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Meer informatie en/of interesse?
Wilt u meer informatie over Kleinschalig 
Wonen Vlietzicht,  Thuiszorg of één van de 
andere diensten van Pieter van Foreest? Of 
heeft u interesse en wilt u zich aanmelden? Bel 
of mail één van de medewerkers van Pieter 
van Foreest. 
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Kleinschalig Wonen Vlietzicht
In de nieuwe woonwijk ‘Juliahof’ in Wateringen 
bevindt zich Kleinschalig Wonen Vlietzicht.
De wijk Juliahof bestaat uit circa 455 
woningen, verdeeld over drie deelgebieden.
Door de architectuur oogt Juliahof als een 
intieme, sfeervolle wijk. De vormgeving van 
de wijk grijpt terug naar de stijl van de jaren 
dertig. Vlietzicht bevindt zich op loopafstand 
van de Herenstraat, het centrum van 
Wateringen. Er bevinden zich allerlei leuke 
winkels en gezellige restaurantjes.
In wooncomplex Vlietzicht bevinden zich vier 
woongroepen waar verpleeghuiszorg geboden 
wordt volgens het concept Kleinschalig 
Wonen. Daarnaast biedt Pieter van Foreest 
Zorg Thuis aan in heel het Westland, dus ook 
in de wijk Juliahof. 

Wateringen
Tussen de drukte van de Randstad en de 
rust van de duingebieden ligt de Gemeente 
Westland. Een prachtig gebied met veel 

glastuinbouw.  Wateringen is een centraal 
gelegen dorp, waar de bewoners actief zijn 
op het gebied van sport en cultuur. Een goed 
voorbeeld hiervan is de Wateringse Wielerdag, 
die ieder jaar weer een groot succes is. 
Het centrum van Wateringen is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een gezellige plek om te 
winkelen. Je vindt hier een mix van landelijke 
ketens en plaatselijke speciaalzaken. 
Bovendien is het op een steenworp afstand 
van Naaldwijk, Rijswijk en Den Haag.

Wonen met intensieve dementiezorg
Voor mensen die intensieve dementiezorg 
nodig hebben, wordt in Vlietzicht gewerkt 
volgens het concept Kleinschalig Wonen. 
Hierbij streven wij ernaar om bewoners het 
leven dat zij gewend waren, zoveel mogelijk te 
laten voortzetten in een huiselijke omgeving. 
Er zijn vier woongroepen gesitueerd in 
Vlietzicht, elk geschikt voor 6 bewoners. 
Elke bewoner heeft een ruime slaap/
woonkamer met badkamer. Daarnaast is 
er een gezamenlijke huiskamer met een 
uitgebreide keuken. U komt in aanmerking 
voor een kamer als u beschikt over een juiste 
indicatie van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ).

Activiteiten
Iedere avond wordt er op de woongroepen 
vers gekookt door de verzorging en/of 
vrijwilligers. De bewoners worden hier 
zoveel mogelijk bij betrokken. Ze worden 
gestimuleerd om aan huishoudelijke 
activiteiten als maaltijdvoorbereiding, 
schoonmaken en sociale activiteiten deel te 
nemen. Vlietzicht biedt ook activiteiten op het 
gebied van welzijn en ontspanning.

Creatieve activiteiten, spelactiviteiten, 
sjoelcompetitie, klaverjassen, wandelen, 
bakken en een beautymiddag zijn een greep 
uit het gevarieerde aanbod. 

Zelfstandig wonen met Thuiszorg
Naast de woongroepen zijn er in Vlietzicht 
ook 13 huurwoningen voor 55+ ers. 
De bewoners van deze appartementen, 
alsmede bewoners uit de wijk en inwoners 
van de gemeente kunnen gebruik maken 
van Thuiszorg van Pieter van Foreest.  
Thuiszorg betekent dat u in uw eigen 
woonomgeving de zorg en hulp kunt krijgen 
die u nodig heeft. Dit varieert van hulp bij 
het huishouden en personenalarmering tot 
zorg aan huis. 


