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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen of heeft u interesse in één van de 
appartementen? De medewerkers van Pieter 
van Foreest staan klaar om u te informeren 
en 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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WoonZorgCentrum Akkerleven
Veldvreugd 15
2636 JJ Schipluiden 
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WoonZorgCentrum
Akkerleven



WoonZorgCentrum Akkerleven
De locatie ligt aan de rand van Schipluiden 
en kijkt uit op de weilanden en de 
historische Trambrug. Het gebouw is 
gebouwd in een U-vorm waardoor er om 
het gebouw heen voldoende ruimte is 
voor parkeren en een prachtige binnentuin 
met terras. Akkerleven biedt zorg, wonen 
en welzijn, aan zowel bewoners van het 
WoonZorgCentrum als aan de ouderen in 
de wijk.

Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland, waar 
Schipluiden onderdeel van uitmaakt, 
bestaat uit de drie dorpskernen Maasland, 
Den Hoorn en Schipluiden. Het Midden-

Delflands landschap ligt midden in één van 
de drukste gebieden van Zuid-Holland. 
Maar door de karakteristieke smalle 
polderwegen, de boerderijen én de weidse 
vergezichten straalt het landschap toch 
rust en ruimte uit. Schipluiden is goed te 
bereiken via de A4 die zich op slechts 10 
minuten rijden bevindt. 

Faciliteiten
Akkerleven beschikt over een ruim aantal 
faciliteiten zoals:
- Receptie
- Restaurant
- Winkel
- Bibliotheek
- Kapsalon
- Pedicure
- Terras
- Kortdurend verblijf
- Spreekuur Huisarts
- Recreatieruimte
-  Dagelijkse activiteiten zoals spel en 

beweging, bingo, optredens en creatieve 
activiteiten 

Samenwerking met ’s Heerenloo
Naast het WoonZorgCentrum bevinden 
zich twee groepen van ’s Heerenloo 
speciaal voor ouderen met een 
verstandelijke beperking. ’s Heerenloo is 
een landelijke organisatie die ondersteuning 
biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking.

Wonen met verzorging en 
begeleiding
Akkerleven beschikt over 73 
appartementen. De appartementen 
hebben een oppervlakte van circa 40 
m2 en bestaan uit een woon/slaapkamer, 
ruime douche en een kleine keuken. 
Heeft u een juiste indicatie van het CIZ, 
dan komt u in aanmerking voor één van 
deze appartementen. 


