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Iedere laatste woensdag
van de maand
Samen eten betekent vaak veel 
gezelligheid. En hoe leuk is het 
dan om ook andere mensen te 
ontmoeten. Dat kan nu iedere laatste 
woensdag van de maand in De Kreek 
tijdens een heerlijk driegangen diner. 
Maar liefst 20 deelnemers hadden zich 
hier vooraf voor aangemeld waarbij 
veel mensen uit de buurt aanwezig 
waren. Bij binnenkomst werden ze 
welkom geheten waarna ze een kaart 
met een bepaalde kleur kregen. 
De kleur van de kaart komt overeen 
met de kleur van de placemat, zodat 
het altijd een verrassing is met wie je 

aan tafel zit. Dat betekent vaak nieuwe gezichten met nieuwe ontmoetingen en 
leuke gesprekken. Jet Timmerman, locatiemanager, heette iedereen van harte 
welkom en is trots dat het buurtrestaurant nu iedere maand in De Kreek een 
diner organiseert. Ook Anja Hitsert, social makelaar Vitis Welzijn en een van de 
initiatiefnemers, wenste iedereen een leuke middag toe waarbij het vooral gaat 
om het samen zijn en het ontmoeten. Vrijwilliger Frans had een heerlijk diner 
klaar gemaakt en met hulp van de vrijwilligers was het voor de aanwezigen ook 
echt een avondje uit. De sfeer zat er goed in en er werd heel wat afgepraat. 
Iedereen was erg enthousiast en kijkt alweeruit naar volgende maand.

Aanmelden
Lijkt het u ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en de buurt te leren 
kennen tijdens een heerlijk diner? Meld u zich dan vooraf aan bij de receptie 
van De Kreek via telefoonnummer 0174 – 741000 of via de website www.
bijmelkaar.nl. Aanmelden kan tot maandag voor de datum van de maaltijd. 
De kosten bedragen € 6,50 exclusief consumpties. De inloop is vanaf 17.00 uur, 
het diner begint circa 17.30 uur. Bent u er ook bij?

Samen eten en ontmoeten, u bent welkom! 
Woensdagmiddag 27 maart was het een gezellige drukte in `s-Gravenzande. Buurtrestaurant
‘Bij Mekaar’ opende haar deuren in De Kreek voor bewoners uit de wijk, bewoners en familie. 

Eenmaal in de 4 jaar vinden er in 
Nederland verkiezingen voor de 
gemeenteraad plaats. Op 21 maart 
jl. zijn er, ook voor het zorggebied 
van Pieter van Foreest, nieuwe 
wethouders aangesteld. Wethouders 
Piet Vreugdenhil van de gemeente 
Westland en Karin Schrederhof 
van de gemeente Delft hebben op 
uitnodiging van bestuurder Diny 
de Bresser aan diverse locaties een 
werkbezoek gebracht. 

Op pad in Westland 
Een waardevol werkbezoek 
waarbij diverse collega’s, cliënten, 
mantelzorgers en cliëntenraadsleden 
in gesprek zijn gegaan met Wethouder 
Piet Vreugdenhil, de aanwezigen en 
elkaar. Met als onderwerp zorg voor 
ouderen in de gemeente Westland; 
de mogelijkheden rondom wonen 
met zorg bij Pieter van Foreest en de 
mogelijkheden rondom zorg, hulp en 
ondersteuning voor thuiswonende 
ouderen en hun mantelzorgers. 
De locaties Triangel, De Kreek, 
Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij 
Nieuw Zuiderveld en Duinhof met 
Strandgoed Logies & Respijt hebben 
het bezoek enorm gewaardeerd en 
wat ons betreft is het zeker voor 
herhaling vatbaar.

Rondje Delft 
De Delftse wethouder Karin 
Schrederhof en onze bestuurder Diny 
de Bresser zijn op de fiets gestapt om 
een bezoek te brengen aan diverse 
locaties van Pieter van Foreest. Ze zijn 
gestart in locatie Lindenhof met een 
uitgebreide rondleiding en aansluitend 
een ronde tafel gesprek in het kader 
van wonen met zorg samen met 
Andrea Jaszmann, directeur Wonen, 
Zorg en Behandeling, medewerkers 
van de locatie, zowel zorg als welzijn 
en een cliëntenraadslid van Lindenhof. 
Vervolgens hebben zij een bezoek 
aan Ontmoetingscentrum Mozartlaan 

gebracht, ook hier een rondleiding 
en vooral veel in gesprek met de 
bezoekers. De spiksplinternieuwe 
tovertafel, mogelijk gemaakt door de 
fondsenwerving van een geweldige 
vrijwilliger, werd volop uitgeprobeerd. 
Trots op de vrijwilliger en dankbaar 
voor de gezelligheid in de huiskamers 
ging de route naar locatie Delfshove. 

Een bezoek aan Delfshove met een 
ronde tafel gesprek in het kader van 
zo lang mogelijk thuis wonen, mocht 
natuurlijk niet ontbreken. Jeanette 
van Laarhoven, directeur Thuis, was 
hier samen met medewerkers uit de 
divisie thuis.  Een waardevol bezoek 
waarbij de vervolg afspraken ter 
plekke zijn gemaakt. 

Nieuwe wethouders maken kennis met
Pieter van Foreest 

Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’
Pieter van Foreest vindt het belangrijk dat iedereen blijft deelnemen aan de gemeenschap, anderen ontmoet, 
veiligheid en gezelligheid ervaart en deel blijft nemen aan activiteiten. Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’ sluit goed aan 
bij de visie van Pieter van Foreest. Zij vervullen zowel een buurt- als sociale functie. Bij ‘Bij Mekaar’ ontmoeten 
mensen elkaar en zetten zich actief in, in de eigen omgeving. Het heeft zo een functie voor zowel de bezoekers, als 
voor degene die in het restaurant werken. Het buurtrestaurant is een samenwerkingsverband van vele organisaties. 
Initiatiefnemers zijn Middin, DOEL Westland, Patijnenburg en Vitis Welzijn. Het is mogelijk gemaakt door een bijdrage 
uit het innovatiefonds van de gemeente Westland. Inmiddels zijn er twaalf buurtrestaurants in het Westland.
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‘Ik had nooit verwacht 
dat deze twee totaal 

verschillende werelden, 
kunst en zorg, nu één zijn 

geworden’’

Vijf jaar Op Visite 
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De afspraak voor dit interview vindt 
bij het kunstenaarsechtpaar thuis 
plaats. Bij een rijtjeshuis verwacht 
je geen atelier totdat Riëlle de deur 
opent naar de achtertuin en we in 
een grote ruimte staan. ‘De ene helft 
is van mij en de andere helft is van 
Leon’, vertelt Riëlle. ‘Let niet op de 
rommel hoor, ik moet nog het één 
en ander schoonmaken en dan ruim 
ik het op’. De ruimte straalt een 
heerlijke authentieke sfeer uit, echt 
wat je bij twee kunstenaars verwacht. 

Terug in de tijd
Stichting Op Visite heeft een lange 
geschiedenis. Riëlle: ‘In 1996 waren 
we klaar op de kunstacademie en 
wilden we graag een tentoonstelling 
maken. Na heel veel praten met de 
bewoners is het gelukt om in de Laan 
van Overvest in Delft onze eerste 
tentoonstelling te organiseren.’ En 
met succes, waar sommige bewoners 
aanvankelijk niet mee wilden werken 
werden ze enthousiast toen ze de 
kunstwerken van diverse kunstenaars 
bij de buren in de tuin zagen staan, 
en wilden ze zelf ook een ‘eigen’ 
beeld in hun tuin. ‘Het werd tegelijk 
met de Delft Dag georganiseerd en 
het was echt een succes.’ Niet veel 
later organiseerden ze op uitnodiging 
een Op Visite beelden in de tuin 
in Abtswoude, een voormalige 
woonlocatie van Pieter van Foreest. 

Heden
Terug naar 2019. Zoals gezegd is Op 
Visite erg enthousiast ontvangen op 
de locaties van Pieter van Foreest, 
waarom dan toch stoppen? Leon legt 
het uit: ‘Vanaf 2014 hebben we in vijf 
verschillende tuinen van locaties van 
Pieter van Foreest in Delft, Westland, 
Pijnacker-Nootdorp en Midden-
Delfland een beeldententoonstelling 
gemaakt. En in 2018 en 2019 naast 
twee tentoonstellingen ook projecten 
met beeldende kunst naar alle 
locaties toe gebracht. Dat was en is 
ontzettend mooi om te doen, maar 

het kost ook erg veel tijd. Elke zomer 
hebben we hard gewerkt om in 
september een mooie tentoonstelling 
gereed te hebben. Nu willen we graag 
wat meer tijd om ons, naast onze 
parttime banen, te concentreren op 
ons eigen kunstenaarschap.’

Diversiteit
Het project Op Visite is een 
veelomvattende organisatie. Riëlle 
is degene die alles uitzet en er voor 
zorgt dat bij elk project meerdere 
kunstenaars aanhaken om hun kunst 
tentoon te stellen en workshops 
te geven. Riëlle: ‘Ik verzamel alles 
en Leon maakt er een mooi geheel 
van. Dat kan hij gelukkig heel goed, 
want we zoeken naar diversiteit. 
In materiaal maar ook in vorm, 
zodat er voor iedereen iets is wat 
aanspreekt. Dan is het wel belangrijk 
om er uiteindelijk één geheel van 
te maken.’ Ook het contact met de 
locaties is iets wat Riëlle oppakt. ‘Ik 
werk al een tijd als receptioniste in 
De Bieslandhof. Daar is ook het idee 
en de eerste Op Visite bij Pieter van 
Foreest ontstaan. Het is ontzettend 
leuk om door heel Pieter van Foreest 
met zoveel verschillende collega’s 
contact te hebben en zoiets moois te 
organiseren.’ 

‘Kunst is geen 
doorsnee toetje, wij 

zorgen ervoor dat het 
behapbaar word.’

Geen doorsnee toetje
Dat het project zó goed zou 
aanslaan bij de bewoners en andere 
betrokkenen had niet iedereen 
vooraf gedacht. Leon: ‘Kunst is geen 
doorsnee toetje, maar de manier 
waarop wij het brengen zorgt ervoor 
dat het behapbaar wordt. Er hangt 
een onnodig deftige aura om kunst, 

dat laagje halen we er tussenuit.’ Riëlle 
vult Leon aan: ‘De kijkwijzers die bij 
elke tentoonstelling gemaakt zijn 
helpen hier ook bij. Ze zorgen ervoor 
dat men nadenkt over wat ze zien 
en daarover vertellen. Zo vroegen 
we bij het kusjesbloembed naar een 
herinnering van een eerste zoen. Daar 
komen hele mooie en leuke verhalen 
naar boven.’ 

Kennismaken met kunst en jezelf
Met Stichting Op Visite hebben Leon 
en Riëlle niet alleen een manier 
gecreëerd om hun eigen kunst en dat 
van collega-kunstenaars te laten zien, 
het zorgt er ook voor dat ze hun 
liefde voor kunst kunnen overbrengen 
op anderen. ‘Als kunstenaar wil je 
natuurlijk je werk laten zien, maar ik 
vind het ook erg mooi om anderen 
te laten ervaren wat kunst met je kan 
doen,’ aldus Riëlle. ‘Ik kom uit een 
niet-kunstenaarsfamilie, en heb dus 
gezien hoe leuk het is om anderen 
kennis te laten maken met kunst en 
dus met jezelf. Want dat is waar kunst, 
wat mij betreft, om gaat; Jezelf leren 
kennen en de wereld om je heen 
ontdekken, dan maakt het niet uit of 
je 8 of 80 jaar bent.’

Imponerend
Bij de vraag naar een mooie 
herinnering van vijf jaar Op Visite 
bij Pieter van Foreest schieten de 
gedachten van Riëlle alle kanten op: 
‘Ik zie allerlei mooie dingen voor me, 
kan jij één ding opnoemen Leon?’ ‘Ik 
denk direct aan een dame die in een 
gevaarte van een rolstoel naar de 

Na vijf jaar Op Visite bij diverse locaties van Pieter van Foreest komt 
aan het succesvolle project deels een einde. ‘Het is heel bijzonder dat 
we dit vijf jaar mochten doen, het was hard werken maar we hebben 
heel veel plezier en mooie momenten beleefd’, aldus initiators Riëlle 
Beekmans en Leon Perlot. 

De Kunstkast
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workshop kwam rijden en nog maar één vinger kon bewegen. In een gesprek 
kwam ik erachter dat ze gek was op de zee. Ik heb toen een golf voor haar 
geboetseerd. Die heeft ze helemaal zelf, met één vinger, rondom bewerkt 
zodat het ook de structuur van een golf kreeg. Heel imponerend vond ik dat! 
Ik moet ook gelijk aan een dame denken die wat zat ‘aan te modderen’ met 
klei. Ik zag dat ze gespannen was. Wat moet je dan doen op dat moment? Ik 
heb haar een hamer gegeven. Wat er toen gebeurde vergeet ik nooit meer, ze 
begon te meppen op de klei en keihard te lachen. Ze had een aanstekelijke 
lach, dus we hebben heerlijk meegelachen met z’n allen.’ Riëlle herinnert zich 
dit mooie moment: ‘Dat is wat procesgericht werken met je doet. Het gaat 
niet om het eindresultaat maar om de weg ernaar toe. Alles kan en mag. Zo 
ontstaan er persoonlijke kunstwerken met een eigen karakter.’ 

‘Met de kunstkast willen we op een 
laagdrempelige manier kunst naar de mensen 

toebrengen’
Kunst brengen
Riëlle en Leon stralen als ze het over deze ontmoetingen hebben en kunnen 
hier uren over door praten. Riëlle: ‘Het waren echt bijzondere momenten. Ik 
had nooit verwacht dat deze, voor mij twee totaal verschillende werelden: 
kunst en zorg, nu één zijn geworden.’ Stichting Op Visite zal niet stil komen 
te staan. ‘We zetten het op een lager pitje, even geen tentoonstellingen. Wel 
gaan we door met de Kunstkast.’ Riëlle laat er met trots een filmpje over 
zien. ‘Met de Kunstkast willen we op een laagdrempelige manier kunst naar 
de mensen toebrengen. Niet elke locatie heeft namelijk ruimte voor een 
tentoonstelling, zij kunnen dan de kunstkast naar de locatie toehalen. En 
medewerkers en vrijwilligers krijgen een training zodat ze weten hoe ze om 
kunnen gaan met de Kunstkast.’

Plakboek herinneringen
Leon en Riëlle kijken erg positief terug op de afgelopen vijf jaar. ‘Ik heb er 
een plakboek met mooie herinneringen aan overgehouden,’ vertelt Leon. 

In september 2017 mocht Akkerleven als vierde locatie Stichting 
Op Visite verwelkomen. De hele maand kon men genieten van de 
prachtige tentoonstelling en diverse workshops. 

We halen herinneringen op met welzijnsmedewerker Jolanda Berkhout, 
vrijwilligster Emmy van Roon en bewoner meneer van Valen. Het is even 
terugdenken, maar al snel kletst het drietal honderduit. Jolanda: ‘Het was 
een onwijs gaaf project.’ Ook Emmy beaamt dat: ‘De reuring die het brengt, 
van de voorbereiding tot aan de workshops zelf, is ontzettend leuk.’ Wat de 
tentoonstelling zo gaaf maakt kan Jolanda goed uitleggen: ‘Het project is heel 
veelzijdig en toegankelijk. Je kunt het actief maken door mee te doen aan de 
workshops, maar je kan ook wat passiever deelnemen door de tentoonstelling 
te bekijken en te bespreken. Zo is het echt een project voor jong en oud. 
En dát maakte het ook onwijs leuk, de mensen uit de wijk kwamen hierdoor 
letterlijk naar binnen.’ 

‘Het project is heel veelzijdig en toegankelijk’

Een klik
Emmy straalt als ze het heeft over 
de basisschoolleerlingen die ze heeft 
rondgeleid. ‘Heel mooi om te zien 
hoe zij op de kunst reageerden. 
Sommige dingen sloegen heel erg 
aan, andere wat minder. Ook de 
interactie die de leerlingen met de 
bewoners hadden was bijzonder. 
Zo ontstond er bij een leerling 
en bewoner zelfs een beetje een 
‘oma-kleinkind band’.’ Dat het 
project een onverwachte kijk op 
kunst geeft benadrukt Emmy nog 
eens: ‘Ik en mijn man zijn echt 
geen museumbezoekers maar 
naar aanleiding van het project zijn 
we samen naar het Rijksmuseum 
geweest. We hebben een heerlijke 
dag gehad!’

Het is inmiddels even geleden, maar bij het bekijken van de 
kijkwijzers komen er al snel herinneringen boven bij bewoonster 
mevrouw Mangel. Welzijnsmedewerker José de Bruijne helpt haar 
bij het terugdenken aan specifieke beelden en de workshops die 
mevrouw Mangel gevolgd heeft in 2015. 

Ook in De Kreek werd het samenkomen van jong en oud erg gewaardeerd. 
Mevrouw Mangel: ‘Het leven, de blijheid en de spontaniteit van die kinderen, 
dat is echt machtig om te zien.’ Ook José vond de samenwerking met scholen 
uit het dorp een mooie ervaring: ‘Het is hartstikke leuk om te zien hoe 
kinderen kunst ervaren, juist omdat het zo verschilt van hoe wij er over 
denken.’ 

‘Oh het was zo mooi!’
Schatrijk
‘Oh het was zo mooi!’ zegt mevrouw Mangel als ze vertelt over de 
demonstratie van Leon. ‘Het was echt bijzonder om te zien hoe hij aan de 
slag ging met het uithollen van de boom.’ Mevrouw Mangel heeft zichtbaar 
genoten van het project: ‘We gingen wel eens naar een museum maar daar 
was vroeger weinig tijd voor. Ik vond het heerlijk om even met de geest bezig 
te zijn. En als je dit nú nog kan meemaken ben je toch schatrijk!’ glundert 
mevrouw Mangel. José denkt terug aan de workshops: ‘Het was heel mooi om 
te zien hoe Riëlle en Leon, maar ook de andere kunstenaars, omgingen met 
de bewoners. Sommigen zijn fysiek toch tot minder in staat. Daardoor denk 
je snel dat iets niet mogelijk is, maar ze hielpen iedereen ontzettend goed 
waardoor er prachtige kunstwerken gemaakt zijn.’

‘Ik moet zeggen dat ik 
blij verrast was’

Favorieten
Bewoner meneer van Valen was 
eerst nog wat sceptisch over een 
kunsttentoonstelling: ‘Dat is toch 
te luxe voor zo’n boerendorp 
als Schipluiden. Maar ik ben niet 
bang voor nieuwe gedachten en 
ik moet zeggen dat ik blij verrast 
was. Bijzonder ook hoe ze die 
kunstwerken maken, daar gaat veel 
tijd in zitten hoor.’ Inmiddels hebben 
we een boekje erbij gepakt waarin 
foto’s van de tentoonstelling te zien 
zijn en meneer van Valen laat het 
beeld zien wat na de tentoonstelling 
is aangekocht. ‘Dit vond ik een erg 
mooi beeld, en het staat mooi in de 
vijver.’ Emmy en Jolanda delen hun 

Ook voor Riëlle heeft het project 
iets bijzonders opgeleverd: ‘Ik ben 
nu minder bang om oud te worden. 
Daarnaast organiseer ik sinds kort 
een kleivereniging voor de bewoners 
van de Bieslandhof. Zo gaaf om te 
zien wat ze allemaal kunnen maken, 
ze zijn echt keigoed!’ vertelt Riëlle 
enthousiast.

Stichting Op Visite
Stichting Op Visite organiseert 
kunstprojecten op locatie. 
Het doel van Stichting Op Visite 
is beeldende kunst toegankelijk 
maken, niet door de kunst zelf 
te veranderen maar door de 
wijze van presenteren. Tijdens 
de beeldententoonstellingen 
hebben belangstellenden 
(bewoners, scholieren, 
mantelzorgers, vrijwilligers) 
door middel van kijkwijzers, 
rondleidingen en workshops op 
een laagdrempelige manier kennis 
gemaakt met kunst. 

Daarnaast is de Kunstkast 
geïntroduceerd waardoor 
kunst een blijvend onderdeel is 
geworden van het welbevinden 
van de cliënten van Pieter van 
Foreest.

favoriete kunstwerken. Emmy: ‘Ik 
vond het kusjesbeeld leuk.’ Meneer 
Van Valen maakt lachend een grapje: 
‘Je kunt wel zien wat er indruk 
gemaakt heeft!’ 

Kunstkast
Jolanda benadrukt nog eens dat ze 
erg verrast waren over de omvang 
van de tentoonstelling: ‘Ik vond het 
verrassend dat ze – in onze niet 
al te grote tuin – een flinke route 
hebben uitgezet. Ik zou het echt 
leuk vinden als ze hier nog eens 
langs komen.’ Akkerleven heeft ook 
al de Kunstkast op visite gehad. 
‘Ook dit verraste mij toch weer. 
De bewoners van onze afdeling 
kleinschalig wonen vonden het erg 
leuk om met de objecten bezig te 
zijn. Het prikkelt alle zintuigen en 
dat was goed te zien aan de manier 
waarop zij reageerden.’

Jubileum
Naar aanleiding van het jubileumjaar 
van De Kreek heeft Stichting op 
Visite in 2018 weer een workshop 
verzorgt. José: ‘De beeldjes die daar 
gemaakt zijn heeft Riëlle vergroot 
nagemaakt. Het beeld krijgt een 
mooi plekje in de tuin. Hij is echt 
prachtig geworden. Een mooie 
herinnering aan het jubileum én de 
mooie momenten die Stichting op 
Visite hier gecreëerd heeft.’

Emmy, meneer van Valen en Jolanda 

bij het vijverbeeld, aangekocht na de 

beeldententoonstelling

Mevrouw Mangel en José met de Kunstkast, 
deze was in april Op Visite in De Kreek. 
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Donderdag 21 maart heeft 
bewoonster mevrouw De Jong-
Martens de Pluktuin in Akkerleven 
officieel geopend. Waar voorheen 
alleen een strook gras te zien was is 
nu een prachtige Pluktuin te vinden. 
Een tuin waar bewoners en familie 
zich even kunnen terugtrekken in 
een natuurlijke en groene omgeving. 
De Pluktuin is tot stand gekomen 
door samenwerking van stichtingen, 
fondsen, acties en het harde werk van 
vrijwilligers en medewerkers.

Vitale tuin
Binnen de gezondheidszorg is er 
steeds meer aandacht voor groen. Een 
groene en natuurlijke omgeving heeft 
positieve effecten op de gezondheid. 
Het verlaagt stress, zorgt het voor 
een betere nachtrust en voorkomt 

Samen met acht andere steden sluit 
Delft aan op het landelijke themajaar 
de Gouden Eeuw. Op allerlei 
manieren wordt stilgestaan bij de 
Gouden Eeuw. Geïnspireerd door het 
thema bieden Delftse kunstenares 
Gonny Stuut en beeldend docent 
Josje Buitendijk (samen BES&Cultuur) 
een inspirerende workshop voor 
Delftse ouderen aan. Met de 
workshop ‘Golden Age Souvenir’ 
bezoeken ze de Delftse locaties van 
Pieter van Foreest diverse keren. 
We nemen een kijkje in Stefanna waar 
de workshop net wordt ingeluid. 

Historische jurken, barokmuziek 
en stillevens
Bij binnenkomst wanen we ons direct 
een paar eeuwen terug. 
De deelnemers worden door Gonny 
en Josje verwelkomd met koffie en 
lekkers en zijn gekleed in prachtige 
historische jurken, inclusief de 
welbekende ‘molensteenkraag’. 
De hele aankleding ademt de Gouden 
Eeuw; er klinkt klassieke barokmuziek 
op de achtergrond, de tafels zijn mooi 
aangekleed en overal staan stillevens 
uit de Gouden Eeuw tentoongespreid. 
‘Ik heb nog nooit gekleid, maar ik 
kom wel kijken!’ zegt één van de 
deelnemers lachend. 
Een inleiding volgt van de dames 
waarin ze vertellen over die rijke 
VOC tijd in de 17e eeuw en natuurlijk 
komt de Delftse Johannes Vermeer 
aan bod. 

Kneden in het verleden
Dan is het tijd om aan de slag te gaan. 
De deelnemers gaan, geïnspireerd 
op de Gouden Eeuw, van witte klei 
souvenirs boetseren. Zoals een 
stroopwafeltje, een trapgevelhuisje, 
een melkkannetje of een klompje. 
Naderhand worden de souvenirs 
‘verguld’ met een gouden laagje. Én bij 
de persoonlijke souvenirs wordt de 
voornaam en geboortejaar vermeld 

sombere gevoelens en eenzaamheid. 
Daarnaast is de Pluktuin een ideale 
plek om even uit een zorgomgeving te 
stappen. Kortom, tal van redenen om 
een Vitale tuin te creëren.
Er is de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan het onderdeel van de 
Vitale tuin, de Pluktuin. Een plek waar 
heel Akkerleven en omgeving zich 
voor heeft ingezet. En met succes. De 
tuin is werkelijk prachtig geworden en 
prikkelt de zintuigen. Het is een echte 
beleeftuin waar men bloemen mag 
plukken, kruiden kan knippen voor de 
maaltijd en een appeltje voor de dorst 
kan pakken. Een tuin waar een ieder 
kan genieten!

Realisatie
De Pluktuin is mogelijk gemaakt 
door de inzet van velen, zonder hen 

van de maker. Na het warmdraaien van de klei en wat opwarmoefeningen 
voor de handen gaan de deelnemers aan de slag. De één heeft direct een idee 
en de ander wordt op gang geholpen door Gonny en Josje. Er volgt al snel 
gezellig geroezemoes, gelach en hier en daar hoor je deelnemers vertellen over 
herinneringen van vroeger. 
Een geslaagde middag! 

Tentoonstelling souvenirs
De souvenirs zullen op 7 en 8 september in Expositieruimte 38CC voor 
alle betrokkenen en geïnteresseerden worden tentoongesteld en op diverse 
locaties ter verkoop worden aangeboden. Een deel van de opbrengst gaat naar 
Stichting Alzheimer DWO. 

We zijn erg blij met dit mooie initiatief van BES&Cultuur. Mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Delft, Pieter van Foreest, DelftsPeil en andere 
fondsen. Tijdens de workshop op donderdag 9 mei in Lindenhof zal de Delftse 
wethouder Karin Schrederhof (Wonen, WMO en Sport) een bezoek brengen. 

Interessante lezingen
Gedurende de periode waarin de workshop gegeven worden heeft 
BES&Cultuur i.s.m. Museum Het Prinsenhof ervoor gezorgd dat de workshops 
ondersteund worden door interessante lezingen over de Gouden Eeuw op 
diverse locaties van Pieter van Foreest.

was deze tuin geen werkelijkheid 
geworden. In het bijzonder dank 
aan Hoveniersbedrijf Schilperoort 
voor het ontwerp én de uitwerking 
ervan. Daarnaast een dankwoord 
aan Fonds Loswal de Bonnen en het 
Klein Bretelerfonds voor de financiële 
steun.

Pluktuin in Akkerleven geopend! Terug naar de Gouden Eeuw met workshop
‘Golden Age Souvenir’

Onderzoeken en innovaties bij
Pieter van Foreest 
Pieter van Foreest vindt innovatie 
in de zorg, nieuwe technologie en 
onderzoek erg belangrijk. Het is 
dan ook een van de pijlers binnen 
onze strategie. Op verschillende 
locaties wordt al met nieuwe 
technologieën gewerkt. Deze 
nieuwe ontwikkelingen moeten 
bijdragen aan de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning aan 
zorgmedewerkers. 

Sensara
Zo wordt er in Weidevogelhof 
gewerkt met Sensara, een 
systeem dat door middel van 
bewegingssensoren een extra oog 
biedt aan de zorgmedewerker. Deze 
mooie innovatie zorgt voor meer 
rust voor de zorgmedewerker, 
waardoor er efficiënter gewerkt kan 
worden. 

Smartglass
Een andere mooie innovatie waar een 
aantal medewerkers van Pieter van 
Foreest mee werken, is smartglass. 
Door middel van deze slimme bril met 
camera en microfoon, kan een andere 
medewerker op afstand meekijken met 
zijn of haar collega. Op deze manier kan 
bijvoorbeeld een wondzorgspecialist 
meekijken en direct adviseren.  

Symposium 
Met deze en vele andere innovaties 
konden de medewerkers van Pieter 
van Foreest kennis maken tijdens een 
symposium. Welke ontwikkelingen zijn 
er gaande en waar kan men nu al mee 
aan de slag? Er was de mogelijkheid 
om te dansen met een robot, ervaren 
hoe het is om met een exoskelet tegen 
rugklachten te werken en kennismaken 
met een nieuw tandenpoets-systeem 
dat binnen 30 seconden het gebit 
reinigt. 

Onderzoeken
Daarnaast waren er ook een aantal 
presentaties waarbij collega’s 
vertelden over de lopende 
onderzoeken binnen Pieter van 
Foreest. Zo wordt er op het 
moment onderzoek gedaan naar 
seksualiteit en intimiteit onder 
ouderen in zorginstellingen en is er 
net een onderzoek afgerond om 
inzicht te krijgen in de wensen en 
behoeften van ouderen, om zo de 
kwaliteit van leven te vergroten. 
Kortom: Pieter van Foreest bouwt 
hard aan de weg op het gebied van 
zorginnovatie en onderzoeken die 
bijdragen aan de kwaliteit van zorg.  

Kunstenaressen Josje Buitendijk en Gonny Stuut
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Heel veel gebeurtenissen worden 
als herinnering in je gedachten 
opgeslagen. Ouderen kunnen 
zich vaak heel goed dingen van 
vroeger herinneren, alsof ze het 
gisteren hebben meegemaakt. 
Zeker wanneer zij met 
leeftijdsgenoten zijn, ontstaan er 
mooie verhalen waardoor men 
nog meer herinnert. 

Lia Landzaad, activiteitenbegeleider 
in Akkerleven, haalt samen met 
de bewoners sinds een paar jaar 
herinneringen op door middel van 
de ‘herinneringskoffer’. Lia: ‘Een 
herinneringskoffer is een oude 
koffer gevuld met voorwerpen 
over één thema. Iedere koffer heeft 
een thema, zoals bijvoorbeeld het 
dorp, schooltijd, babytijd, souvenirs, 
seizoenen of trouwen.’

Drie keer per maand schuiven 
acht of tien bewoners aan om te 

dan je schoenen.’ Mevrouw Klinge: ‘Ik 
kom uit de stad, klompen had ik niet, 
maar wel gebreide sokken.’ De dames 
kletsen wat door over de sokken. Lia: 
‘Kijk dat bedoel ik dus, de verhalen 
komen vaak vanzelf. Dat is zo leuk om 
te zien.’ 

Spel met vragen
Naast voorwerpen zit er ook een 
spel in de koffer met vragen over het 
thema. De kaarten met vragen gaan 
in een kistje. Vaak zijn het 30 vragen, 
zodat iedere bewoner de kans krijgt 
om meerdere keren een vraag eruit 
te halen. ‘Soms komen we door alle 
verhalen helemaal niet toe aan het 
spel. Dan zijn er zoveel verhalen. Een 
andere keer gebruiken we het spel 
wel’, aldus Lia. Bij het thema dorp is 
er bijvoorbeeld de vraag ‘heeft een 
stad meer voorzieningen dan een 
dorp en welke zijn dit dan?’ Mevrouw 
Klinge denkt er even over na, terwijl 
mevrouw Ammerlaan al meteen de 

kijken welke koffer ter tafel komt. 
Het thema is altijd een verrassing 
voor hen. Mevrouw Ammerlaan 
en mevrouw Klinge, bewoners van 
Akkerleven, zijn dan altijd graag van 
de partij. Mevrouw Klinge: ‘Het is 
altijd zo leuk om de inhoud van de 
koffer te bekijken. Ik woon pas 13 
maanden in Akkerleven, maar heb het 
hier drukker dan voorheen. Er zijn in 
Akkerleven zoveel leuke activiteiten 
waaronder dit.’ Lia lacht: ‘Ze heeft 
zelfs onlangs haar bezoek hiervoor 
afgezegd.’ ‘Oh ja, dat is waar. Ik moet 
er echt aan denken dat ik ze even 
terugbel’, aldus mevrouw Klinge.

‘Ze heeft zelfs 
onlangs haar

bezoek ervoor 
afgezegd’

voorzieningen begint op te noemen. 
‘In de stad hebben ze een tram en 
een ziekenhuis.’ Na wat verhalen 
hierover, willen ze allebei nog wel 
een kaart uit het kistje halen om 
vervolgens wat mooie herinneringen 
op te halen.

‘Je hebt dan
toch andere 
gespreksstof’

Oude merken
Beide dames geven aan de activiteit 
met de koffer zo’n leuke afwisseling 
te vinden. ‘De koffer schoonmaken 
is ook zo leuk’, vertelt mevrouw 
Ammerlaan. ‘Hierin zit allemaal 
oude merken in, bijvoorbeeld VIM, 
Brasso, Neveda, groene zeep en een 
zeepklopper’, waarna ze meteen 

Gevulde kip
Lia heeft de koffer met het thema ‘het 
dorp’ gehaald en haalt de voorwerpen 
uit de koffer. Al snel is de tafel 
gevuld. Het groene kleed geeft het 
weiland aan. Er komt onder andere 
een boerenzakdoek en dieren uit, 
waaronder een stenen kip. Mevrouw 
Ammerlaan pakt de kip op. ‘Zo deze 
is zwaar, moet je voelen. Het is vast 
een gevulde kip’, lacht ze. Ook de 
vogeltjes met hun geluid doen het 
goed. ‘Als je je ogen dicht doet, lijkt 
het net of ze er echt zijn. En ze zijn zo 
zacht’, vertelt mevrouw Klinge. Door 
het bekijken van de voorwerpen 
komen vanzelf de herinneringen en 
verhalen los. Mevrouw Ammerlaan 
heeft op het platteland gewoond 
en wanneer er houten klompjes 
tevoorschijn komen vertelt ze dat ze 
daar in de winter op liep. ‘Die deden 
we altijd in de winter aan met de 
gebreide sokken, gemaakt door mijn 
moeder. Dat was een stuk warmer 

uitlegt hoe de zeepklopper werkt. 
Mevrouw Klinge: ‘Alle koffers zijn 
leuk. Wat erin zit is oud, maar als je 
het opent en dingen eruit haalt is het 
voor ons weer nieuw.’

Koffers zijn voor iedereen
De koffers staan centraal in de hal 
van Akkerleven, zodat ook bewoners 
met hun bezoek een koffer kunnen 
lenen. Via de rubriek ‘lezers helpen 
lezers’ in een regionale krant, diverse 
rommelmarkten en een oproepje 
in de liften van Akkerleven voor 
voorwerpen zijn er inmiddels 16 
koffers gevuld. Lia: ‘Iedereen kan de 
koffers lenen. Hoe leuk is het als je 
bijvoorbeeld bij je moeder of oma op 
bezoek gaat en een koffer meeneemt. 
Je hebt dan toch andere gespreksstof 
en er komen wellicht herinneringen 
naar boven waarvan je nog niet op de 
hoogte was.’ 

Herinneringen ophalen met de koffer 
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Pieter van Foreest organiseert 
op zaterdag 18 mei, van 10.00 tot 
15.00, in samenwerking met diverse 
organisaties, een beurs voor de 
actieve senior. Delfshove staat dan 
geheel in het teken van zo lang 
mogelijk actief en gezond blijven. 
U kunt diverse informatiestands 
bezoeken, meedoen aan de workshop, 
de wereld van dementie ervaren door 
middel van een Virtual Reality bril, de 
nieuwe tentoonstelling van Ipse de 
Bruggen De Ruimte bekijken en nog 
veel meer..!

Ons Delft, maak de stad – 
Opening buurttuin
Delft is zich volop aan het 
voorbereiden op de toekomst. En dat 
willen ze samen met u doen. Daarom 
organiseren zij op 18 mei ‘Ons Delft, 
maak de stad’. Hoe kan de stad zich 
de komende jaren ontwikkelen als 
het gaat om woon- en werkruimte, 
het groen in de stad, hoe we met 
onze energievoorziening omgaan, 
of de manier waarop we met elkaar 
samenleven? Pieter van Foreest doet 
mee aan dit project tijdens de Samen 
Actief Beurs door middel van het 
openen van de nieuwe buurttuin. 
Een plek waar u samenkomt, geniet 

van het groen, de zon en een lekker 
kopje koffie. Wij nodigen u van harte 
uit, om rond 11 uur, aanwezig te zijn. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje wordt de naam van deze 
mooie buurttuin feestelijk onthult.

Workshops Alzheimer DWO
Alzheimer DWO organiseert 
workshops over dementie. Tijdens 
deze workshops geven zij uitleg 
over dementie, wat dat voor iemand 
betekent en bieden zij handvatten 
hoe men het beste om kan gaan met 
deze vervelende ziekte. Het is een 
informatieve workshop waar ook 
ruimte is voor vragen en ervaringen. 

Virtual Reality laat de wereld 
van dementie zien
U kunt zich waarschijnlijk moeilijk 
voorstellen hoe het is om te leven 
met dementie? Dit is uw kans. Door 
middel van een Virtual Reality bril 
ervaart u de wereld van iemand met 
dementie. Tegen welke dagelijkse 
problemen lopen zij aan? Ervaar het 
door middel van een VR-bril. 

Sociaal makelaar – Je passie 
vergeet je niet
Tijdens de beurs is ook sociaal 

makelaar Debora van der Ende 
aanwezig. Door middel van een 
samenwerking van Pieter van Foreest 
en Delft voor Elkaar zet Debora zich 
in om voor mensen met dementie 
- of het vermoeden van dementie - 
vrijwilligerswerk te vinden dat matcht 
met hun passie, want je passie vergeet 
je niet. Je kunt bij Debora terecht 
voor inspiratie, advies en begeleiding. 
Ook nadat je een (Vrijwilligers)
activiteit gevonden hebt.

Dat zit wel goed
Tijdens de beurs kunt u verschillende 
demonstraties bijwonen. Zo kunt u bij 
zitspecialist zorgdrager verschillende 
relax en sta-op stoelen uitproberen 
en voorziet een zitspecialist u van 
deskundig advies. 

Lekker proeven
Wel eens gedacht aan maaltijdservice 
aan huis? Bij Appetito proeft u 
de heerlijke vriesverse en warme 
maaltijden. Zij bezorgen deze in heel 
Nederland dus ook bij u. Tijdens 
de beurs proeft u deze heerlijke 
maaltijden.  

Adres: Vorrinkplein 99,
2624 DS Delft

Samen Actief Beurs in Delfshove 

Workshop
dementie

Alzheimer DWO 
bespreekt dementie en 
geeft handvaten hoe u 
hier het beste mee om 

kunt gaan

Demonstraties
van o.a.:

● Lekker proeven van 
maaltijdservice Apetito
● Probeer verschillende 
relax- en sta op stoelen 
en ontvang deskundig 

advies

Virtual Reality laat de 
wereld van dementie zien
U kunt zich waarschijnlijk 
moeilijk voorstellen hoe 
het is om te leven met 

dementie? Dit is uw kans, 
ervaar het door middel

van een VR-bril
 

Je passie
vergeet je niet

De sociaal makelaar helpt 
mensen met dementie 
- of het vermoeden van 

dementie - vrijwilligerswerk 
te vinden dat matcht 

met hun passie.  Ze helpt 
met inspiratie, advies en 

begeleiding

De buurttuin van 
Delfshove en de nieuwe 

expositie van Ipse de 
Bruggen De Ruimte wordt 

feestelijk geopend! Om 
11.00 uur vindt de officiële 
handeling plaats en bent 

u welkom voor een kopje 
koffie met wat  

lekkers!

Samen actief
Beurs

18 mei 2019
10:00 tot 15:00 uur 
Delfshove, Vorrinkplein 99 in Delft

Zaterdag 6 april was het zover; 
de feestelijke opening van het 
fietslabyrint in Ontmoetingscentrum 
Naaldwijk. Ruim twee jaar geleden 
maakten de bezoekers van 
Ontmoetingscentrum Naaldwijk 
kennis met het fietslabyrint middels 
een pilot. Wat een geweldige 
ervaring. Dat wilden ze ook graag 
in het ontmoetingscentrum en de 
medewerkers hebben hard gewerkt 
om het te realiseren. Niks was hen 
teveel om hun doel te bereiken.

Warm hart
De eerste stap richting het labyrint 
werd mogelijk gemaakt door 
een cheque van Kringloopwinkel 
Habbekrats uit De Lier. Ook 
de Bonte Haas Loop droeg het 
ontmoetingscentrum een warm hart 
toe en de opbrengst van dit leuke 
en sportieve evenement waarbij 
gewandeld of hardgelopen wordt 
kwam ten goede van het fietslabyrint. 
Het restaurant De Bonte Haas 
nam het initiatief om de opbrengst 
van de flessen Charity water te 
doneren. Het fietslabyrint kwam 
steeds meer in zicht. De eindstreep 

werd gehaald dankzij de bijdrage van het Ouderenfonds, het timmeratelier, 
echtpaar Kester en de Fitwinkel. Wat fantastisch om te merken dat velen 
het ontmoetingscentrum een warm hart toedragen. Als dank kregen ze een 
‘gouden’ pluim overhandigd.

Het fietslabyrint met vijf hometrainers kon worden aangeschaft en staan 
inmiddels als pronkstuk in het ontmoetingscentrum. Met elkaar werd de 
feestelijke aftrap gedaan door een ‘rondje door Naaldwijk’ te fietsen. Het was 
een geslaagde middag en de bezoekers van het ontmoetingscentrum zullen de 
komende tijd vele kilometers afleggen.

Feestelijke opening fietslabyrint
Ontmoetingscentrum Naaldwijk 

Prachtig optreden in De Terwebloem
Zaterdag 6 april heeft zanger Jurgen Jonkers een 
prachtig optreden gegeven in De Terwebloem. 
De Brabander zet zich in tegen Alzheimer. 
Hij ziet zijn IkWeetDatJijHetWeet-tour dan ook 
als een persoonlijke missie. Jurgen’s moeder Rietje 
heeft Alzheimer, hij weet dus als geen ander hoe 
vervelend deze ziekte is. En ook hoe belangrijk 
het is haar nu dus nog vrolijk en blij mee te 
maken. Hij schreef daarom een vrolijk nummer 
en gaat hiermee langs talloze zorgorganisaties 
in Nederland. Zaterdag gaf hij een spetterend 
optreden in De Terwebloem. En wat is er intens 
genoten! Jurgen wist een onbetaalbare lach op het 
gezicht van elke bewoner te toveren. Een prachtig 
optreden met een lach en een traan. 



14 15

Op 15 en 16 maart vond 
NLdoet weer plaats: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en stimuleert iedereen 
aan om een dag(deel) te klussen 
voor verschillende bedrijven en 
organisaties. Dit jaar namen ook 
weer verschillende locaties van 
Pieter van Foreest hieraan deel 
en organiseerden leuke en nuttige 
activiteiten!

De bloemetjes buiten
Burgemeester Marja van Bijsterveldt 
is gaan klussen in Die Buytenweye. 
Daar werd de serre opgeknapt tot 
tuinkamer en de tuin klaargemaakt 
voor het voorjaar. Samen met 

De ziekte van Parkinson is een 
chronische aandoening, die meestal 
begint tussen het 50e en 60e 
levensjaar. De hersenen maken het 
stofje dopamine niet meer voldoende 
aan met als gevolg traagheid, 
bewegingsarmoede, stijfheid en beven. 
Het kan ook problemen geven bij 
praten en de zelfredzaamheid. De 
klachten nemen langzaam toe.

Er is geen behandeling om de ziekte 
van Parkinson te genezen. Wel zijn er 
medicijnen om de klachten tegen te 
gaan. Toch heeft de ziekte, zowel bij 
uzelf als bij de mensen in uw directe 
omgeving, veel invloed. Het kost vaak 
tijd en moeite om de beperkingen 
te leren hanteren. Pieters Behandel 
Praktijk biedt u hierin behandeling en 
begeleiding van onze gespecialiseerde 
en ervaren behandelaren. 

Beweging is een must
Als gevolg van de ziekte van 
Parkinson kunnen problemen 
ontstaan met het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Voorbeelden 
zijn moeite met lopen, aankleden, 
spreken of eten. Dit heeft een grote 
impact op iemands leven. Omdat de 
ziekte nog niet te genezen is, richt 
de behandeling zich vooral op het 
verminderen van de symptomen 

Op woensdag 17 april was Hugo 
de Jonge te gast bij Strandgoed Ter 
Heijde voor de kick off van 10 pilots 
logeerzorg om mantelzorgers te 
ontlasten. Pieter van Foreest neemt 
deel in deze pilot en is één van de 10 
zorgorganisaties die hiermee aan de 
slag gaan. 
 
Start pilots logeerzorg om 
mantelzorgers te ontlasten 
Tien gemeenten starten met een 
pilot logeerzorg om mantelzorgers te 
ontlasten. Door logeerzorg kunnen 
ouderen die thuis zorg krijgen van 
bijvoorbeeld een partner tijdelijk 
in een zorginstelling ‘logeren’ zodat 
de mantelzorger even op adem 
kan komen. Het ministerie van 
VWS ondersteunt de gemeenten 
met 1 miljoen euro vanuit het 
programma Langer Thuis. Met het 
geld kunnen gemeenten onder meer 
een coördinator voor de logeerzorg 

Om dit te voorkomen is er 
ondersteuning voor mantelzorgers, 
zoals respijtzorg. Respijtzorg is 
vervangende zorg die mantelzorgers 
in staat stelt om even er tussenuit te 
kunnen en op adem te komen. Een 
bijzondere vorm van respijtzorg is 
logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft 
de oudere tijdelijk op basis van 
een ‘sociale noodzaak’ - om de 
mantelzorger te ontlasten - op een 
andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld 
een verpleeghuis. Het gaat om een 

vrijwilligers, bewoners en bezoekers 
van de dagverzorging heeft ze ervoor 
gezorgd dat de tuin er weer stralend 
bij staat. Tussen het planten van de 
viooltjes door nam ze tijd om met 
bewoners en vrijwilligers te kletsen. 
Toen het werk er op zat heeft ze de 
bezoekers van de dagverzorging nog 
even opgezocht. Kortom, een zeer 
geslaagde klus! En Die Buytenweye 
heeft genoten van haar bezoek.

Vele handen maken licht werk
Ondanks het weer lieten ook de 
vrijwilligers op andere locaties zich 
niet tegenhouden. Iedereen ging 
enthousiast aan de slag. Terrassen en 
balkons zijn onder handen genomen, 
de bloempotten zijn voorzien van 

en het verlichten van de klachten. 
Essentieel in de behandeling is 
een combinatie van medicijnen, 
voldoende beweging en gezonde 
voeding. Bewegen is voor iedereen 
goed, maar voor mensen met de 
ziekte van Parkinson echt een must 
om aanwezige vaardigheden te 
behouden of zelfs te verbeteren. Een 
fysiotherapeut helpt bij het trainen 
van de juiste spieren om blessures 
te voorkomen. Dit kan individueel 
of in groepslessen. Ondanks dat 
bewegen goed is, is het lastig als 
iemand meer last krijgt van traagheid, 
ongecontroleerde bewegingen of 
vermoeidheid. De ergotherapeut 
kan helpen door activiteiten op een 
andere manier aan te pakken, anders 
in te delen en gebruik te maken van 
hulpmiddelen.

aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht 
van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen 
gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots worden gestart op 
initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD). 

Respijtzorg 
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is 
mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor 
overbelast raken en velen lopen het risico overbelast te worden. 

‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen 
acute of crisiszorg. De logeerzorg 
kan meerdere keren per jaar en op 
dezelfde locatie plaatsvinden.
 
Pilots
Veel mantelzorgers zijn niet bekend 
met de ondersteuningsmogelijkheden 
voor hen, durven niet om hulp te 
vragen, of voelen zich bezwaard om 
de zorg over te dragen aan anderen. 
Ook is er veel onbekendheid bij 
huisartsen en wijkverpleegkundigen 

kleurrijke plantjes, er is heerlijk 
gewandeld en er is volop geverfd. De 
bewoners genoten van alle aandacht 
en activiteiten op de locaties. Kortom, 
NLdoet 2019 was erg geslaagd!

Voeding
Naast het bewegen kunnen er 
ook problemen ontstaan met eten. 
Een logopedist en diëtist kunnen 
helpen om ervoor te zorgen dat alle 
benodigde vitamines en mineralen 
uit voeding toch binnen komen. De 
logopedist kijkt daarbij naar eventuele 
spreek-, kauw- en slikproblemen 
en de diëtist kan kijken naar welke 
voeding en drank het beste geschikt 
zijn in een specifieke situatie. 

- degenen die toch vaak als eerste 
zien dat een mantelzorger wel wat 
ondersteuning kan gebruiken - over 
respijtzorg en logeerzorg. Bovendien 
is er ook op het gebied van de inkoop 
van plekken nog niet altijd duidelijk 
hoe logeerzorg te organiseren is. 
Gemeenten en zorgverzekeraars 
moeten daarin samenwerken, 
die samenwerking is nog niet 
vanzelfsprekend. Die drie elementen 
samen worden in de pilots opgelost.

Burgemeester steekt de handen uit de mouwen
tijdens NLdoet 

Leven met de ziekte van 
Parkinson 

Hugo de Jonge aanwezig in Strandgoed Ter Heijde 
voor Kick Off Pilot Logeerzorg 

Pieter van Foreest

Pieters Behandel Praktijk

Behandelteam Parkinson
Pieters Behandel Praktijk heeft een gespecialiseerd behandelteam voor 
mensen met de ziekte van Parkinson, die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 
Dit behandelteam bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist 
en diëtist. Wilt u meer weten over wat Pieters Behandel Praktijk voor u 
kan betekenen of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Pieters 
Behandel Praktijk: 
Telefoon: 0174 – 744 700 (regio Westland en Midden-Delfland)
 015 – 515 55 00 (regio Delft en Pijnacker-Nootdorp)
E-mail: behandelpraktijk@pietervanforeest.nl



Colofon 
Pieters Nieuws is een uitgave
van Pieter van Foreest.

Drukwerk en opmaak:
Sonneveld GrafiMedia

Oplage: 3.698

Redactieadres:
Marketing & Communicatie
Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft
pietersnieuws@pietervanforeest.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden 

Fotografie: Gerard Vellekoop

Blijf op de hoogte!

Puzzel mee en win! 
Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 

juiste letters in de oplossingenbalk. 

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 1 juli       
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. Geurige plant  3. Slaginstrument  6. Club  9. IJzerhou-
dende grond  11. Frankeerkosten  13. Ongeoorloofd vol-
gens de religie  16. Aansluitend  18. Op geen enkele plaats 
20. Geen enkele uitgezonderd  21. Tropisch hardhout 
22. Tekengerei  25. Japanse munt  26. Teug  28. Landbouw-
werktuig  29. Namelijk  30. Internationale nieuwsdienst 
32. Persoonlijk voornaamwoord (Fr.)  33. System Admini-
strator  34. Gedorste halmen  35. Kroeg  36. Beminde 
39. Morsdoekje  41. Ontkenning  42. Onderricht  45. Talent 
47. Ontkleuren  48. Aanvankelijk  50. Iers republikeins leger 
(afk.)  51. Plaats in Duitsland  52. Trend  53. Gevangenis 
 
Verticaal: 
1. Klank  2. Knorrig mopperen  3. Europese vrouw  4. Niet 
parkeren  5. Opperwezen  6. Rang in een schouwburg 
7. Strijd  8. Groente  10. Echtgenoot  12. Deel van een bij-
enkorf  14. Plant  15. De onbekende  17. Nieuw (in samen-
stellingen)  19. Belachelijk maken  23. Kleur  24. Deel van 
een gebouw  25. Straatmeid  27. Trek 30. Draden uitpluizen 
31. Meisjesnaam  32. Tot ziens  33. Iets duidelijk maken 
door een teken te geven  35. Europees gebergte  37. Meis-
jesnaam  38. Hemellichaam  40. Hijswerktuig  43. Als boven 
44. Knevel  45. Mountainbike  46. Systeem voor mobiele 
telefonie  49. tegenover 
 

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:
Aanhouder
De winnaar is Dhr. Koene.

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


