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Diny de Bresser: ‘De tijd vliegt, 
inmiddels zitten we alweer in 
september. We zijn de zomerperiode, 
een periode waarin ook veel collega’s 
genieten van een welverdiende 
vakantie, goed doorgekomen met 
ruimte en aandacht voor de cliënten 
en met veel leuke activiteiten. 
Wat een creativiteit rondom de 
warmte: badjes, ijsjes, emmers, 
waterpistolen, fruitsalades, siësta’s, 
tripjes naar het centrum, de 
strandrups, barbeques. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of één van 
de locaties of teams heeft het wel 
georganiseerd. Een vakantiegevoel 
in eigen huis. Genieten, ondanks de 
extreme warmte. De één binnen, 
de ander buiten. Ieder op zijn eigen 
manier. Ik hoop dat u een fijne zomer 
heeft gehad.’ 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
‘Aandacht voor de kwaliteit van leven 
van ieder individu. Persoonsgericht 
en in samenspraak, is ook het 
uitgangspunt van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg, dat vanaf januari 2017 dé landelijke kwaliteitsstandaard voor 
de verpleeghuiszorg in Nederland is. Het kwaliteitskader is bedoeld om met 
elkaar in gesprek te gaan. Samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering.’ 

Extra middelen verpleeghuiszorg 
‘De afgelopen 2 jaar hebben wij, net als andere zorgorganisaties, extra middelen 
tot onze beschikking gekregen. In totaal is er 2,1 miljard euro door de overheid 
beschikbaar gesteld voor de verpleeghuiszorg in Nederland.’ Diny de Bresser: 
‘Zo fijn om nu al te zien en te horen dat door deze extra middelen meer 
ruimte is voor extra aandacht voor onze bewoners. Ik hoor en zie vaak tijdens 
werkbezoeken op locaties hoe blij men is met de extra nieuwe collega’s, 
de gastvrouwen en - heren. In totaliteit zijn er nu meer mensen als team 
beschikbaar in de directe zorg en ondersteuning rondom cliënten. 
Meer aandacht voor de mens en de kwaliteit van leven. We zijn er nog niet, 
dus de extra middelen bovenop deze extra middelen die beschikbaar worden 
gesteld, zijn meer dan welkom.’ 

Thuiszorg: Kwaliteitskader wijkverpleging
‘Vlak voor de zomer is ook het kwaliteitskader 
wijkverpleging vastgesteld en opgenomen in het 
Register van Zorginstituut Nederland. 
Er wordt hard aan gewerkt om hier invulling aan te 
kunnen gaan geven, zodat ook in de wijkverpleging 
voor de thuiswonende cliënten een verdere 
kwaliteitsverbeterslag gemaakt kan gaan worden. 
Samen in gesprek, samen leren en samen de 
kwaliteit verbeteren.’

Samen werken aan kwaliteit 
Minister Hugo de Jonge van VWS 
en de partijen in de wijkverpleging 
hebben 6 juni het hoofdlijnenakkoord 
wijkverpleging ondertekend. Daarmee 
worden de door de onderhandelaars 
gemaakte eerdere afspraken definitief 
van kracht. Het akkoord betekent 
onder meer dat er € 435 miljoen 
extra beschikbaar gesteld wordt voor 
de wijkverpleging voor de periode 
2019-2022.

Het hoofdlijnenakkoord 
wijkverpleging is ondertekend door 

ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, 
ZN en de minister van VWS. Met 
het hoofdlijnenakkoord maken zij 
afspraken over het voorkomen van 
(duurdere) zorg, de zorg dichter 
bij mensen thuis te brengen of 
juist verder weg (als dat omwille 
van de kwaliteit moet) en over het 
vervangen van bestaande zorg door 
nieuwe, innovatieve vormen van zorg 
zoals e-health.

Verder staan in het akkoord 
afspraken om de omvang van 

niet-gecontracteerde zorg te 
verminderen, omdat deze een 
onevenredig groot beslag legt op 
de beperkte capaciteit van de 
wijkverpleging. Dat zet het zorgstelsel 
onder druk.

De ondertekenaars gaan verder 
onverminderd door met het 
terugdringen van regeldruk en er zijn 
afspraken gemaakt over de aanpak 
van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend 

Van 7 september tot en met 7 
oktober 2018 wordt de nieuwe 
tuin van Stefanna omgetoverd tot 
een beeldentuin die samengesteld 
is door Stichting Op Visite. Twaalf 
kunstenaars tonen diverse beelden en 
er zijn rondleidingen, demonstraties en 
workshops. Vrijdag 7 september 2018 
om 15:00 uur opent Karin Schrederhof, 
wethouder Wonen, WMO en Sport van 
Delft, de tentoonstelling ‘Op Visite bij 
Pieter Beelden in de tuin’. 

Samen genieten
Riëlle Beekmans (beeldend kunstenaar 
en sinds kort ook welzijnsmedewerker 
in De Bieslandhof) is initiatiefnemer 
en projectleider van de Beelden in de 
tuin projecten, georganiseerd vanuit 

Stichting Op Visite. Samen met haar 
partner Leon Perlot heeft ze vele 
bijzondere locaties en diverse beeldend 
kunstenaars bij elkaar gebracht.
‘Wij brengen kunst bij de bezoeker en 
juist in een woonzorgcentrum is dit een 
dankbare opdracht. Van de bezoekers 
krijgen we veel waardering. De beelden 
zijn inspirerend, ieder met een eigen 
expressie en gemaakt van verschillende 
materialen. De natuur en de mens in 
zijn omgeving spelen een grote rol 
in alle beelden. Dit keer toont ook 
beeldend kunstenaar Ilona Senghore 
haar werk, welzijnsmedewerker in
De Bieslandhof. Bewoners en bezoekers 
geven aan dat ze samen genieten en lol 
beleven aan de tentoonstelling en de 
activiteiten.’

Kom langs!
De tentoonstelling is dagelijks van 
10:00 tot 17:00 uur te bezoeken 
voor iedereen. Vanaf 26 augustus 
is het programma te vinden op 
beeldenindetuin.weebly.com en 
in Stefanna. Rondleidingen zijn op 
zondag, en op aanvraag mogelijk 
doordeweeks. Maak een afspraak via 
stichtingopvisite@gmail.com. 

Stichting op Visite tovert tuin Stefanna om
tot beeldentuin 

Begin juli is er gestart met de aanleg 
van een prachtige tuin voor de deur 
van Delfshove. Een fijne plek voor de 
bewoners van Delfshove, de cliënten 
van Ipse de Bruggen, het Hospice, 
maar ook voor de wijkbewoners om 
ons heen. Een plek waar men kan 
genieten van de natuur, een kopje 
koffie kan nuttigen op het terras en 
elkaar kan ontmoeten. 

Realisatie 
Het hele jaar is Delfshove al 
druk doende met het realiseren 
van de tuin. De basis van de tuin, 
genaamd Delfshofje, hebben ze 
kunnen realiseren met een gift van 
het Klein Breteler Fonds. Voor de 
verwezenlijking van de tuin zijn 
diverse activiteiten georganiseerd. 
In maart zijn gezellige zitjes, omrand 
met groen, gecreëerd tijdens NLDoet. 
Eind juni is er een succesvolle 
zomerbraderie georganiseerd met 
Ipse de Bruggen. Samen met de 
bijdragen van verschillende sponsoren 
en fondsen komt de oplevering van 
een mooi hofje steeds dichterbij. 

Adopteer een plant
Maar…ze zijn er nog niet. Er is nog
€ 3.000,- nodig om van het Delfshofje 
een gezellige ontmoetingsplek te 

maken. Heeft u ideeën of suggesties 
om een steentje bij te dragen of wilt 
u misschien een plant adopteren? 
We horen het graag via telefoon-
nummer: 015-2569310 of per e-mail: 
r.kappetijn@pietervanforeest.nl. 

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Zuid-Holland Midden 
organiseert de Rabobank Clubkas 
Campagne. Met deze campagne 
steunt Rabobank verenigingen 

en stichtingen in Delft, Midden-
Delfland, Lansingerland, Pijnacker, 
Nootdorp en Delfgauw. In 2018 
wordt een totaalbedrag van € 75.000 
beschikbaar gesteld. Delfshove doet 
mee aan deze campagne. Bent u lid 
van Rabobank Zuid-Holland Midden? 
Kom in actie en stem van 2 t/m 19 
oktober op onze club en maak het 
verschil! U kunt uw stem uitbrengen 
via: www.clubkascampagne.nl/
zhmidden.
 

Start buurttuin Delfshove 

Locatiemanager Marina van Mil, burgemeester Marja van Bijsterveldt en Kamerheer Roel Kappetijn tijdens de 

zomerbraderie

Interview met Diny de Bresser, Bestuurder

Diny de Bresser
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In Nederland leven veel ouderen die zich 
eenzaam voelen en waarvan een groot 
deel zelfs minder dan eens per maand 
een sociaal contact heeft. Bijvoorbeeld 
omdat ze weinig de deur uitkomen en 
minder mensen ontmoeten, de kinderen 
ver weg wonen of de partner en vrienden 
zijn overleden. Voor het team van 
Westlands Kassie een reden om zich 
voor deze doelgroep in te zetten. 
Dit doen ze voor de bewoners van
De Hooge Tuinen. Tijd voor een gesprek 
met Pauline Haaring, lid van het team 
Westland Kassie, en Caroline Aalbrecht, 
begeleider Welzijn in De Hooge Tuinen.

Pauline: ‘Ik kom regelmatig in de 
sociëteit de d’Ouwe Kiem in
’s-Gravenzande waar ook veel 
vrienden komen. Met vijf vrienden van 
daar hebben we twee jaar geleden 
geld opgehaald voor 3FM Serious 
Request, een jaarlijks terugkerende 
actie van de Nederlandse radiozender 
waarvan ze het ingezamelde geld 
aan projecten doneren. Dat was heel 
leuk om te doen en we hadden een 
behoorlijk bedrag opgehaald, alleen 
zagen we helaas niet wat er met dat 
geld is gedaan. We hadden inmiddels 
de smaak te pakken en wilden weer 
een feestje of activiteit organiseren, 
maar dan wel met een specifiek doel.’ 

Net dat stapje extra
Pauline is zelf werkzaam als 
verzorgende voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel 
in Scheveningen. ‘Voor mij is de 
belangrijkste reden om hieraan deel te 
nemen, dat ik vanuit mijn werk zie dat 
juist dat kleine stukje extra, veel goed 
doet. Ik ben mobiel en kan zelf lekker 
naar buiten, maar als je niet mobiel 
bent is het net zo belangrijk om even 
naar buiten te gaan. Ik kan uit eten, 
maar hoe fijn is het als zij dat ook 
kunnen en er even tussenuit kunnen? 
Dat zijn maar een paar voorbeelden, 
maar er zijn er natuurlijk meer. Je ziet 
vaak dat iets doen of ondernemen 
niet meer in hun systeem zit. Dat gaat 

ze toen uitgenodigd om een keer 
naar De Hooge Tuinen te komen, 
zodat ze kennis konden maken met 
onze doelgroep en de sfeer konden 
proeven. Ze hebben dit meteen met 
twee handen aangepakt en zijn tijdens 
een smulochtend komen helpen. 
De smulochtend vindt een keer per 
maand plaats. De meeste bewoners 
komen dan naar het restaurant. 
Er is dan altijd heerlijk gebak en de 
bewoners die in die maand jarig 
zijn worden in het zonnetje gezet. 
Ook halen we dan een wens uit de 
wensboom om te vervullen. 
Het team van Westlands Kassie heeft 
die ochtend meteen twee wensen 
uit de wensboom gepakt en laten 
uitkomen. Zo is er een rollator 
geheel opgepimpt naar de wensen 
van de bewoner, zodat hij zijn rollator 
makkelijk kan herkennen. Een andere 
bewoner had de wens om naar een 
schoonheidsspecialiste te gaan. 
Ze zit in een rolstoel, dus dat gaat 
niet meer makkelijk. Ze heeft er zo 
van genoten.’ Pauline vult aan: 
‘Dat was eigenlijk meteen de 
introductie naar het evenement 
van Westlands Kassie. We mochten 
deze ochtend ook filmen, zodat we 
dit goed onder de aandacht konden 
brengen.’

Caroline: ‘Na het weekend van 
Westlands Kassie hebben we samen 
activiteiten bedacht en een schema 
gemaakt om te kijken hoeveel 
bewoners er mee kunnen doen. 
Daarbij is voornamelijk gekeken 
naar groepsactiviteiten. Wat heb je 
daarvoor nodig, hoeveel vrijwilligers 
wil je erbij betrekken en wat gaat 
het ongeveer kosten? Dat is bij 
Westlands Kassie onderling verdeeld 
en opgepakt. Twee groepsactiviteiten 
hebben inmiddels plaatsgevonden, 
zoals de wandel driedaagse. 
Er hebben 25 bewoners aan 
meegedaan. Iedere avond was er 
iemand aanwezig van Westlands 
Kassie. Het was een groot succes. 
Ook de vlaggetjesdag werd 
enthousiast ontvangen. 

aan mijn hart en door Westlands 
Kassie kan ik mijn steentje bijdragen. 
In De Hooge Tuinen zijn er bewoners 
die nog familie en vrienden hebben, 
maar er zijn ook bewoners die dat 
niet hebben en eenzaam zijn. Juist 
voor hen willen we net dat stapje 
extra doen.’

‘We wilden zelf 
de touwtjes in 

handen houden’
‘We zijn met vijf vrienden begonnen, 
maar inmiddels zijn we met z’n 
achten: Yoram Westhoff, Sanne Voois, 
Anouk van der Bos, Daan Jonker, 
Cas Vermeer, Jim Schoonmaker, Joy 
Heijboer en ik. Door het programma 
van Geer en Goor kwam Yoram met 
het idee om eenzame ouderen te 
helpen en we gingen daar meteen 
in mee. Voorafgaand aan Westlands 
Kassie hebben we de Westlandse 
locaties van onder andere Pieter 
van Foreest benaderd om naar 
de mogelijkheden te vragen. Er is 
bewust voor het Westland gekozen, 
omdat dit voor ons makkelijk en snel 
te bereiken is. We wilden zelf ook de 
touwtjes in handen houden en een 
steentje bijdragen aan de organisatie. 
Zo kunnen we ook zien waar het 
geld aan besteed wordt. 
Caroline Aalbrecht, begeleider 
Welzijn, heeft namens De Hooge 
Tuinen gereageerd.’

Caroline: ‘We ontvingen een mail 
waarin stond dat jullie iets voor 
ouderen wilden organiseren, 
geïnspireerd door het programma 
Geer en Goor. Ik was super 
enthousiast. Helpende handen zijn 
altijd welkom en dan de combinatie 
van jong met oud, geweldig. Als je 
dan niks voor alle activiteiten hoeft 
te betalen is dat nog een extra 
cadeautje. Ik heb dan ook meteen op 

Het restaurant was versierd met 
vlaggen en er was een viskar met 
tonnen haring en muziek. Ook hier 
waren er weer mensen van het 
Westlands Kassie aanwezig. 
Het was heel bijzonder om te zien 
dat bewoners beneden met elkaar 
soms wel twee à drie visjes aten. 
Zien eten doet eten,’ lacht Caroline. 

Gewoon aanpakken
Er zijn nog voldoende ideeën, 
zoals rondje Westland langs oude 
plekjes, naar Hoek van Holland 
om boten te kijken, poffertjes 
eten in Kijkduin, panda’s kijken in 
Ouwehands Dierenpark, naar de 
markt enzovoort. In het najaar staat 
er een uitstapje met bewoners naar 
Blijdorp op het programma en zullen 
er ook wensen uit de boom worden 
opgepakt. Caroline: ‘We hebben een 
bewoner die gewoon met mannen 
onder elkaar even naar de kroeg 
wil, een lekker biertje drinken met 
bitterballen. Het is heel eenvoudig, 
maar de jongens van Westlands 
Kassie pakken het op. Geweldig 
toch? Het is zo bijzonder om te zien 
hoe onbevangen ze omgaan met 
onze bewoners.’ Pauline: ‘Iedereen 
helpt om de beurt mee bij een 
activiteit. 
Het is leuk om te zien dat iedereen 
zo enthousiast reageert en blij 
zijn dat de bewoners er zelf zo 

de mail gereageerd. Samen met Jeanne 
van der Toorn, voorzitter van Stichting 
Vrienden van De Kreek, Sonnevanck 
en De Hooge Tuinen, hebben we met 
Sanne en Yoram van het Westlands 
Kassie om de tafel gezeten.’

Westlands Kassie 
Het team van Westlands Kassie heeft 
in 2017 een plan gemaakt. Er zou een 
Westlands Kassie komen waar drie 
mensen 24 uur in zouden verblijven 
en gedurende dat weekend werden er 
allerlei activiteiten georganiseerd. 
Dat betekent werk aan de winkel en 
ze gingen enthousiast aan de slag om 
het plan verder uit te werken. Een 
knappe prestatie, zeker als je weet dat 
de meesten van hen fulltime werken 
of studeren. Pauline: 
‘Het was inderdaad veel werk, maar 
we hadden zoiets van: “we gaan het 
gewoon doen.” Na de intensieve 
voorbereiding van acht maanden 
wilden we even op adem komen, 
alleen dan begint het pas. Je hebt 
de basis staan. Met Serious Request 
hadden we al aardig wat sponsoren 
en we wisten zeker dat we met dit 
plan nog meer sponsoren op onze 
hand zouden krijgen. Dat was ook 
het geval. Het was echt super om 
te zien hoe enthousiast iedereen 
was over het Westlands Kassie. In 
De Kiem werd in december 2017 
het Westlands Kassie neergezet. 
Daaromheen waren het gehele 
weekend activiteiten georganiseerd. 
In samenwerking met de basisschool 
Prins Willem Alexander was er een 
kerstmarkt georganiseerd, er was een 
bingo, je kon je inschrijven voor een 
ontbijt enzovoort.’

Wensen uit laten komen
‘Er werd een heel duidelijk beeld 
gegeven hoe ze het geld gingen 
inzamelen en vooral wat ze ermee 
wilden doen’, aldus Caroline. 
‘Als begeleider Welzijn weet ik 
welke activiteiten geschikt zijn 
voor onze doelgroep. We hebben 

enthousiast op reageren. Wij zijn 
soms maar een uurtje bezig en om 
dan zo’n grote glimlach te zien is 
fantastisch. De bewoners geven ook 
vaak hun vertrouwen waardoor er 
meteen een onderlinge band ontstaat. 
Dat is zo bijzonder.’

‘Gewoon 
aanpakken en 
je niet laten 

weerhouden’
Caroline: ‘De jongeren van Westlands 
Kassie blijven zich met hetzelfde 
enthousiasme inzetten. Ze hebben 
helemaal niet zoiets van “dat is 
niet ons idee of dat is lastig”. Nee 
gewoon aanpakken en je niet laten 
weerhouden. Ik word er zelf ook 
iedere keer weer blij van.’ Pauline 
vult Caroline aan: ‘Dat hebben we 
zelf ook. Daarnaast zien we ook wat 
er met het geld gedaan wordt. We 
werken heel goed samen en houden 
contact, zodat de medewerkers van 
De Hooge Tuinen de activiteiten 
kunnen aanpassen.’ ‘Dat is fijn van 
deze samenwerking, we hebben 
vertrouwen in elkaar waardoor de 
leukste activiteiten georganiseerd 
kunnen worden’, sluit Caroline af.

Samen met Westlands Kassie een biertje halen 
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In het Westland vindt van 20 tot en 
met 30 september WestlandOntmoet 
plaats. Er wordt extra aandacht 
besteed aan de behoefte om 
regelmatig met elkaar in contact te 
komen. Op verschillende plekken en 
tijdstippen worden voor inwoners 
van het Westland ontmoetingen 
georganiseerd. Een mooi moment 
voor het samenzijn.

Burenmiddag
21 september 2018, 
14:30 tot 16:00 uur
Adres: Triangel, Hoofdstraat 10
in De Lier

Met live muziek van de Familyband.

Lichaamsbeweging houdt niet alleen 
ons lijf, maar ook ons brein in 
conditie, dat blijkt steeds duidelijker 
uit wetenschappelijk onderzoek. 
Samen bewegen is niet alleen leuk en 
gezellig, maar ook motiverend. Meer 
bewegen is makkelijker dan u denkt. 
Pak waar mogelijk de fiets, ga lopen 
of beoefen een sport zoals dansen of 
zwemmen. 

Is bewegen lastig vanwege lichamelijke 
ongemakken? Ook dan zijn er 
mogelijkheden om actief te blijven. 
In de thuiszorgwinkels van Pieter 
van Foreest kunt u terecht voor 
advies rondom bewegen en handige 
hulpmiddelen hiervoor. 

Exclusieve winkel aanbieding 
voor u als lid van
Pieter van Foreest:*

Fysic FW-18
Mobiliteitstrainer
van €149,- voor €120,- 
Houd uw spieren in beweging, met 
de mobiliteitstrainer van Fysic. 

Informatiebijeenkomst Bijzonder fit en veilig 
24 september 2018, 14:00 tot 18:00 uur
Adres: Lunchroom Bijzonder, Hoofdstraat 7-9 in De Lier 

Brandweer Haaglanden, Pieter van Foreest, Buurtpreventie De Lier, Vitis Welzijn 
en Voor Westland organiseren een informatieve ontmoeting. 
U kunt uw bloeddruk en bloedsuiker laten meten, ervaren hoe het is om in 
een brandend huis te lopen (met gebruikmaking van een virtuele bril) en hoe 
u veiligheidsmaatregelen kan nemen. Verder ontmoeten de organisaties u graag 
voor een gesprek. 

Koffieochtend/middag 
25 september en 27 september 2018, 10:00 tot 11:30 uur 
Adres: Triangel, Hoofdstraat 10 in De Lier

26 september 2018, 14:00 tot 16:00 uur, 
Adres: Ontmoetingscentrum Naaldwijk, Middel Broekweg 4 in Naaldwijk

De sfeer is ongedwongen en er staat heerlijke koffie/thee met wat lekkers klaar. 

Gemakkelijk en veilig te gebruiken in 
uw eigen omgeving, terwijl u televisie 
kijkt of een boek leest. 

SimPhone 3 senioren
smartphone
€269,- met bijpassende 
beschermhoes t.w.v. €21,99 cadeau

SimPhone, een telefoon voor 
iedereen die baat heeft bij eenvoud. 
De SimPhone is een mooie, 
gebruiksvriendelijke telefoon, 
uitgerust met grote pictogrammen. 
Inclusief SimCoach ondersteuning.

Troja 2G Rollator
van €379,00 voor €299,00 

Comfort en veiligheid
staan centraal bij deze
lichtgewichtrollator, 
de soft wielen zorgen voor een 
uitstekend rijcomfort. 

Stokhouder voor op de
Troja 2G Rollator
van €30,99 voor €24, 99

Altijd uw stok bij de hand, met deze 
bijpassende houder heeft u hem altijd 
bij u. 

* Deze acties zijn geldig t/m 30 
november 2018. Niet te gebruiken in 
combinatie met andere acties en zolang 
de voorraad strekt. De genoemde 
bedragen zijn inclusief abonneekorting. 

Goede hulpmiddelen en 
verpleegartikelen kunnen het leven 
een stuk aangenamer maken. De 
Pieter van Foreest Thuiszorgwinkels 
hebben een uitgebreid assortiment 
aan hulpmiddelen als het gaat om 
mobiliteit, bewegen en gezondheid. 
Neem gerust een kijkje in één van 
onze winkels of webwinkel Vegro.
nl. Voor vragen en advies kunt u 
ook contact opnemen met onze 
klantenservice via 0800 – 2 88 77 66 
(gratis).

WestlandOntmoet 

Samen bewegen is leuker dan alleen

De duofiets is een geweldige 
oplossing als zelfstandig fietsen 
niet meer mogelijk is. De fiets 
beschikt over een trapondersteuning 
waardoor het niet zwaar is om te 
fietsen. Doordat je naast elkaar zit 
op de fiets ontstaan er vaak leuke 
gesprekken. Naast de bewoners van 
De Kreek en Sonnevanck zijn er 
meer mensen die niet zelfstandig 
kunnen fietsen. Reden voor Vitis 
Welzijn en Pieter van Foreest om de 
handen inéén te slaan. Samen werd 
gekeken naar de mogelijkheden voor 
een tweede duofiets waar ook de 
omwonenden gebruik van kunnen 
maken.

De duofiets in De Kreek wordt 
intensief en met veel plezier gebruikt. 

Een tweede duofiets was zeer 
gewenst door iedereen. Met de door 
Vitis Welzijn ontvangen cheque van 
Re-Sell was de fiets grotendeels 
binnen handbereik. Stichting Vrienden 
van De Kreek, Sonnevanck en De 
Hooge Tuinen droeg dit ook een 
warm hart toe en dankzij hun 
financiële bijdrage was de aanschaf 
van een tweede duofiets mogelijk. 
Vanaf nu kunnen zowel bewoners 
als omwonenden genieten van 
een fietstochtje. Op donderdag 12 
juli was het zover. Jet Timmerman 
(locatiemanager De Kreek), Gerrit 
Vreugdenhil (lid van Stichting 
Vrienden van De Kreek, Sonnevanck 
en De Hooge Tuinen), Wim Bijl 
(fietsvrijwilliger bij De Kreek), Marijke 
Vaarting en Kitty van Kester (Re-Sell) 

mochten de prachtige nieuwe fiets in 
ontvangst nemen.

Wilt u gebruik maken van de fiets of 
fietsvrijwilliger worden? Laat het ons 
weten door een mail te sturen naar 
Priscilla Barendse via p.barendse@
pietervanforeest.nl.

Trek er op uit met de duofiets! 

Vegro Pieter van Foreest thuis-
zorgwinkels: Middel Broekweg 2A,

2671 ME Naaldwijk,
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30, 

Zaterdag 10:00 - 16:00, 
Zondag Gesloten

Eerder dit jaar hebben 
woonzorgcentrum Weidevogelhof, 
Veenhage en de Stichting Vrienden 
van beide locaties de handen ineen 
geslagen om te sparen voor een eigen 
bus onder het motto “waar een wi(e)l 
is, is een weg”. Het hele jaar zullen 
er op en rond beide locaties ludieke 
activiteiten plaatsvinden om geld in te 
zamelen voor de bus. Het benodigde 
bedrag is € 80.000,-. Het ingezamelde 
bedrag groeit gestaag. Inmiddels is er 
ruim € 17.000,- opgehaald.

Sponsor rolstoel/wandel
driedaagse
Achter de schermen zetten zowel 
medewerkers als bewoners zich 
in. In Weidevogelhof was afgelopen 
maand een sponsor rolstoel/wandel 
driedaagse georganiseerd. 
De bewoners van Weidevogelhof 
hadden hun familie, vrienden en 
kennissen benaderd om hun te 
sponsoren. Ze trokken met elkaar 
heerlijk erop uit. Het weer was prima 
en de stemming was opperbest. 

Het waren zeer geslaagde avonden 
waarbij een mooi bedrag is opgehaald.

Inzamelingen
Daarnaast heeft Veenhage meegedaan 
aan de collecte van het Oranjefonds 
en is er door de kerken gecollecteerd. 
Ook doneerden klanten van Albert 
Heijn Nootdorp hun statiegeldbon. 
Jessica el Hadioui-Smit, teammanager 
Weidevogelhof: ‘We worden 
aan alle kanten gesteund, echt 
hartverwarmend.’

Bazar 27 oktober
Zaterdag 27 oktober vindt er een 
gezellige bazaar plaats in Veenhage 
om geld in te zamelen. Er zijn 
allerlei leuke kraampjes met cadeau 
artikelen, bloemstukjes, groenten 
en tweedehandsartikelen. Waag een 
gokje bij het rad van avontuur met 
mooie prijzen of teken in voor een 
goed gevulde boodschappentas. 
Verder zijn er lekkere broodjes 
hamburgers en saté te koop, koffie 
met een verse gevulde koek én kan er 

een ritje met paard en wagen worden 
gemaakt.

Zegels over?
Heerlijk genieten van een kopje 
koffie, dat vindt iedereen over het 
algemeen lekker. Drinkt u koffie van 
Perla? Dan zijn de locaties blij met 
de koffiezegels. In Veenhage staat een 
bus voor de zegels. Wilt u meesparen? 
Dan kunt u de spaarpunten in de bus 
bij de receptie inleveren of opsturen 
naar Meidoornlaan 2, 2631 GC 
Nootdorp.

Wilt u ons helpen? 
Dat kan! Alle hulp is van harte 
welkom. Heeft u ideeën of suggesties 
om een steentje bij te dragen? We 
horen het graag! Meer informatie? 
Mail naar Jessica el Hadioui-Smit via 
j.smit@pietervanforeest.nl.

Waar een wi(e)l is, is een weg
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Waardevol en leuk
Ilona: ‘In 2017 ben ik samen met 
Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij 
gestart met het programma ‘De 
Kracht van Verbeelding’. Hierbij kijken 
we volgens een gestructureerde 
gespreksmethode samen met een 
aantal bezoekers naar kunst waardoor 
ze aan het denken worden gezet, 
gaan reflecteren en herinneringen 
ophalen. Mijn moeder is bezoeker bij 
Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij. 
Ik weet dus wie de doelgroep van het 
ontmoetingscentrum is en ik was van 
mening dat het programma voor hen 
heel waardevol en leuk kan zijn. Heel 
brutaal heb ik toen bij Jet een balletje 
opgegooid.’ 

Cognitieve functie gebruiken
Jet haakt hierop aan: ‘We hebben het 
aanbod meteen met twee handen 
aangepakt. Het is een interessant 
programma waarbij de bezoekers hun 
cognitieve functies gebruiken. 
We hebben natuurlijk mooie 
programma’s in het 
ontmoetingscentrum, maar het is 
altijd goed om eens te kijken wat er 
meer mogelijk is. In het begin dachten 
we: “Kunst en onze bezoekers, is 
dat nu een geslaagde combinatie?” 
Maar nadat Ilona het had uitgelegd 
waren we erg enthousiast. Het maakt 
helemaal niet uit of iemand ooit een 
stap in het museum heeft gezet of 

het hierover kan gaan? Hoe iemand 
erop reageert is heel verschillend. 
Het is niet voor iedereen makkelijk 
om dit onder woorden te brengen. 
Soms zegt een deelnemer een paar 
woorden hierover en wordt dit door 
een andere deelnemer opgepakt 
waardoor de connectie weer wordt 
gemaakt van: “Hé dat werd toch door 
haar gezegd?” Dat is leuk om te zien.’

Samen plezier
Wekelijks komen vaak dezelfde 
bezoekers naar het programma, maar 
het kan zijn dat iemand er niet is of 
een keer geen zin heeft. Dat is ook 
niet erg. ‘Het verrassende is dat zo’n 
bijeenkomst energie vraagt, maar 
het bijzondere is dat het lukt’, aldus 
Jet. ‘Wij zijn erg enthousiast over de 
aanpak van Schitterend Beeld. Ilona 
is rustig, flexibel en uitnodigend. 
Eén van de deelnemers kwam mij 
vertellen hoe leuk hij het vond en dat 
hij nu al uitkijkt naar volgende week. 
Daarnaast hebben de bezoekers toch 
een andere activiteit in het aanbod. 
Het is weer eens wat anders om zo 
met elkaar in gesprek te zijn.’ 

Quote deelnemer:  
‘Ik ben zelf niet zo 

van de kunst,
maar ik heb hier 
weer een hoop 

van geleerd’
Ilona: ‘Het leuke vind ik dat ik merk 
dat de bezoekers het naar hun zin 
hebben en het feit dat ze hun eigen 
ervaringen koppelen aan beelden die 
ze zien. Gewoon samen in gesprek 
zijn’. Jet knikt instemmend. ‘Het is een 
andere activering van het brein. Net 
zoals het fysiek belangrijk is dat je 
alles traint is dat met je hersenen ook 
zo. Voor ons als medewerkers is het 
interessant om de mensen van een 

een fototentoonstelling heeft bezocht. 
Het gaat om samen naar kunst te 
kijken en te vertellen wat je ziet, voelt 
of ervaart. Het sluit heel mooi aan 
bij onze doelgroep. Zo was er een 
bezoeker met oriëntatieproblemen, 
maar die wel weet wie Ilona is. 
Hij mist haar ook echt in de week 
dat ze er niet is. Dat vind ik heel 
bijzonder, het maakt dus zeker 
indruk.’

Op je eigen manier kijken
Ilona: ‘Iedere keer bedenk ik een 
herkenbaar thema, zoals circus, familie 
of zomer. Ik kijk of ik kan aansluiten 
bij een periode in het jaar, zoals 

andere kant te leren kennen. 
Juist omdat er andere thema’s naar 
voren komen horen we vaak “dat heb 
ik ook nog gedaan of meegemaakt”. 
Dat maakt het bijzonder. 
Ook familieleden reageren erg 
enthousiast als ze zien hoe hun naaste 
in het programma zo actief meedoet. 
Reden om te kijken of we het andere 
programma van Ilona “Samen Plezier” 
in het najaar kunnen aanbieden. 
Hierbij betrek je zowel de bezoekers 
als de mantelzorgers.’

Het gaat om de persoon zelf
Ilona: ‘Het fascinerende aan het 
programma is dat je zorgvuldiger en 
aandachtiger gaat kijken. Je ontdekt 
samen meer en soms kan iemand 
ook op andere gedachten worden 
gebracht. Een hilarisch moment was 
toen we het schilderij ‘De oogst’ van 
Pieter Breugel bespraken. Het is een 
landschap met veel goudgeel graan 
waar mensen eten onder een boom. 
Er werd opgemerkt: “nou dat zou een 
ideale plek zijn om verstoppertje te 
spelen” waarop een ander inhaakte: 
“ja, of om een potje te rollebollen”. 
Daar werd flink om gelachen. Ik vind 
dat geweldig. Het zijn mensen met 
hun eigen bagage en levenservaring. 
Het gaat er niet om dat ze 
geheugenproblemen hebben. Het gaat 
om Piet, Jan, Klaas, om de persoon 
zelf. Iedereen met zijn eigen verhaal 
en de dingen die ze beleefd hebben.’
Jet: ‘Zo was er ook een bezoeker 
die in een schilderij zijn dochter 
herkende. Dat vond ik zo’n mooi 
moment. Dat is ook het leuke aan 

bijvoorbeeld Bevrijdingsdag. Zo blijft 
het ook laagdrempelig. Ik maak bij 
het thema een selectie van foto’s 
en schilderijen. Je hebt geen kennis 
van kunst nodig om mee te doen. 
Iedereen kan kijken en het leuke is 
dat iedereen op zijn/haar eigen manier 
kijkt. Juist door dit binnen de groep 
te bespreken merk je dat mensen op 
elkaar reageren. Ze hoeven het niet 
met elkaar eens te zijn. Er is ook geen 
‘goed’ of ‘fout’ antwoord. Het gaat 
om samen plezier hebben en het met 
elkaar delen wat je ziet, wat je daarbij 
denkt en voelt. Ik vraag mensen altijd 
om te onderbouwen, wat gebeurt 
er, wat zie je en waarom denk je dat 

dit programma. Het is eigenlijk heel 
breed en voor velen toegankelijk. 
Ook als een bezoeker minder 
gespreksvaardigheden heeft, kan je 
hier aan mee doen. Als je het anders 
waarneemt dan mag dat. Dat is heel 
fijn om te zien. Het is ons vak om 
voor onze doelgroep programma’s 
te vinden waarbij je iemand zo 
goed mogelijk wilt activeren en het 
uitdagend voor ze is. Maar het moet 
wel haalbaar zijn, want dat hebben 
we heel hoog in het vaandel staan. 
Succesbeleving, kijken naar wat lukt 
wél en dat sluit hier perfect op aan. 
Niks is fout, wat jij waarneemt is 
goed. Zo zou het eigenlijk in het 
dagelijkse leven ook moeten zijn.’

Schitterend Beeld
Schitterend Beeld is opgericht door 
Ilona van der Nat. 
Zij heeft al jaren een fascinatie voor 
visuele beeldtaal. Wat vertellen 
beelden ons? Hoe dragen ze bij aan 
onze kijk op de wereld? Zien we 
allemaal hetzelfde? Heeft hoe we 
kijken invloed op onze persoonlijke 
ontwikkeling? Welke gevoelens en 
herinneringen maken beelden bij 
ons los? Ilona is afgestudeerd aan 
de Fotoacademie en gecertificeerd 
gespreksleider in de methode 
Visual Thinking Strategies (VTS). 
Als dochter van een ouder met 
dementie ervaart zij persoonlijke 
betrokkenheid bij de zorgsector.  
Voor meer informatie
www.schitterendbeeld.nl.

In de spotlight: 

De Kracht van Verbeelding:
een andere activering van het brein

In Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld worden de bezoekers iedere keer met veel liefde en enthousiasme 
ontvangen. Het dagprogramma start altijd eerst met samen koffie drinken. Daarna wordt een afwisselend dagprogramma 
aangeboden waarbij de bezoeker zelf kan kijken waar hij/zij aansluit. Alles mag, niks hoeft. Er worden programma’s 
aangeboden die hen plezier geven, maar hen ook prikkelen. Sinds de zomer van 2017 wordt het programma ‘De Kracht van 
Verbeelding’ enthousiast ontvangen door zowel de bezoekers als de medewerkers van het ontmoetingscentrum. Jet de Wit, 
programmacoördinator van de Zorgtuinderij, en Ilona van der Nat, oprichtster van Schitterend Beeld die het programma verzorgt, 
vertellen hun verhaal.

Links Ilona van der Nat, rechts Jet de Wit

Foto door Romi Tweebeeke
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‘Vroeger heb ik me toch wat 
afgedanst!’ verzucht een bewoner die 
deelneemt aan de eerste dansles in 
Weidevogelhof. Bewoners zitten in 
een cirkel bij elkaar. Uit de speakers 
klinkt het herkenbare ‘Lollipop’ van 
de Chordettes. Het is even wennen 
om de bewegingen van de danslerares 
na te doen, maar niet veel later zit 
het plezier er goed in. Er wordt 
enthousiast meegedaan; met de 
voeten, de armen, het hoofd. ‘Ik ben 
er nu al moe van’, lacht een bewoner 
na de eerste minuten, maar ze weet 
niet van ophouden.

Hoe het begon. 
In het kader van Kunstkracht 55+ 
(een project dat kunstparticipatie 
voor ouderen ontwikkeld) startte 
na de zomer van 2016 in De Hooge 
Tuinen een bijzonder dansproject. 
In twaalf bijeenkomsten dansten 
zo’n vijftien bewoners wekelijks 
met dansdocente Laura Taal van 
Dans Creatie. Ze werden begeleid 
door welzijnsmedewerker Marianne 
van den Beukel en kregen hulp van 
enthousiaste vrijwilligers. Een project 
dat letterlijk veel losmaakte, waarbij 
fysieke en mentale ‘grenzen’ werden 
verlegd. Met herinneringen, tal van 
emoties en plezier.

Indruk
Dat heeft zo’n indruk gemaakt op 
de activiteitenbegeleiders Caroline 
Aalbrecht en Marianne van den 
Beukel. ‘We beseften gelijk, hier 
moeten ook andere locaties de kans 
voor krijgen’, aldus Caroline. 
Marianne vertelt over de bijzondere 
ervaring: ‘Het is zo bijzonder om 
bewoners letterlijk los te zien komen. 
In zowel bewegingen als in emoties.’ 
Ook Nathalie van Ruijven, psycholoog 
in De Hooge Tuinen vindt het een 
bijzonder project: ‘De energie en 
emoties die je vrij ziet komen zijn 
ontroerend en maakten dat je zou 

willen dat dit in elk verpleeghuis 
wordt aangeboden!’

Wat doet dansen met je brein?
Een betere vraag zou zijn: wat doet 
het niet? Uit recent onderzoek 
blijkt dat dansen, maar ook muziek, 
veel verschillende delen van de 
hersenen activeert. Het mooie aan 
dansen is dat de twee samen gaan. 
Door muziek worden emoties 
geactiveerd, een stukje hersens waar 
die emoties gereguleerd worden 
zit vlakbij de motorische gebieden. 
Kunt u het haast niet bedwingen om 
mee te bewegen als u een bepaald 
liedje hoort? Dat komt omdat uw 
hersenen geprikkeld worden door 
de muziek. En beweging traint weer 
allerlei gebieden in de hersenen 
waardoor men langer actief en 
fit blijft. Niet voor niets dus dat 
Caroline en Marianne zo onder de 
indruk waren van het effect van het 
dansproject. 

Boven Verwachting Prijs
Elk jaar organiseert Pieter van 
Foreest de Boven Verwachting Prijs, 

een prijs die medewerkers de kans 
biedt om een nog actievere bijdrage 
te leveren aan het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van onze cliënten. 
Iedereen kan een idee insturen. 
Een jury beoordeelt alle mooie 
plannen en roept tijdens de 
nieuwjaarsreceptie een winnaar uit. 
Zij winnen een bedrag van € 10.000,- 
om hun idee uit te voeren. 
Ook Marianne en Caroline hebben 
samen met nog meer enthousiaste 
collega’s hun idee ingestuurd en 
werden de gelukkige winnaar. 
Met het bedrag, gesponsord door 
het Kleine Breteler Fonds, zijn ze 
het dansproject ook over andere 
locaties gaan uitrollen. De lessen voor 
de locaties in regio Delft, Pijnacker/
Nootdorp en Midden Delfland 
worden gefinancierd met het bedrag 
wat met de Boven Verwachting Prijs 
is gewonnen. Voor de Westlandse 
locaties kan het dansproject 
gerealiseerd worden via Cultuurweb 
en Kunstkracht 55+. 
De medewerkers van De Hooge 
Tuinen zijn erg trots op ‘Het is de 
Kunst te Verbinden’ en wij op hen.

Het is KUNST te verbinden:
eerste danslessen een feit 

Veel ijs werd er gegeten tijdens de hittegolf,
het Algemeen Dagblad interviewde cliënten van

Akkerleven en de WOS bezocht Sonnevanck

Geslaagde wandeldrie/vierdaagse bij
De Kreek, Akkerleven en

De Hooge Tuinen

Een uitje naar Diergaarde Blijdorp voor
De Terwebloem en ze maakte deze zomer een

‘rondreis’ door Europa 

Cliënten van Stefanna
bewonderden het Varend Corso in Delft

Cliënten Sonnevanck op bezoek bij leerlingen
basisschool De Driekleur Dalton

in ’s-Gravenzande 

Diverse locaties genoten van een heerlijke tijd
op het strand, waaronder

De Bieslandhof

Het 10-jarig jubileum van De Hooge Tuinen
werd groots gevierd met onder andere

een roofvogelshow

Cliënten van Akkerleven en afdeling Finance en Control
van Pieter van Foreest beleefden een gezellige ochtend

met samen schilderen en bakken. 

De afgelopen maanden was het volop zomer. Zelfs het hitteprotocol ging van start en op 
sommige dagen was het tropisch warm. De cliënten werden voorzien van frisse limonade 
en verkoelende versnaperingen, zoals heerlijke ijsjes. Tussendoor werden er weer leuke 
activiteiten en uitjes georganiseerd die boven ieders verwachting waren, er werd volop 

genoten van het samenzijn. 
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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 oktober     
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 

                                                                                                                        © Puzzelstad.nl 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1. Kleding  5. Merkteken  9. Werppijl  11. Nummer  12. Ten-
nisterm  15. Bastaard van paard en ezel  17. Ineenstorting 
van koersen  19. Soort glazuur  20. Doordringende kreet  
22. Universiteit van Amsterdam (afk.)  24. Soort verlichting  
26. Woonhuis  27. Europeaan  29. Uniek  30. Stad in Frank-
rijk  31. Meisjesnaam  32. Houding  34. Voordracht 
35. Binnenvaartuig  36. Snoer van een hengel  39. Aanbe-
dene  41. Dijkhelling  44. Zich met geweld toegang ver-
schaffen  46. Magneetband  47. Dat is  48. Profeet 
50. Drankverkoper  51. Beweeglijk 
 
Verticaal 
1. Onverpakte lading  2. Beroemd actrice  3. Nederlandse 
krant  4. Hebreeuwse jongensnaam  5. Aansporing 
6. Land in Azië  7. Bevlieging  8. Uitstraling die een mens 
omgeeft  10. Straat (Fr.)  13. Schikken  14. Elektrocardio-
gram  16. Vulkanisch gesteente  18. Infectieziekte  21. Deel 
van een gebouw  23. Pikante saus  24. Stremsel  25. Plaatje 
27. Bijbelse vrouw  28. Te zijner tijd  32. Overgeleverd 
volksverhaal  33. Aanwijzend voornaamwoord  35. Zijweg 
van een hoofdweg  37. Flets  38. Geducht  39. Klooster 
40. Duinvallei  42. Open plek in een bos  43. Beslag 
45. Nieuw Israëlitisch Weekblad  49. Amnesty International 

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende  letters  
over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing.  
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volksverhaal  33. Aanwijzend voornaamwoord  35. Zijweg 
van een hoofdweg  37. Flets  38. Geducht  39. Klooster 
40. Duinvallei  42. Open plek in een bos  43. Beslag 
45. Nieuw Israëlitisch Weekblad  49. Amnesty International 

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

 

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

De oplossing van de vorige puzzel was:
vervoeren
De winnaar is dhr. v.d. Elst

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


