel recreatief als cultureel. Enkele verenigingen verzorgen in Veenhage 
ook activiteiten welke ook toegankelijk zijn voor de wijkbewoners. Er is een dagelijks aanbod, maar er zijn 
ook seizoensgebonden activiteiten.

Welke faciliteiten biedt Veenhage?
Naast de zorg zijn in Veenhage faciliteiten, zoals een kapsalon, bibliotheek, pedicure, restaurant en een 
winkel aanwezig.

Veenhage

Veenhage
Meidoornlaan 2  
2631 GC Nootdorp
Telefoon 015 310 89 51



In het hart van Wateringen ligt kleinschalig wonen Vlietzicht, een unieke combinatie van wonen en zorg. 
Het complex ligt in een rustige omgeving vlakbij het gezellige centrum van Wateringen, wat op loopafstand 
bereikbaar is.

Welke zorg biedt Vlietzicht?
De verpleeghuisplaatsen zijn bedoeld voor ouderen die wegens geheugenproblemen en daarmee 
samenhangende beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het complex Vlietzicht bestaat uit 
twee delen. Eén deel bestaat uit 4 units, elk bestaande uit 6 verpleeghuisplaatsen. Het andere deel van het 
complex bestaat uit 13 moderne huurappartementen, die geschikt zijn voor ouderen en verhuurd worden 
door Wonen Wateringen. Behandelaren kunnen daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn en ontspanning
Het welzijn is gericht op huiskameractiviteiten waarbij het leven in een groep centraal staat. Bewoners 
worden gestimuleerd om aan de huiselijke activiteiten als maaltijdvoorbereiding, schoonmaak en sociale 
activiteiten deel te nemen.

Vlietzicht

Vlietzicht
Bakkershof 1, 9, 19, 29  
2291 DC Wateringen
Telefoon 0174 741 600



In de gezellige en moderne wijk Keijzershof in Pijnacker bevindt zich Weidevogelhof.  Weidevogelhof bestaat 
uit 6 gebouwen, waarvan in 4 gebouwen u kunt wonen met zorg van Pieter van Foreest.  Weidevogelhof ligt 
vlakbij de halte Pijnacker-Zuid van de Randstadrail en op loopafstand van een klein winkelcentrum.

Welke zorg biedt Weidevogelhof?
Weidevogelhof biedt professionele zorg, behandeling en ondersteuning. U kunt er terecht voor intensieve 
zorg voor mensen met dementie en ouderen met lichamelijke beperking. In gebouw Patrijs bevinden zich 
40 appartementen voor ouderen die verzorging en begeleiding nodig hebben.  Voor intensieve dementiezorg 
zijn er 10 woongroepen, elk geschikt voor 6 bewoners. Deze woongroepen zijn verdeeld over verschillende 
gebouwen.  Alle appartementen kunnen geheel naar eigen smaak ingericht worden, zodat u zich zo thuis 
mogelijk voelt. Behandelaren kunnen daarbij de nodige behandelingen en therapiën geven.

Voor uw welzijn en ontspanning
Het team welzijn streeft ernaar om cliënten in Weidevogelhof aantrekkelijke mogelijkheden voor 
dagbesteding aan te bieden. Creatieve activiteiten, spelactiviteiten en een beautymiddag zijn een greep uit 
het gevarieerde aanbod.

Welke faciliteiten biedt Weidevogelhof?
In Weidevogelhof is Pieter’s Brasserie aanwezig, het restaurant van Pieter van Foreest. Uiteraard kunt u 
gebruik maken van de faciliteiten in de buurt.

Weidevogelhof

Weidevogelhof
Raaigras 102  
2643 JJ Pijnacker
Telefoon 015 515 43 00



Op bijna alle locaties binnen Pieter van Foreest wordt gebruik gemaakt van de inzet van fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, specialisten ouderengeneeskunde, etc. Deze therapeuten zijn niet 
meer weg te denken in de ouderenzorg. De professionals van het Kennis- en Behandelcentrum van Pieter 
van Foreest zijn experts op het gebied van ouderenzorg en de bijbehorende problematiek.

Wat het Kennis- en Behandelcentrum uniek maakt is dat alle behandelaren onderdeel uitmaken van 
een multidisciplinair team. Dit betekent dat de cliënt een behandeling krijgt waar meerdere specialisten, 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een diëtist, aan mee kunnen werken. Het voordeel hiervan is dat 
meerdere disciplines betrokken zijn of snel ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is.

Specialisten die onder het Kennis- en Behandelcentrum vallen zijn:
- Fysiotherapeuten
- Ergotherapeuten
- Diëtisten
- Logopedisten
- Specialisten Ouderengeneeskunde
- Maatschappelijk Werk
- Geestelijke Verzorging
- Psychologen

Kennis- en Behandelcentrum 

Kennis- en 
behandelcentrum
Telefoon 015 – 515 55 00
E  Secretariaat.kenb@

pietervanforeest.nl
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Druk 2015

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Pieter van Foreest
Postbus 118
2600 AC Delft
Telefoon 015-515 50 00
info@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl


