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Wilt u meer informatie over de VR-bril en het gebruik neem dan
contact op met Jet de Wit (Westland en Midden-Delfland) of 
Andrea van Drimmelen (Delft en Oostland) via 015-5155000.
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Mooie ontmoetingen
‘Iedere keer geniet ik weer van de 
ontmoetingen en gesprekken met 
cliënten, collega’s, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Regelmatig kom ik op 
de locaties en sluit ik aan bij de teams 
om de sfeer te proeven en verhalen te 
horen. Gesprekken over nu en vroeger, 
over activiteiten en belevenissen, over 
kinderen en kleinkinderen. Maar ook 
gesprekken over ideeën en suggesties 
voor verbetering. Zo fijn dat er zoveel 
mensen zo betrokken zijn bij onze 
organisatie. Dat zij mee denken en 
mee doen. Samen bouwen we aan de 
toekomst.’ 

Samen maken we hét verschil 
‘Ook de cliëntenraden zijn 
enorm betrokken. We vinden het 
belangrijk dat u als cliënt en/of 
vertegenwoordiger van uw naaste 

invloed heeft op de beslissingen die 
hét verschil kunnen maken. Heeft u 
tips, adviezen of vragen van algemene 
aard ter verbetering, dan horen wij dat 
graag. Samen werken we continue aan 
de kwaliteit. De kwaliteit van zorg, de 
kwaliteit van leven en de kwaliteit van 
alles daar direct aan gerelateerd. 
Het leven en het welbevinden, zoals u 
dit zelf wilt. Daar staan we voor.’

Kwaliteit & veiligheid 
‘Dat we continue aan kwaliteit werken 
wordt ook zichtbaar in de toekenning 
van de PREZO keurmerken. Verderop 
leest u hier meer over. Een keurmerk 
is prachtig en een enorme blijk van 
waardering, echter het gaat om de 
dagelijkse zorg en ondersteuning die 
u ervaart. De beleving. Ook dat willen 
we graag horen. Bent u tevreden of 
juist niet? Laat het ons weten. 

Dan kunnen we er samen iets aan 
doen. Ik wens u een hele fijne zomer 

Samen maken we hét verschil 
in gesprek met Diny de Bresser, bestuurder Een veelgehoorde term: Innovatie in 

de Zorg. Maar wat is de betekenis nu 
eigenlijk? En wáárom innoveren we? 

Een groeiend aantal ouderen leidt tot 
meer en een complexere zorgvraag. 
Meer kwaliteit is mogelijk door in de 
zorg slimmer te werken. Eén van de 
oplossingen hiervoor is het toepassen 
van innovaties. Maar ook op het gebied 
van welzijn kunnen innovaties een 
prachtige aanvulling zijn.  

Vier locaties nemen interactief 
zorginstrument in ontvangst 
Vier locaties (Weidevogelhof, De 
Bieslandhof, Die Buytenweye en 
Veenhage) van Pieter van Foreest 
mochten eind april een CRDL (Cradle) 
in ontvangst nemen. De CRDL is 
een nieuw interactief zorginstrument 
speciaal voor mensen met dementie. 
Door middel van persoonlijke aandacht 
en lichamelijke aanraking creëert de 
CRDL een nieuwe, gelijkwaardige vorm 
van interactie tussen bewoners en hun 
naasten.

De CRDL is een relatief nieuw 
instrument dat op een mooie en 
wonderbaarlijke wijze helpt om contact 
te maken met een naaste of bewoner 
met dementie. Dit gebeurt als je 
elkaar en het instrument aanraakt. De 
CRDL brengt 25 verschillende geluiden 
ten gehore. Het zijn herkenbare 
geluiden (geluiden uit o.a. de natuur, 
de stad, het huishouden en van 
muziekinstrumenten) die veranderen 
als je elkaar op verschillende manieren 
aanraakt. De CRDL kan zowel 1-op-1 
als in een groep worden gebruikt. 

Mensen kunnen de kring uitbreiden als 
schakels in een ketting. De CRDL sluit 
goed aan bij de belevingsgerichte zorg 
van de bewoners. Het lijkt of mensen 
als het ware ontwaken en het is heel 
ontroerend om te zien wat aanraking 
bij mensen teweegbrengt. Niet alleen 
zorgmedewerkers kunnen de CRDL 
erbij pakken maar door de eenvoud 
in gebruik kunnen ook mantelzorgers, 
familieleden of vrijwilligers het 
instrument gebruiken. 

Alzheimer DWO
overhandigt VR-brillen aan
Pieter van Foreest 
Op maandag 30 april vond tijdens 
een gezellige en knusse middag in 
Ontmoetingcentrum Dock van Delft 
de overhandiging plaats van de Virtual 
Reality (VR) brillen van Alzheimer 
afdeling DWO (Delft-Westland-
Oostland). Deze brillen, ontwikkeld 
door Into D’mentia, bieden meer 
inzicht in de leefwereld van mensen 
met dementie. Niet alleen door 
uit te leggen en te laten zien, maar 
juist ook door te laten beleven. De 
Alzheimer afdeling DWO heeft 

dankzij een royale gift de koop en 
scholing financieel mogelijk kunnen 
maken. De brillen zijn bedoeld voor 
zorgmedewerkers, wmo-consulenten, 
ambtenaren, casemanagers maar ook 
voor mantelzorgers en familie in de 
regio’s Delft, Westland en Oostland. 
Pieter van Foreest heeft de brillen in 
beheer gekregen met als opdracht om 
de brillen zoveel mogelijk in te zetten 
en zo het inzicht in de ziekte dementie 
te vergroten.
Het zorgen voor mensen met 
dementie is een bijzondere taak. Er 
wordt een beroep gedaan op iemands 
empathisch vermogen en flexibiliteit. 
Het is vaak lastig om te doorgronden 
wat er allemaal gebeurt met iemand 
die dementie krijgt. De reactie “Ik zou 
zo graag een keer een dag in zijn hoofd 
willen kruipen zodat ik kan begrijpen 
wat hij meemaakt” is veel gehoord 
bij professionals, mantelzorgers, 
familieleden en vrienden. Met de VR-
bril van Into D’mentia is dat mogelijk. 
Door de bril op te zetten wordt 
iemand meegenomen in een virtuele 
wereld van iemand met dementie. 

Innovatie in de Zorg

De wens van veel ouderen is om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven en actief 
deel uit te maken van de maatschappij, 
ook wanneer iemand te maken krijgt 
met lichamelijke beperkingen. 
Een scootmobiel is dan ook een mooie 
oplossing om toch van A naar B te 
komen. Het rijden met een scootmobiel 
is echter niet zo makkelijk als het lijkt. 
Niet voor niets adviseert Veilig Verkeer 
Nederland om te investeren in een 
goede training. De ergotherapeuten van 
Pieters Behandel Praktijk bieden deze 
training aan. Om cliënten nog beter 
te kunnen adviseren en te begeleiden, 
ontving Pieters Behandel Praktijk op 
dinsdag 2 mei uit handen van wethouder 
Marga de Goeij een trainingsscootmobiel, 
beschikbaar gesteld door de gemeente.

Veilig en met vertrouwen
de weg op
Bij de aanschaf van een scootmobiel 
geeft de leverancier vaak één 
(beperkte) training. Een verhoogde 
drempel, een opgebroken weg of een 
onoverzichtelijke kruising, een ongeluk 
zit in een klein hoekje en knabbelt aan 
het zelfvertrouwen. Er zijn dan ook 
teveel scootmobielen die wegkwijnen 
in de schuur omdat de bestuurder 
door angst niet (meer) de weg op durft. 
Zonde, want een scootmobiel zorgt 
voor een hoop vrijheid. Gehandicapten 
Platform Westland herkent dit probleem 
en onderschrijft de essentie van een 
goede training en ondersteunde Pieters 
Behandel Praktijk bij de aanvraag. Sabine 
Verbeek, manager Pieters Behandel 
Praktijk; ”We zijn enorm blij dat de 
gemeente deze trainingsscootmobiel 

beschikbaar heeft gesteld. Nu kunnen wij 
onze klanten nog beter van dienst zijn 
tijdens de scootmobieltraining. Iemand 
kan onder begeleiding (voorafgaand 
aan de aanschaf) alvast ervaren hoe 
een scootmobiel werkt en of het wel 
het juiste vervoersmiddel is voor die 
persoon. Daarnaast kan de rijvaardigheid, 
het inzicht en de behendigheid alvast 
getraind worden, waardoor iemand met 
zelfvertrouwen de weg op gaat met zijn 
of haar eigen scootmobiel.”

Scootmobieltraining 
Scootmobieltraining en advies van de 
ergotherapeut worden vergoed door 
de zorgverzekering. De basisverzekering 
vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar, 
wat meestal voldoende is. Kijk voor meer 
informatie over de scootmobieltraining 
op www.pietersbehandelpraktijk.nl. 

Een trainingsscootmobiel voor
Pieters Behandel Praktijk Naaldwijk 
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Feest met de 
Avondvierdaagse

Al 3 jaar op rij organiseert Akkerleven 
met Stichting Welzijn Midden-Delfland 
en de basisscholen uit Schipluiden net 
voor de zomer een Avondvierdaagse. 
Mevrouw van Kleef-Haring is fervent 
deelneemster, ieder jaar doet ze trouw 
mee. Met trots prijken 3 medailles om 
haar hals. Wanneer ik mevrouw van 
Kleef-Haring spreek is het net een 
week geleden dat de Avondvierdaagse 
plaatsvond. Bijna 200 deelnemers, en 
ongeveer 100 begeleiders, variërend 
van jong tot oud wandelde 2.5 km per 
avond. 

‘Ze vechten erom 
om mee te gaan’

Onbekende plekken 
Vol enthousiasme begint mevrouw te 
vertellen. “Ik woon al mijn hele leven 
in Schipluiden en het is ongelofelijk 
dat ik met de Avondvierdaagse op 
plaatsen kom waar ik zelf nog nooit 
geweest ben! Ik ga mee in de rolstoel 
en mijn kinderen duwen mij. Elke 
avond een ander, ze vechten erom om 
mee te gaan. Als het weer meewerkt 
is het een lieve lust om op plaatsen 
te komen waarvan ik het bestaan 
niet wist. Het is echt fantastisch en zo 
gezellig!”

Organisatie 
Mevrouw van Kleef-Haring is erg 
onder de indruk van de organisatie. 
“Het is ongelofelijk hoeveel organisatie 
erbij komt kijken voordat het 
evenement van start kan gaan. En 
zoveel mensen zijn er op de been 
om alles goed te laten verlopen!” 
Verkeersregelaars, EHBO’ers, 
kaartknippers, een fotograaf, 
technische ondersteuning en zelfs een 

Genieten in het water

Zo nu en dan komen er bijzondere 
verhalen boven water. Zoals het 
verhaal van mevrouw Ruiterman. Al 
vanaf haar jeugd zwemt mevrouw 
Ruiterman in het Sportfondsenbad 
in Delft. ‘Mijn vader nam mij vroeger 
mee naar het zwembad. Toen ik later 
ouder werd kon ik er zelf naartoe 
lopen, het was vlakbij mijn huis. Later 
deed ik mee aan seniorenzwemmen. 
Totdat dat niet meer ging’, vertelt 
mevrouw Ruiterman die sinds een 
paar jaar in Stefanna woont vanwege 
haar dementie. 

‘Ik geniet er
echt van’

De eerste keer zwemmen
Begeleider welzijn Petra Hogerwerf 
kreeg op een dag de vraag van een 
mantelzorger of zij een keer met 
een bewoner wilde gaan zwemmen 
omdat het hun zelf die week niet 
lukte. Petra: ‘Dat leek me best leuk 
om te doen, zodoende ben ik op 
zoek gegaan naar een collega die mee 
wilde. Ik heb mevrouw Ruiterman 
mee gevraagd omdat ik wist dat zij 
veel heeft gezwommen.’ Helaas kon 

bezemvrouw die als hekkensluiter 
fungeerde.

Veel lol 
“Het opstallen is zo leuk. Het duurt 
wel even voordat iedereen klaar zit 
en staat. Iedereen zit te wachten 
en op een gegeven moment gaat 
een gigantische toeter af en komt 
de stoet in beweging. Onderweg 
staan mensen voor hun huis te 
zwaaien, zo leuk!” Met veel gelach 
vertelt ze wat haar zoon tijdens één 
van de avonden bij haar uithaalde. 
“Bij sommige bruggetjes moest 
de rolstoel flink gekeerd worden 
om erover heen te komen. Mijn 
zoon keerde mijn rolstoel niet, 
maar zette mij in één keer op z’n 
kop op de achterwielen zodat hij 
met de rolstoel makkelijker kon 
manoeuvreren. Mijn neef stond 
verderop het verkeer te regelen en 
schrok zo verschrikkelijk. Dat gezicht 
vergeet ik nooit meer. ‘Zo ga je toch 

de andere bewoner uiteindelijk niet 
mee, maar desalniettemin gingen 
Petra, verzorgende Mirjam de Gee en 
mevrouw Ruiterman voor het eerst 
naar het zwembad. 

Tasje
Petra: ‘De dag voordat we zouden 
gaan zwemmen heb ik mevrouw 
Ruiterman gevraagd of ze mee wilde. 
Naar haar enthousiasme hoefden we 
niet te raden. De volgende dag had 
mevrouw Ruiterman haar badpak, 
handdoek en slippertjes al klaargelegd. 
Toen het tijd was om te vertrekken 
zat ze al in de starthouding met haar 
ingepakte tasje.’ Mevrouw Ruiterman: 
‘Ik heb altijd met veel plezier 
gezwommen en doe dat nog steeds.’ 

Ontspannen
‘Wat een ontzettend bijzonder 
ervaring! Ik heb nog nooit ergens zo 
van genoten,’ antwoordt Petra op de 
vraag hoe het zwemmen is bevallen. 
‘Ik kan het bijna niet beschrijven, het 
is zo mooi om bewoners te zien 
ontspannen.’ Ook mevrouw Ruiterman 
vindt het heerlijk om te zwemmen, 
mede door haar bloedstollingsziekte 
is zwemmen een hele fijne sport voor 
haar.  Mevrouw Ruiterman: ‘Door 
mijn bloedafwijking ben ik altijd erg 
voorzichtig, ik mag niet vallen omdat 

niet met je moeder om?!’ zei hij. Ik 
schrok zelf ook wel even, maar had er 
al snel plezier in. We hebben zo veel 
lol gehad samen.” 

‘We hebben zo veel 
lol gehad samen’

Feest 
De laatste avond is altijd één groot 
feest. Halverwege de route sluit 
boerenkapel “De Knotwilgen” aan 
en met het muziekcorps voorop 
worden de laatste meters afgelegd. 
Burgemeester Arnoud Rodenburg 
staat vervolgens klaar om de 
deelnemers de welverdiende medaille 
om te hangen. Mevrouw van Kleef-
Haring krijgt de grote glimlach 
niet van haar gezicht.  “Het is zo’n 
gigantisch succes, nummer 4 zal er 
vast aankomen en dan ben ik er zeker 
weer bij!”   

mijn bloed niet stolt. In het water 
hoef ik niet na te denken. Ik ben geen 
banenzwemmer hoor, maar ik vind 
het heerlijk om lekker te drijven en in 
het water te liggen.’ Ook Petra merkt 
wat het zwemmen met mevrouw 
Ruiterman doet. ‘Het is bijzonder om 
te zien hoe ze zich kan ontspannen. 
Op de afdeling zie je haar altijd heel 
voorzichtig bewegen, in het water 
voelt ze zich veilig en kan ze vrij 
bewegen.’ 

‘Het is zo mooi om 
bewoners te zien 

ontspannen’

Genieten
Petra en Mirjam proberen elke week 
met twee bewoners te zwemmen. 
‘Het lukt helaas niet altijd vanwege 
de bezetting, maar we doen ons best. 
Het is een hele passende activiteit 
voor mensen met dementie. Er komen 
allerlei verhalen los over herinneringen 
van vroeger.’ Mevrouw Ruiterman vult 
Petra aan: ‘Ik vind het zo leuk dat ik 
iets kan doen wat ik altijd gedaan heb 
en leuk vind om te doen. Ik geniet er 
echt van.’

Iedereen is uniek,
met eigen verhalen, dromen, wensen en gebruiken. Bij Pieter van Foreest leveren we zorg die daarop aansluit.
In deze Pieters Nieuws drie verhalen over mooie ontmoetingen, gezellige activiteiten en bijzondere ontspanning. 



Recent vonden er audits plaats waarin 
werd beoordeeld of diverse locaties 
(nog) voldoen aan de kwaliteitseisen 
voor het PREZO keurmerk. Met 
trots kunnen we vertellen dat De 
Kreek en Sonnevanck zullen worden 
voorgedragen! De volgende locaties 
zijn geslaagd voor de tussentijdse audit 
om het keurmerk te behouden:
●  Delfshove, PREZO gouden keurmerk 
●  Weidevogelhof, PREZO gouden 

keurmerk 
●  Triangel, PREZO gouden keurmerk 
●  De Opmaat, PREZO gouden 

keurmerk 
●  De Terwebloem, PREZO gouden 

keurmerk 
●  Vlietzicht, PREZO gouden keurmerk 
●  Veenhage, PREZO gouden keurmerk 
●  Duinhof, PREZO gouden keurmerk 
●  De Bieslandhof, PREZO gouden 

keurmerk 
●  Thuiszorg, PREZO gouden keurmerk 

In Naaldwijk heeft Pieter van Foreest onder de naam De Hooge Tuinen een 
schitterende locatie waar intensieve verpleeghuiszorg voor dementerende 
ouderen wordt geboden. Maandag 11 juni bestond De Hooge Tuinen alweer 
vijf jaar! Dit werd gevierd met een hele week aan leuke activiteiten voor de 
bewoners, bezoekers, personeel en de vrijwilligers. Van zingende koffiemeisjes 
tot een roofvogelshow, van borrelmiddag tot een harmonieorkest en van een 
draaiorgel tot een snoezelbus. Kortom, diverse gezellige en mooie activiteiten om 
dit eerste lustrum goed te vieren. Iedereen heeft genoten van alle festiviteiten!

●  Ontmoetingscentra, PREZO gouden 
keurmerk 

●  Die Buytenweye, PREZO zilveren 
keurmerk 

●  Lindenhof, PREZO zilveren keurmerk 
●  Hulp bij Huishouden, PREZO 

zilveren keurmerk 
●  Pieter van Foreest centraal, PREZO 

certificaat Voorwaarden

Akkerleven, Singelhof en De Hooge 
Tuinen zijn als eerste locaties 
getoetst op het nieuwe PREZO 
Keurmerkschema 2017 en hebben het 
PREZO gouden keurmerk behaald. 

Wat is PREZO?
PREZO staat voor PREstaties in de 
ZOrg en stelt de cliënt centraal bij 
alle activiteiten die de medewerkers 
van Pieter van Foreest ondernemen 
tijdens de uitvoering van hun zorg- en 
dienstverlening. 

Esther Verweij, teammanager 
De Bieslandhof: “PREZO is een 
kwaliteitskeurmerk, wat inhoudt dat 
de zorg goed geleverd wordt, de 
zorgplannen en medicatie op orde 
zijn, de familie mee kan lezen met de 
rapportages en we multidisciplinair 
goed samenwerken. We leggen 
verantwoording af, houden ons aan 
wet- en regelgeving en hebben een 
goede vergaderstructuur. We geven 
niet alleen maar liefdevolle zorg, maar 
zijn ook continu in overleg om de 
kwaliteit te verbeteren. Het is een 
beloning om het PREZO keurmerk te 
behalen én te behouden!”
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PREZO keurmerk voor locaties

De Hooge Tuinen bestaat 5 jaar!   

Donderdag 7 juni jl. is de nieuwe 
tuin van Stefanna feestelijk geopend. 
De tuin kon een flinke opknapbeurt 
gebruiken. We zijn Stichting Vrienden 
van Abtswoude dan ook erg dankbaar 
voor het mogelijk maken van deze 
prachtige nieuwe tuin. De tuin is 
officieel geopend door middel van 
het doorknippen van het lint door 
de voorzitter en leden van Stichting 
Vrienden : Kees Draisma (voorzitter), 
Theo van Geenen en Ben Tetteroo. 
Het beeld “Mijmeren” heeft ook een 
mooi en nieuw plekje gekregen in 
de tuin van Stefanna. Na het officiële 
gedeelte kon men onder het genot 
van een hapje en een drankje genieten 
van de oud Hollandsche liedjes van 
Piet &Co. Bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers hebben genoten van deze 
zonnige feestmiddag.

Stefanna viert opening van nieuwe tuin

Iedere week op stap

Al ruim vijf jaar gaat mevrouw Vos – 
van Weert, bewoner in De Opmaat, 
elke week met vrijwilliger Ninon 
Vercourte op stap. Een mooie traditie, 
waar ze beiden enorm van genieten! 
Mevrouw Vos - van Weert: “Het is 
altijd heel gezellig samen. Op zondag 
bellen we elkaar altijd even om een 
plan te maken. Wat zullen we morgen 
doen? Weet je nog wat leuks?”

‘Het is altijd heel 
gezellig samen’

Gekoppeld
Een medewerker van De Opmaat 
koppelde het duo. “Ik heb vroeger 
lang in Frankrijk gewoond en Ninon 
ook. Ninon is een buurvrouw van 
die medewerker. Ze zei ‘jullie moeten 
eens met elkaar gaan praten, ik denk 
dat jullie wel klikken’.” En dat het klikt 

is wel duidelijk. “Ninon is een echte 
vriendin van mij geworden!” 

Gearmd op pad
Samen hebben de dames al van alles 
ondernomen. Lekker een stuk wandelen 
door het bos of naar het strand, en altijd 
gezellig wat drinken. “De ene keer blijven 
we in Monster, een andere keer gaan we 
verder weg met haar auto. Bijvoorbeeld 
naar Naaldwijk of Scheveningen. Mijn 
rollator laat ik thuis, gearmd gaan we op 
altijd op pad.” 

Gek op de zon
In de zomer zit mevrouw Vos – van 
Weert graag buiten. “We zijn gek op de 
zon, we vinden het heerlijk om op het 
terras te zitten. Dan drinken we een 
latte macchiato. Ninon houdt erg van 
een biertje, en dan neem ik soms een 
rosébiertje.” Ook gaan ze graag naar 
voorstellingen in De Naald, zoals de 
musical West Side Story laatst. Of een 
optreden van Paul van Vliet, daar genoten 
ze enorm van. 

‘We zijn gek
op de zon’

Die middag vertrekken mevrouw Vos 
– van Weert en Ninon weer samen, 
dit keer voor een boswandeling en 
daarna een heerlijk kopje koffie in het 
bosrestaurant. Dat zal ongetwijfeld 
weer een heerlijke middag worden! 

Privacy
en AVG 
Wellicht heeft u over de 
wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
gehoord, welke per 25 mei jl. is 
ingegaan. Ook Pieter van Foreest 
heeft hier mee te maken. Voor u 
als cliënt, verandert er niet veel. 
De gegevens die we van u hebben, 
stonden en staan overzichtelijk 
en veilig in uw zorgdossier. Wilt 
u meer informatie over hoe we 
omgaan met uw gegevens en 
welke rechten u heeft. Of wilt 
u bijvoorbeeld weten welke 
gegevens we precies verzamelen? 
Op www.pietervanforeest.nl/
privacy leest u er alles over.
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In de spotlight  

Midden Delfland 
De Mus 
De Mus is voor inwoners van Den 
Hoorn en Schipluiden die iets willen 
ondernemen, maar moeite hebben 
om daar zelfstandig te komen. Zo 
kunt u bijvoorbeeld naar activiteiten 
gaan in de Kickerthoek, Windrecht 
of Akkerleven, naar exposities in Op 
Hodenpijl, boodschap¬pen doen of 
op bezoek gaan bij familie, vrienden 
en kennissen. Op deze manier kunt 
u actief blijven, ook als u ergens niet 
zelfstandig kunt komen. Er kunnen in 
totaal drie personen meerijden. U kunt 
dus met iemand samen gaan.

Wanneer rijdt De Mus?
De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Waar rijdt De Mus?
Met De Mus kunt u in- en tussen 
Schipluiden en Den Hoorn reizen. 

Hoe kunt u reserveren?
U kunt (minimaal 2 uur van te voren) 
een rit boeken op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur via het 
telefoonnummer 06-20778370 of via 
mailadres De-Mus@ggz-delfland.nl. 

Hoeveel kost het?
Mee rijden met de Mus is gratis

Pijnacker-
Nootdorp 
De Buurtbus  
De Buurtbus vervoert passagiers 
binnen de gemeente Pijnacker-
Nootdorp en komt op plaatsen 
in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw 
en Oude Leede waar andere OV-
bedrijven niet komen. De Buurtbus 
is voor iedereen toegankelijk, zowel 
jong en oud. Gebruikt u een rollator 
dan helpt de chauffeur u om deze 
in de bus te zetten. De bussen zijn 
niet aangepast om rolstoelen te 
vervoeren. De chauffeurs zijn allen 
vrijwilligers. De buurtbus heeft diverse 
aansluitingspunten op de overige OV-
diensten, bijvoorbeeld de Randstad Rail 
in Pijnacker en in Nootdorp, NS-station 
Ypenburg en bus- en tramdiensten 
naar Den Haag en Delft.

Wanneer rijdt de Buurtbus?
De Buurtbus rijdt vijf dagen in de 
week, van maandag t/m vrijdag, van 
8.00 tot 17.45 uur. Daarbij maken ze 
een route van twee uur, waarbij alle 
kernen van de gemeente één keer 
per uur worden aangedaan. De folder 
met de dienstregeling en de route 
is verkrijgbaar in de Buurtbus en op 
verschillende openbare plaatsen in de 
gemeente. Tevens is de dienstregeling 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.middendelfland.nl, 
telefoonnummer 06-20708370. 

Westland
De Plusbus
Speciaal voor zestigplussers is er de 
Plusbus. Met deze vervoersdienst van 
Vitis Welzijn reist u binnen Westland 
en Hoek van Holland voordelig naar 
waar u maar wilt. Zo kunt u toch op 
familiebezoek, winkelen of naar uw 
doktersafspraak. 

Wanneer rijdt de Plusbus?
De Plusbus rijdt op werkdagen van 
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur.
 
Waar rijdt de Plusbus?
Met de Plusbus kunt u in- en tussen 
Westland en Hoek van Holland reizen. 

Hoe kunt u reserveren?
Om gebruik te kunnen maken 
van de Plusbus meldt u zich eerst 
aan via de administratie van de 

te vinden via internet op www.
buurtbuspijnacker.nl

Hoe kunt u reserveren?
U hoeft de Buurtbus niet vooraf te 
reserveren. Als u wilt instappen in de 
bus, steek dan even uw hand op. 
Dat kan bij de haltes, maar ook op 
andere plaatsen langs de hele route, 
mits het veilig is om te stoppen en in 
te stappen. 

Hoeveel kost het?
Een vol tarief rit met de OV-chipkaart 
kost € 1,41
Met leeftijdsreductie betaalt u met de 
OV-chipkaart € 1,11 
U kunt ook een los kaartje kopen 
voor € 2,75, betaling met een bankpas/
creditcard.  
Contant betalen is sinds januari 2018 
niet meer mogelijk.

Meer informatie?
Voor meer informatie en de 
dienstregeling/route kunt u terecht 
op www.buurtbuspijnacker.nl, 
telefoonnummer 06-15215013 of
015-2616046.

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Connexxion 
en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
alsmede een aantal sponsors ondersteunen dit 

project.

Plusbus via 0174 - 444221. U dient 
een pasfoto en een kopie van uw 
identiteitsbewijs toe te voegen, en 
samen met het aanmeldingsformulier 
en machtigingsformulier op te sturen 
naar de Plusbus. Eenmaal lid van de 
Plusbus boekt u eenvoudig een reis 
via dit zelfde telefoonnummer. U kunt 
hiervoor één werkdag van te voren 
bellen tussen 09.00 uur en 14.00 uur. 
De Plusbus haalt en brengt u op het 
afgesproken tijdstip en de afgesproken 
plaats. De bijrijder helpt u zo nodig 
met in- en uitstappen.  

Hoeveel kost het?
Het lidmaatschap kost € 15,- per 
kwartaal, wat automatisch van uw 
rekening wordt afgeschreven. 
Om te kunnen reizen koopt u voor 
€ 15,- 18 ritbonnen. Een enkele rit 
kost u minder dan vijfentachtig cent, 
ongeacht de afstand. De ritbonnen zijn 
verkrijgbaar bij de Plusbus zelf.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.vitiswelzijn.nl,
telefoonnummer 0174- 444221.

Delft 

Vervoersdienst Delft voor Elkaar 
De particuliere vervoersdienst van 
Delft voor Elkaar brengt ouderen die 
om gezondheidsredenen niet zelf voor 
vervoer kunnen zorgen van A naar 
B. Naar het ziekenhuis, de huisarts of 
even op bezoek bij die ene vriendin? 
Zij brengen u graag. 

Voor wie?
U kunt gebruik maken van de 
vervoersdienst wanneer u ouder 
bent dan 65. Wanneer u ouder bent 
dan 60 en een blijvende beperking 
heeft waardoor u geen gebruik kunt 
maken van het openbaar vervoer. 
Of wanneer u ouder bent dan 60 
en een vervoersindicatie heeft of 
door de nieuwe regeling niet meer 
in aanmerking komt voor een 
vervoersindicatie. 

Hoe kunt u reserveren?
U kunt een rit reserveren via 
telefoonnummer: 015-7600213. 
Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag 
en donderdag van 09:00 tot 11:00 uur. 

Hoeveel kost het?
De vervoersdienst werkt met 
een lidmaatschap: de kosten 
hiervan zijn € 15,- per jaar, per 
woonadres. Daarnaast betaalt u een 
kilometeronkostenvergoeding aan 
de (vrijwillige) chauffeur, eventueel 
aangevuld met parkeerkosten. Binnen 
Delft betaalt u € 3,- voor een enkele 
reis en € 5,50 voor een retourtje 
binnen het uur. Buiten Delft betaalt u
€ 0,40 per kilometer met een 
minimum van € 5,- per rit.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.delftvoorelkaar.nl, 
telefoonnummer 015-7600213.

Op pad in de regio
De zomer is een ideale periode om er lekker op uit te gaan. Maar hoe doet u dat wanneer u niet meer zo mobiel bent? Uw 
persoonlijke netwerk vragen is een optie maar er zijn meer mogelijkheden waardoor u gemakkelijk op pad kunt. Naast het 
reguliere openbaar vervoer en de mogelijkheid van een taxi zijn er nog meer mogelijkheden waardoor u voor een fijn prijsje 
gemakkelijk van A naar B reist. Per regio zetten we een vervoersmogelijkheid in de spotlight. 
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Het is een mooie zonnige dag als 
we dhr. Vijverberg in Strandgoed Ter 
Heijde ontmoeten. Hij wil graag 
vertellen over zijn verblijf en start 
het gesprek vrijwel meteen met lof. 
‘Ik kan hier alles doen wat ik wil, 
ik vertel mijn wensen en zij gaan 
nadenken hoe ze die tot uiting 
kunnen brengen.’

Al snel is te merken dat dhr. Vijverberg 
ook in is voor een geintje. ‘Ik ben 51 
jaar’, zegt hij met een strak gezicht. 
Jonger dan gedacht maar het zou 
zomaar kunnen…‘Nee hoor’, lacht 
hij. ‘Ik ben 80, maar ik voel mij nog 
wel jong en ik ben altijd in voor een 
gekheidje. Ik merk wel dat ik door mijn 
dementie soms dingen vergeet, dat is 
lastig.’ 

Het echte besef van zijn dementie 
kwam toen dhr. Vijverberg samen met 
zijn vrouw met hun camper onderweg 
was. ‘Ik reed in de camper en merkte 
gewoon dat het niet verantwoord 
was. Sindsdien heb ik geen auto meer 
gereden. Mijn vrouw was zo solidair 
om dan ook niet meer te rijden. 

We zijn nu afhankelijk van anderen 
en dat is soms wel eens lastig. Maar 
gelukkig hebben we heel veel lieve 
mensen om ons heen.’

‘Samen bedenken 
we wat we gaan 

ondernemen’ 
Dhr. Vijverberg heeft het erg naar zijn 
zin in Strandgoed Ter Heijde. ‘Zoals ik 
al zei, ik kan hier alles doen wat ik wil, 
alles is aan de gasten aangepast. En 
elke dag is toch ook een verrassing. 
Thuis bepaal je zelf wat je wilt doen, 
hier bepaal je mee. Samen bedenken 
we wat we gaan ondernemen.’ 
Verzorgende in Strandgoed Ter Heijde 
Mirjam Verbeek is ook bij het gesprek 
aanwezig: ‘Wat zegt u dat mooi. We 
proberen inderdaad met elkaar te 
beslissen wat we gaan doen zodat 
iedereen tevreden is. Maar ook niets 
doen is natuurlijk helemaal prima. Dhr. 
Vijverberg vindt het gezellig om in 
de woonkamer te ontbijten, maar er 

is ook een gast die dat liever in alle 
rust op haar kamer doet en daarna 
koffie komt drinken in de woonkamer. 
Iedereen is vrij om zelf te beslissen hoe 
zijn of haar verblijf er uit ziet.’

Mirjam werkt sinds twee maanden in 
Strandgoed Ter Heijde en is erg blij 
met haar nieuwe baan. ‘Hier heb ik veel 
meer tijd voor de gasten. We maken 
wandelingen, hebben leuke gesprekken, 
doen een spelletje, gaan op pad, noem 
maar op. Daar is hier voldoende 
tijd voor. Daarnaast vind ik het een 
uitdaging om elke keer weer nieuwe 
gasten te leren kennen en de zorg 
daarop aan te passen. Hier is nooit één 
dag hetzelfde’. 

Dhr. Vijverberg verblijft een week in 
Strandgoed omdat zijn vrouw op 
‘werkvakantie’ is zoals hij dat zelf 
noemt. Dhr. Vijverberg: ‘We zetten 
ons al jaren in voor een project in 
Kosovo. Daar helpen we mensen om 

‘Ik kan hier alles doen wat ik wil’ hun levensstandaard te verbeteren 
door ze meer te laten samenwerken. 
Vroeger gingen we samen op reis maar 
nu heb ik daar te weinig energie voor. 
De huisarts raadde ons Strandgoed Ter 
Heijde aan. En ik ben erg blij met deze 
keuze. Het is vlakbij mijn eigen woning. 
Dus ik wandel ook iedere dag even 
naar huis. Daar haal ik de krant van de 
deurmat en geef ik de plantjes water. 
Het is handig en ik zie dan toch nog 
even mijn huis.’ 

‘Dat vond ik echt 
een wereldmiddag’
In Strandgoed Ter Heijde worden 
diverse activiteiten georganiseerd. 

Zo is het iedere dinsdag ‘uitjesdag’. Dan is er een busje tot hun beschikking en 
kiezen ze met elkaar waar ze naar toe willen. Mirjam: ‘Deze week zijn we naar 
Hoek van Holland gegaan, maar we zijn ook naar de dierentuin gegaan en op pad 
met de strandrups.’ Dhr. Vijverberg: ‘Ik vind het ook erg leuk om met de andere 
gasten te praten. Gisteren hebben we heerlijk in de tuin gezeten met elkaar. Dat 
vond ik echt een wereldmiddag. En als ik het even zat ben trek ik mij terug en kan 
ik wat rusten.’ Mirjam haakt hier op in: ‘We vinden het belangrijk dat elke gast de 
ruimte heeft om met zijn/haar eigen normen en waarden het verblijf in te vullen.’ 
Dhr. Vijverberg geeft Mirjam een grote glimlach: ‘Nou, dat gaat jullie goed af!’

Op 28 mei hebben de leden van 
de gemeenteraad Delft (CDA) de 
handen uit de mouwen gestoken 
tijdens het bezoek aan Die 
Buytenweye. Onder het motto 
‘welkom aan tafel’ verrasten ze de 
bewoners van een afdeling door een 
heerlijke maaltijd voor te bereiden.

Welkom aan tafel
De bewoners hadden eerder die 
dag een leuk uitje naar dierentuin 
Blijdorp. Terug in Die Buytenweye 
zaten ze heerlijk na te genieten met 
een drankje toen de leden van de 
gemeenteraad binnen kwamen. Ze 
gingen meteen aan de slag in de 
keuken. De tafels werden gedekt en 
de bewoners waren ‘welkom aan tafel’ 
om met elkaar te eten. Er vonden 
volop gesprekken plaats en het was 
dan ook een gezellige bedoeling. 
De bewoners en medewerkers 
hebben genoten. Beste leden van de 
gemeenteraad: Dank jullie wel voor de 
goede zorgen en de heerlijke maaltijd!

Gemeenteraad Delft kookt voor bewoners
Die Buytenweye 
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Blijf op de hoogte!

Puzzel mee en win! Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de balk 

Prijs:
De winnaar ontvangt een VVV Irischeque. Dit is de populairste 
cadeaubon van Nederland. De VVV Irischeque is onbeperkt 
geldig bij 23.000 acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke 
winkelketens, (attractie)parken, restaurants, musea en meer.  

Kruiswoordpuzzel

Oplossing:

www.pietervanforeest.nl

Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op

www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Stuur de oplossing vóór 15 augustus    
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieter’s Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

 Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal 
1. Kleur  5. Op voorhand  9. Spoorstaaf  10. Voegwoord 
11. Wijnglas  14. Voormalige bewoner van Nederland 
16. Energiebron  17. Razen  19. Genoemd worden 
20. Friese jongensnaam  22. Delfstof  24. Vorderen 
26. Held op sokken  28. Voormalig  30. Eikenschiller 
33. Grootmoeder  34. Kwestie  36. Ontdekking  39. Opera 
van Verdi  41. Vallei  42. Treuzelen  44. Pers. voornaam-
woord  45. Duits telwoord  46. Meisjesnaam  47. Indonesi-
sche munt 
 
Verticaal 
1. Bocht  2. Gemaakt  3. Roem  4. Graansoort  5. Kerkelijk 
gewaad  6. Vijandschap  7. Vrucht  8. Rustig autorijden 
12. Opere citato  13. Rauwkostgerecht van granen 
15. Reptiel  18. Niet lang geleden  21. Smekend verzoek 
23. Zuivelproduct  25. Zo gunstig  mogelijk  27. Politieman 
28. Betasten  29. Puinhoop  31. Altijd groene plant 
32. Afrikaans land  35. Pus  37. Gezichtsorgaan  38. Aanwij-
zend voornaamwoord  40. Lidwoord  43. Assistent in  
opleiding 

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende  letters  
over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing.  

 

 

 

Oplossing: 
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Oplossing: 

 

 

  

 

De oplossing van de vorige puzzel was:
Samen actief 
De winnaar is Mw. vd Berg-Eijgermans

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende letters 
over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing.

Heeft u

een zorgvraag?

015 515 5000


