
 www.pietervanforeest.nlwonen - zorg - behandeling - welzijn wonen - zorg - behandeling - welzijn

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. Zij zijn 
op werkdagen te bereiken op 015-5155000 
of mail naar contact@pietervanforeest.nl. 
Kijk ook op www.pietervanforeest.nl
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Woonzorgcentrum Veenhage
Meidoornlaan 2 
2631 GC Nootdorp
Tel: 015 310 89 51
www.pietervanforeest.nl

Contact
015 5155000

Woonzorgcentrum
Veenhage



Woonzorgcentrum Veenhage 
In het hart van Nootdorp staat het moderne 
woonzorgcentrum Veenhage. Veenhage is 
gunstig gelegen ten opzichte van de oude 
dorpskern. De gezellige restaurants, de kerk 
en het moderne winkelcentrum De Parade 
bevinden zich allen op loopafstand. De bus en 
de tram stoppen naast De Parade en zijn dus 
ook te voet te bereiken.

Veenhage heeft diverse terrassen rondom 
het gebouw waar u, eventueel samen met uw 
familie en vrienden, gebruik van kunt maken.

Wonen met zorg 
Veenhage heeft een duidelijke visie op wonen, 
zorgen en mantelzorg en levert zorg op maat. 
Dit betekent dat u zelf bepaalt welke zorg en 
ondersteuning u wenst te ontvangen. 
Ten tweede ontvangt u zorg in uw eigen 
woning, bij u thuis dus.

U heeft bij ons een eigen studio of een 
tweekamerappartement. Echtparen kunnen 
in één gebouw blijven wonen, ook als één 

van de twee partners gaat wonen op de 
verpleegafdeling.

Veenhage biedt zowel lichte als zware zorg aan 
ouderen met een lichamelijke beperking en/
of dementie. Als u naast uw lichte zorg extra 
begeleiding nodig heeft, bieden wij ook een 
project kleinschalige groepsverzorging aan 
waar u met andere bewoners gezamenlijke 
activiteiten kunt doen en de maaltijd kunt 
gebruiken.

Kleinschalig wonen 
Wat is kleinschalig wonen? Op de 
verpleegafdeling heeft u uw eigen kamer 
met uw eigen meubels. U bent dan op de 
dag samen met uw medehuisgenoten in 
een huiskamer. Hier kunt u dan ook de 
zelf gekookte maaltijden gebruiken en mee 
doen aan diverse activiteiten. Uw familie 
en mantelzorgers zijn altijd welkom om op 
bezoek te komen om met u de dingen te doen 
die u altijd al gewend was te doen. Dit is dus 
net zoals het thuis was.

Verenigingen 
In Veenhage is een actief verenigingsleven. 
Zo is er een schilderclub, koersbalvereniging, 
kaartclub, gymsessies, mannensoos, 
zwemactiviteit, bibliotheek en nog veel 
meer. Veenhage beschikt over een duofiets 
en rolstoelfiets waar u samen mee op pad 
kunt. Heeft u een leuke hobby en wilt u daar 

mee doorgaan? Laat het ons weten dan 
zorgen wij er samen met u en uw familie en 
mantelzorgers voor dat u hiermee door kan 
gaan. 

Wat is er nog meer in Veenhage 
Veenhage biedt ook diverse services aan 
zodat u niet voor alles naar het dorp hoeft. 
Zo is er op de begane grond het restaurant 
“Pieters Gasterij”. Hier kunt u gezellig 
een kopje koffie, een drankje en diverse 
versnaperingen nuttigen. Ook voor een 
warme maaltijd kunt u hier terecht. 
Heeft u zin om een feestje te geven, dan 
kunt u bij “Pieters Gasterij” een ruimte 
huren met catering zoals u dat wenst.

Tevens vindt u in Veenhage een kapsalon, 
winkel, pedicure, scootmobielruimte en 
worden er kerkdiensten georganiseerd. 
Er is ook een ruimte voor fysiotherapie 
gevestigd. Veenhage beschikt over wifi. 


