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

Contact
015-515 50 00

De Hooge Tuinen



Pieter van Foreest
Pieter van Foreest is een zorgorganisatie 
die een flexibel pakket aan diensten en
services biedt in de regio Delft, Westland,
Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.
De organisatie telt zo’n 25 locaties 
waaronder verpleeghuizen en 
woonzorgcentra. Daarnaast is Pieter van
Foreest te vinden op diverse servicepunten,
zoals ontmoetingscentra en 
dagbehandelingen en bieden wij ook 
Zorg Thuis. In totaal werken er 3300 
medewerkers bij Pieter van Foreest en 
mogen wij rekenen op de ondersteuning 
van zo’n 1900 vrijwilligers.

De Hooge Tuinen
In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk 
heeft Pieter van Foreest onder de naam 
De Hooge Tuinen een schitterende locatie 
waar intensieve verpleeghuiszorg voor 
dementerende ouderen wordt geboden. 
Locatie De Hooge Tuinen wordt omringd 
door een groene en waterrijke omgeving. 
Allerlei voorzieningen zijn bovendien 
binnen handbereik. In De Hooge Tuinen 
worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Het zwembad De Hoge Bomen ligt om de 
hoek en ook is het goed vertoeven in de 
levendige dorpskern van Naaldwijk, waar u 
naar hartenlust kunt winkelen.
Het strand ligt slechts op vijf kilometer 
afstand.

Restaurant 
Op iedere locatie wordt gewerkt met 
Pieter’s Gasterij. Het sfeervolle restaurant, 
dat ook gebruikt kan worden voor 
activiteiten, bevindt zich op de begane 
grond aan het centraal gelegen atrium.
U kunt er dagelijks terecht voor een kopje 
koffie/thee of een heerlijke maaltijd.
Ook voor wijkbewoners staan de deuren 
open.  

Mogelijkheden voor zorg
In De Hooge Tuinen kunt u terecht voor
zorg, zoals wonen met intensieve 
dementiezorg en Zorg Thuis in één van de 
42 riante huurappartementen.

Wonen met intensieve dementiezorg
Als u door een vorm van dementie niet
langer thuis kunt wonen biedt De Hooge
Tuinen een veilige, huiselijke en vertrouwde 
omgeving. De zorgverlening is gericht op 
de specifieke behoeften van u als bewoner. 
Samen met u worden afspraken gemaakt 
over uw verzorging/verpleging. De Hooge 
Tuinen heeft 72 één persoonskamers en 4 
echtparenappartementen.
Daarnaast hebben bewoners de beschikking 
over een gezamenlijke huiskamer met 
keuken. U komt in aanmerking voor een 
kamer als u beschikt over een juiste 
indicatie van het CIZ.

Zelfstandig wonen met Zorg Thuis
Naast de woongroepen zijn er in
De Hooge Tuinen ook 42 riante 
appartementen voor 55+ers. 
De bewoners van deze appartementen, 
maar ook bewoners uit de omgeving, 
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.


