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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 staan klaar om u te 
informeren en te adviseren. 

Contact
015-515 50 00
contact@pietervanforeest.nl
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Woonzorgcentrum Duinhof
Arie Tukstraat 2
2684 XM Ter Heijde

Contact
015-515 50 00

Woonzorgcentrum
Duinhof



Woonzorgcentrum Duinhof
Prachtig gelegen midden in de duinen aan 
de kust ligt het woonzorgcentrum met 
de langste historie van Pieter van Foreest, 
namelijk Duinhof.  Vlak aan zee staat 
het kleine huis. Duinhof is als een grote 
huiskamer velen voelen zich er snel thuis. 

Westland
Tussen de drukte van de Randstad en rust 
van de duingebieden ligt de gemeente 
Westland. Ter Heijde is één van de kleinste 
dorpen in het Westland met haar 612 
inwoners.
In Ter Heijde bevindt zich een mooi 
monument, ter nagedachtenis aan de 
zeeslag tussen de Nederlandse en Engelse 
vloot staan er 2 kanons op de slapersdijk. 

Faciliteiten
Duinhof beschikt over een ruim aantal 
faciliteiten zoals:
• bibliotheek
• kapsalon
• kennis en behandelcentrum
• pedicure
• restaurant / recreatiezaal
• winkel
• tuin
• boodschappendienst
• activiteitenaanbod
• dagverzorging plus

Activiteiten
Duinhof biedt vele activiteiten op het 
gebied van welzijn en ontspanning. Zo is 
er een bibliotheek, zijn er kerkdiensten en 
worden er recreatieve activiteiten geboden. 
Een aantal activiteiten die georganiseerd 
worden zijn: muziekmiddag, filmavond, bingo, 

handwerken, gymnastiek, bloemschikken, 
kerkvieringen en modeshows. Ook de 
cliënten uit de wijk en aanleunwoningen 
kunnen tegen een geringe vergoeding 
deelnemen aan activiteiten in Duinhof.

Restaurant
Op iedere locatie wordt er gewerkt 
met Pieter’s Gasterij. Het sfeervolle 
restaurant van Duinhof is een onderdeel 
van de recreatiezaal. Het is een algemene 
ruimte waar iedereen welkom is (ook de 
wijkbewoners). U kunt hier terecht voor 
een kopje koffie/thee en een heerlijke 
maaltijd. Daarnaast is het ook mogelijk 
om een drankje in de gezellige serre te 
nuttigen.

Wonen met verzorging en begeleiding
Duinhof biedt huisvesting aan 36 cliënten 
en beschikt over 34 appartementen.
De appartementen bestaan uit een woon- 
en slaapkamer, douche en een keuken.
Daarnaast zijn er aanleunwoningen waar 
Pieter van Foreest Thuiszorg biedt. Duinhof 

biedt naast verzorgingshuiszorg en 
kortdurende opname ook Dagverzorging 
plus. Deze Dagverzorging is voor 
zowel cliënten die in Duinhof wonen 
als voor cliënten die nog thuis wonen. 
De Dagverzorging biedt begeleiding en 
ondersteuning speciaal voor cliënten 
met psychiatrische problematiek met als 
doel te zorgen voor een stabiele situatie 
zodat cliënten zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen.


