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Pieter van Foreest heeft deze zomer 
aan ruim 2800 medewerkers nieuwe 
dienstkleding verstrekt. Verzorgenden, 
verpleegkundigen, gastvrouwen, 
medewerkers huishouding, facilitair 
medewerkers in het restaurant, 
technische dienst en logistiek hebben 
kleding uit de nieuwe kledinglijn 
ontvangen. 

Samen beslissen over nieuwe 
dienstkleding 
De kledinglijn is speciaal ontworpen 
voor Pieter van Foreest. De keuze 
voor het ontwerp, de kleur en 
het materiaal is samen met de 

gebruikers en in samenspraak met de 
cliëntenraad gemaakt. Een zorgvuldig 
traject, waarbij kleding uitgebreid is 
proef gedragen. Er is unaniem gekozen 
voor deze kleding met een eigentijdse 
huiselijke en mooie uitstraling passend 
bij de zorgorganisatie.  

Comfortabel, praktisch, een 
mooie uitstraling én duurzaam
Naast een mooie uitstraling passend 
bij deze tijd, is er heel goed gelet op 
comfort en gebruik. Door samen 
keuzes te maken en door de kleding 
proef te dragen, hebben we het 
zorgmodel kunnen optimaliseren, 

waardoor de kleding in alle opzichten 
praktisch en ook comfortabel is. 
Zo heeft de kleding ruime zakken, 
is de kleding goed wasbaar en 
heeft het een blijvend mooie 
uitstraling en pasvorm. Ook de 100% 
recyclebaarheid van de zorgkleding 
speelde een belangrijke rol. De 
kleding gaat na gebruik terug naar de 
kledingproducent om te verwerken 
om daar weer nieuwe kleding van 
te maken. Een bewuste keuze van 
de zorgorganisatie in het kader van 
duurzaamheid. 

Eén ding is zeker: of u nu woont in 
één van onze locaties of een thuiszorg 
medewerker op bezoek krijgt; 
de uitstraling is compleet anders, 
maar u zult hen hoe dan ook zeker 
herkennen.  

Een nieuwe en duurzame ‘look’
voor Pieter van Foreest 
Huiselijk, praktisch, comfortabel én duurzaam recyclebaar

Begin mei hebben Diny de Bresser, 
bestuurder Pieter van Foreest en Piet 
Vreugdenhil, wethouder gemeente 
Westland, de intentieverklaring 
ondertekend voor de herontwikkeling 
van het Naaldhorstterrein aan de 
MiddelBroekweg in Naaldwijk.

De zorgorganisatie en de 
gemeente willen op het terrein een 
leefomgeving realiseren die inspeelt 
op de behoeften van ouderen. Met 
het combineren van verschillende 
functies en slimme ontwerpen 
biedt het Naaldhorstterrein straks 
verschillende groepen mensen de 
kans om te wonen en te leven met 
zorg en ondersteuning naar moderne 
maatstaven. Hier kunnen mensen 
elkaar ontmoeten en gebruik maken 
van verschillende voorzieningen op 
een zeer vertrouwde plek in het hart 
van Naaldwijk.

Zorgorganisaties dienen elk jaar 
verantwoording af te leggen over de 
prestaties op het terrein van zorg- en 
dienstverlening en ondersteuning. 
Zo ook Pieter van Foreest. Deze 
documenten worden gepubliceerd 
op www.jaarverslagenzorg.nl. 
Jaarverslagen Zorg is een onderdeel 
van het CIBG. Het CIBG is een 

Op zaterdag 21 september opent de 
gemeente Delft haar deuren weer 
met de vierde editie van Nieuw 
Delft Presenteert. Op deze open 
dag kunt u zowel binnen als buiten 
nader kennismaken met het nieuwe 
stadsdeel Nieuw Delft. U bent 
tussen 13.00 tot 17.00 uur van harte 
welkom in de publieksruimte van het 
stadskantoor van Delft, Stationsplein 1.

Nieuw Delft
Delft bouwt in het spoorzonegebied 
aan de toekomst van de stad: Nieuw 
Delft. Een nieuw stadsgebied naast 
de historische binnenstad en het 
prachtige nieuwe station Delft. Een 
(internationale) ontmoetingsplek waar 
ondernemerschap en vernieuwing 
de ruimte krijgen.  Met slimme 

Diny de Bresser: 
‘Het Naaldhorstterrein van Pieter 
van Foreest, bestaand uit het oude 
verpleeghuis De Naaldhorst, het 
ontmoetingscentrum Naaldwijk, 
Pieters Behandel Praktijk en 
de thuiszorgwinkel van Pieter 
van Foreest, willen we graag 
herontwikkelen. Dat kunnen we 
niet alleen, maar willen we graag 
samen met de gemeente en diverse 
samenwerkingspartners realiseren. 
Deze intentieovereenkomst is 
hiervoor de eerste belangrijke stap 
richting de toekomst. Een mijlpaal 
voor het Westland.’

Wethouder Piet Vreugdenhil: 
‘In het Westland zijn meer verpleeg- 
en revalidatieplekken nodig. Mensen 
kunnen dan in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen, als thuis 
wonen niet meer mogelijk is. Dat kan 
tijdelijk of voorgoed zijn. Belangrijk is 
dat familie en bekenden dichtbij zijn.’

uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Pieter van 
Foreest heeft haar Jaarverslagen 
Zorg gedeponeerd bij het CIBG en 
gepubliceerd op de eigen website.  

Het jaarverslag omvat de volgende 
onderdelen: Bestuursverslag, 

ontwerpen en innovaties biedt Nieuw 
Delft verschillende groepen mensen 
– van ouderen met een zorgvraag 
tot werkende jongeren – de kans om 
te wonen en te leven naar moderne 
maatstaven. 

Pieter van Foreest wil een 
woonzorglocatie starten in 
Nieuw Delft
Vorig jaar tekenden Diny de Bresser, 
bestuurder Pieter van Foreest 
en Raimond De Prez, toenmalig 
wethouder Gemeente Delft, de 
reserveringsovereenkomst voor de 
realisatie van een woonzorglocatie 
van Pieter van Foreest in het 
zuidelijke deel van het nieuwe 
stadsgebied Nieuw Delft. Na de 
ondertekening werd gestart met 

Op dit moment wordt hard gewerkt 
aan een haalbaarheidsonderzoek. 
Pieter van Foreest en de gemeente 
Westland onderzoeken samen 
of de realisatie van de gewenste 
woonzorglocatie mogelijk is. 
Dit onderzoek richt zich op de 
realisatie van een samenhangend 
woon-, welzijn-, zorgaanbod op het 
Naaldhorstterrein en eventueel de 
twee aansluitende percelen aan de 
zuidoostzijde. Als dat onderzoek 
positief wordt afgesloten, volgt een 
ontwikkel- en realisatiefase.

Jaarrekening en Controleverklaring 
Accountant Het jaarverslag van 2018 
online bekijken?
Op www.pietervanforeest.nl vindt 
u het meest recente verslag. Eerder 
gepubliceerde verslagen zijn terug te 
vinden op www.jaarverslagenzorg.nl 

een haalbaarheidsonderzoek. Dit 
onderzoek pakte positief uit en 
er wordt verder gewerkt aan de 
planvorming.

Meer weten over het 
nieuwe stadsgebied in het 
spoorzonegebied of over 
Nieuw Delft Presenteert op 21 
september en het programma? 
Raadpleeg www.nieuwdelft.nl.

Herontwikkeling van het Naaldhorstterrein Bestuursverslag 2018 online beschikbaar

Pieter van Foreest neemt deel aan programma 
Nieuw Delft Presenteert op 21 september a.s. 
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Jubileumbeeld voor De Kreek 
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Donderdag 23 mei is in De 
Bieslandhof een bijzonder boek 
gepresenteerd. ‘De reis van De 
Bieslandhof’ vertelt het verhaal 
van bewoners, mantelzorgers en 
medewerkers van de locatie. Het 
boek illustreert de 40 meter lange 
schildersrol en de verhalen die bij elk 
kunstwerk horen. Een bijzonder mooi 
project waarbij de schildersrol in ruim 
2,5 jaar een reis heeft gemaakt door 
De Bieslandhof. Op de schildersrol, 
en nu dus ook in het boek, is het 
veranderproces binnen de zorglocatie 
op artistieke wijze in beeld gebracht. 

De reis
Locatiemanager Lydi Brouwer: ‘We 
hebben de afgelopen jaren letterlijk 
een reis gemaakt. Een mooi pad 
gevolgd, wat heeft gezorgd voor 
goede ontwikkelingen binnen de 
afdelingen. Dit proces wilden we graag 
vastleggen. Maar hoe doe je zoiets? 
Zo is het idee van de schildersrol 
ontstaan. Een manier om de ervaring 
van elk individu als één verhaal te 
vangen. Het is een mooie manier om 
persoonsgericht te kunnen werken. 
Kunst daagt uit om gevoelens te 
uiten die in een gesprek moeilijk te 
verwoorden zijn, maar het zorgt er 
wel voor dat we goed in kaart kunnen 
brengen wat elk individu nodig heeft.’

Veel interactie
Het schilderdoek is gevestigd op twee 
rollen die gedraaid kunnen worden 
waardoor - na 2,5 jaar - een doek 
van ruim 40 meter is gevuld met de 
prachtigste kunstwerken. Het leuke 
van de schildersrol is dat het ook 
voor veel interactie zorgt. Door met 
elkaar te schilderen komt er naar 
boven wat voor diegene belangrijk is. 
Wat heeft diegene nodig om fijn te 
wonen of te werken?

Feestelijke presentatie
Het project is zo mooi en waardevol dat de schilderijen – met de bijbehorende 
verhalen - zijn gebundeld in een boek. Donderdag 23 mei vond onder grote 
belangstelling de presentatie van het boek ‘De Reis van De Bieslandhof’ plaats. 
Na een welkomstwoord van locatiemanager Lydi Brouwer en een inspirerende 
presentatie over kunst van begeleider welzijn Ilona Senghore, overhandigde 
directeur Andrea Jaszmann het eerste exemplaar aan bewoonster én schilder 
Petra Nooijen. Het was een feestelijke middag waar iedereen zijn bewondering 
en enthousiasme uitsprak over het schildersdoek en het prachtige boek.

Feestelijke presentatie boek
De Reis van De Bieslandhof 

Enthousiast geworden?
Het boek is te koop bij de receptie van De Bieslandhof. 

De opbrengsten komen ten goede aan de bewoners.

   Samen – Jezelf zijn – Boven verwachting

Vorig jaar stond in het teken van 
50 jaar De Kreek. Een jubileum wat 
groots gevierd is met verschillende 
activiteiten door het jaar heen. 
Eén van die activiteiten was het 
kunstproject ‘Op Visite bij Pieter’ 
van Stichting Op Visite. In de 
tuinkas was een atelier gecreëerd 
waar workshops plaatsvonden. Een 
maand lang gaf kunstenares Riëlle 
Beekmans elke zaterdagochtend 
keramiekworkshops voor de 
bewoners. Het doel van de 
workshops was het maken van een 
beeld dat iets laat zien over henzelf 
en De Kreek. Op de laatste dag 
van de wandeldriedaagse eind juli 
werd het beeld dat door bewoners 
die aan de Op Visite workshops 
hebben deelgenomen onthuld. Dit 
beeld is speciaal door de bewoners 
en kunstenares Riëlle Beekmans 
ontworpen voor het 50-jarig jubileum 
van De Kreek in 2018.

Het ontstaan van het beeld
Elke week is één beeld van een 
bewoner uitgekozen dat meerdere 
mensen aansprak en dat symbolisch 
mooi paste bij De Kreek. De eerste 
keer was dat de schildpad. Dat 
staat symbool voor de leeftijd van 
de bewoners, het leeftempo in De 
Kreek en voor een lang en gelukkig 
leven. De schildpad heeft gezelschap 
gekregen van twee kleine schildpadjes, 
omdat je in De Kreek nooit alleen 
bent. Uit de tweede workshop kwam 
een vogel in een boom naar voren. 
Een vogel staat symbool voor de 
vrijheid in De Kreek en het bekende: 
elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. 
In De Kreek wonen veel verschillende 
mensen en voor iedereen is er 
ruimte om te zijn wie je bent. Bij de 
vogel en de schildpad heeft Riëlle in 
overleg met bewoners, vrijwilligers en 
bezoek nog twee beelden uitgezocht. 
Als symbool voor het feest is er een 
beeld van een taart van vijf lagen, voor 
elke tien jaar één laag. Het laatste 
beeld is een kikker met een cadeautje 

in zijn armen. Dit beeld is uitgekozen 
omdat kikkers in een kreek wonen en 
je niet met lege armen naar een feest 
gaat.
 
Een verhalend feestje
Om de beelden aan elkaar te 
verbinden, plaatste Riëlle ze 
gezamenlijk op een klei vorm, dat 
je kunt zien als een eiland. Samen 
vormen de beelden nu een verhalend 
feestje. Wat je ziet is helder maar 
toch kun je je nog afvragen wat er 
nu precies gebeurt. Je kunt je eigen 

fantasie laten gaan bij dit bonte 
gezelschap dat gezellig bij elkaar komt 
om een feestje te vieren. Want dat het 
feest is, dat is duidelijk.
 
Al met al was het een feestelijke 
zaterdag! Naast de uitreiking van het 
beeld was er namelijk ook nog een 
zomerfeest waarbij de deelnemers 
van de wandeldriedaagse feestelijk 
werden verwelkomd door een 
Hawaian band en zij een welverdiende 
medaille kregen.
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Dementie: ‘Er is nog heel veel mogelijk’ 
Sinds november 2018 kan iedereen met de diagnose dementie – of het vermoeden daarvan – terecht bij 
sociaal makelaar Debora van der Ende. Een project om mensen in Delft te helpen en te stimuleren actief te 
blijven door passend vrijwilligerswerk te doen. Ook met een ingrijpende ziekte als dementie of bijvoorbeeld 
Parkinson zijn er nog talloze mogelijkheden om actief te blijven in de samenleving. Debora helpt en geeft 
advies en begeleiding om weer iets te ondernemen waar je gelukkig van wordt: Je passie.  

Debora: ‘Ik zie heel vaak dat iemand 
die net de diagnose dementie 
heeft gekregen een deuk in het 
zelfvertrouwen oploopt. En ook voor 
de omgeving is het zoeken naar een 
nieuwe balans. Vaak lukt het niet 
meer om werk of oude hobby’s uit 
te oefenen. Maar dat betekent niet 
dat je niets meer kan. Er is vaak nog 
heel veel mogelijk, zolang je maar niet 
te moeilijk denkt! Daarom heet het 
project ook ‘Je passie vergeet je niet’. 

Diverse geslaagde matches
Debora is nu ruim een half jaar aan 
de slag als sociaal makelaar en heeft 
al diverse geslaagde matches gemaakt. 
‘Zo werd ik benaderd door een man 
die altijd als fysiotherapeut heeft 
gewerkt, daar wilde hij graag nog 
wat mee doen. Na ons gesprek ben 
ik op zoek gegaan naar een praktijk. 
De eerste praktijk die ik benaderde 
was direct enthousiast. En ook de 
man in kwestie zag het helemaal 
zitten. Nu gaat hij elke week naar 
de praktijk en ondersteunt daar de 
behandelaren. Ondanks dat hij slecht 
uit zijn woorden komt door zijn 
dementie pakt hij direct zijn rol, hij 
voelt zich thuis én gewaardeerd. Dat 
is zo belangrijk, dat je je ook met een 
ziekte een volwaardig persoon voelt.’

‘Dat is zo belangrijk dat je je ook met een ziekte
een volwaardig persoon voelt’

Enthousiasme en hard werk zorgt voor resultaten
Naast haar werk als sociaal makelaar voor Delft voor Elkaar werkt Debora 
ook in Ontmoetingscentrum Dock van Delft van Pieter van Foreest. Ze werkt 
met jonge mensen met dementie, en dat blijkt een goede combinatie te zijn 
met haar werkzaamheden als sociaal makelaar. ‘Bij de start van het project 
heb ik mijn netwerk benaderd. Ik heb contact gezocht met o.a. casemanagers 
en ziekenhuizen. Bij iedereen heb ik verteld wat ik doe en voor mensen kan 
betekenen.’ Het enthousiasme en harde werk van Debora heeft in korte tijd 
voor resultaat gezorgd. En van elke match kan ze vertellen hoe het hen vergaat. 
Ze houdt ook contact nadat de match gemaakt is en ondersteunt als het even 
moeilijk wordt door bijvoorbeeld onzekerheid. ‘We kijken dan samen wat kan 
helpen, zo ben ik een aantal keer mee geweest naar het vrijwilligerswerk.’ 

‘Dat ze iets kunnen bijdragen aan de samenleving
zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen

en een zinvolle tijdsbesteding”

Mensen groeien omdat ze van betekenis zijn
Veel vrijwilligers zien hun bezigheden als werk. Debora: ‘Je ziet dat mensen 
groeien omdat ze van betekenis zijn. Dat ze iets kunnen bijdragen aan 
de samenleving zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen en een zinvolle 
tijdsbesteding. Ook voor mensen die al binnen een zorgorganisatie wonen kan 
het een uitkomst zijn. Dus ook die mensen en de zorgverlening zou ik willen 
meegeven, schroom niet en laten we een afspraak maken om de mogelijkheden 
te bespreken.’

Samen dementie vriendelijk
Het project ‘Je passie vergeet je niet’ is een onderdeel van de activiteiten om van Delft een dementievriendelijke 
gemeente te maken. Het is een initiatief van de gemeente Delft, de Stichting Alzheimer DWO en de 
ontmoetingscentra van Pieter van Foreest. 

Contact en meer informatie
Debora van den Ende, Social makelaar bij vergeetachtigheid en dementie. Debora is te benaderen via e-mail:
d.van.der.ende@pietervanforeest.nl of per telefoon: 06 19141660. 
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Diva Dichtbij heeft al veel optredens bij onze 
locaties mogen verzorgen. De combinatie van 
professionele zang met oprechte aandacht  
zorgt voor waardevolle, bijzondere, veelal 
emotionele momenten met veel interactie. De 
optredens van Diva Dichtbij vinden plaats in 
een huiskamer van het verpleeghuis of aan de 
rand van het bed. Zo kunnen zij op een open 
en persoonlijke manier een optreden geven.

Op woensdag 3 juli kwam Diva Zoë Hemmes 
voor het 4000ste optreden van de Diva’s naar 
Veenhage. Reden voor een feestje.
Zoë had gebak meegenomen en speciaal haar 
kar versierd met ballonnen. Het optreden was, 
zoals alle optredens, heel bijzonder.
Zoë wist als geen ander iedereen te raken met 
haar bijzondere optreden en waarbij velen een 
traantje wegpinkten.

Het was een feestelijke middag waarbij 
iedereen echt van genoot. Gefeliciteerd Diva 
Dichtbij, we hopen nog van vele optredens te 
mogen genieten!

Feestelijke 4000ste optreden
Diva Dichtbij bij Veenhage 

Wijziging openingstijden Klant Contact Centrum
Vanaf heden is de sluitingstijd van het Klant Contact Centrum (KCC) vervroegd van 17.30 naar 17.00 uur. Dit 
betekent dat het KCC op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar is. De reden hiervan is de drukte in de 
ochtenden die dan beter op kan worden gevangen door de sluitingstijd te vervroegen. Na 17.00 uur is het
aantal telefoontjes minimaal. Voor verdere vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum door te bellen 
naar 015 515 5000 of via de mail: contact@pietervanforeest.nl.

Ervaar de wereld van iemand met dementie 

Nieuwe producten om langer veilig thuis
te wonen 
Bij Pieter van Foreest proberen we ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk veilig thuis kunt blijven wonen. Om dit 
nu nog beter mogelijk te maken, heeft FocusCura een aantal nieuwe producten geïntroduceerd voor de cliënten van 
Pieter van Foreest: 

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/haar hoofd willen 
kruipen, zodat ik kan begrijpen wat 
hij/zij meemaakt’ is veel gehoord 
bij medewerkers in de zorg/welzijn, 
mantelzorgers, familieleden en 
vrienden. 

Met de Virtual Reality-bril van Into 
D’mentia is dat mogelijk. Door deze 
VR-bril op te zetten wordt iemand 
meegenomen in een virtuele wereld 
van iemand met beginnende dementie. 
U ervaart door het opzetten van 
deze bril dus wat een persoon met 
dementie ervaart.

• Goedemorgen sms-service
  Dagelijks gaat er automatisch een sms-bericht naar uw mantelzorgers. 

Dit gebeurt nadat een sensor beweging heeft waargenomen. Zo weet de 
mantelzorger dat uw dag is begonnen. 

• Rookmelder
  Deze slimme rookmelder geeft bij rook een geluidssignaal en een signaal 

naar een hulpverlener van de zorgcentrale. 

•  Trekkoord met extra alarmknop
  Wanneer u aan dit koord trekt, gaat er direct een signaal naar een 

hulpverlener van de zorgcentrale. Ideaal voor in de slaapkamer, badkamer of 
het toilet. 

• Extra hals- of polszender
  Wanneer uw partner ook personenalarmering wilt of nodig heeft, dan is dat 

heel eenvoudig. Hij of zij heeft hier alleen een extra hals- of polszender voor 
nodig.

Zelf ervaren?
Wilt u meer informatie over de VR-
bril of wilt u hem zelf ervaren? 
Iedere eerste donderdag van de 
maand tussen 13:30 -16:00 uur 
is dit mogelijk op afspraak in 
Ontmoetingscentrum Vermeertoren, 
Beresteynstraat 169B te Delft.  

Aanmelden kan telefonisch via 
015-5158200. Om de VR-bril uit te 
proberen in het Westland, kunt u 
terecht bij Ontmoetingscentrum 
Naaldwijk. Hiervoor kunt u zich 
telefonisch aanmelden bij Esther 
Tettero via 0174-744800.

Een sessie duurt 30 minuten. 15 
minuten voor het filmpje en daarna 
volgt een kort gesprek van ongeveer 
een kwartier om de ervaring te 
bespreken.

Meer informatie
Meer informatie over deze

producten en het aanschaffen
ervan is te vinden via

https://pietervanforeest.nl/
zorg-bij-u-thuis/services/

personenalarmering

of op de website van
FocusCura:

https://www.focuscura.
com/nl/producten/

personenalarm-calarm-home. 
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Boukje de Laat deed via haar 
werkgever Rijk Zwaan een 
middag vrijwilligerswerk in 
De Terwebloem. Hier werd ze 
geraakt door de medewerkers 
van De Terwebloem en de 
manier waarop zij met de 
bewoners omgingen. Ze zag 
dat muziek zorgde voor een 
glimlach op de gezichten van 
cliënten. Via Boukje kwam Jurgen 
in contact met Carla en Anneke, 
beiden werkzaam in 
De Terwebloem. Met elkaar 
vonden ze een manier om een 
optreden van Jurgen in
De Terwebloem voor elkaar 
te krijgen. ‘Het was zo’n warm 
en intens optreden’, glundert 
Carla. ‘Er was een lach, een 
traan en vooral heel veel plezier. 
Cliënten dansten en schuifelden 
mee. Zo’n beleving gun je toch 
iedereen?’

Stichting Ik Weet Dat
Jij Het Weet
Carla, haar collega Anneke, Boukje 
en Jurgen staken de koppen bij 
elkaar en besloten tot het oprichten 
van een stichting. Carla: ‘Hoe mooi 
zou het zijn om zoveel mogelijk 
genietmomenten te bieden aan 
ouderen en hun een moment te 
geven waar ze gelukkig van worden 
en ontspannen. Maar ook om 
medewerkers te laten zien hoe 
fantastisch het is om samen met 
cliënten te mogen beleven, dat is echt 
genieten 2.0.’ Jurgen: ‘Het oprichten 
van een stichting staat al langer om 
mijn wensenlijstje. Ouderen kunnen 
laten genieten van een optreden, 
ongeacht het budget wat beschikbaar 
is. Door het enthousiasme van 
mensen als Carla en Boukje is deze 
wens in een stroomversnelling 
gekomen.’ ‘Als stichting willen we 
zaken professioneel organiseren 
en kijken van welke (financiële) 
voorzieningen we gebruik kunnen 

maken om op die manier meer optredens te kunnen 
realiseren’, vult Boukje aan. 

Een vliegende start
De eerste twee giften waren al snel binnen. De eerste gift 
kwam van Rotary Westland en de tweede gift ontving de 
stichting in oprichting van de Ronde Tafel 97 Westland. Met 
de gelden konden de bewoners van Duinhof al genieten 
van een optreden en op korte termijn volgen meerdere 
Westlandse locaties. 
Een mooie vliegende start. Carla:  ‘Het geeft mij energie 
om, naast mijn werk als verzorgende, deze mooie warme 
geluksmomenten voor iedereen te creëren en hier draag 
ik graag mijn steentje aan bij. We zijn langs alle locaties 
gegaan om kennis te maken en om te laten zien wat een 
optreden doet met de cliënten. We kunnen een compleet 
draaiboek aanleveren zodat er op locatie niet zoveel 
anders meer gedaan hoeft te worden dan te ervaren en 
te genieten.’ Jurgen: ‘Onze droom voor de stichting is dat 
heel veel artiesten in de toekomst heel veel mensen op 
zorglocaties kunnen verblijden met hun optredens.
Samen onvergetelijke muzikale geluksmomentjes maken, 
daar doen we het voor’. 

Zo’n beleving gun je toch iedereen 

Links Carla Eesterman en rechts Boukje de Laat

Naam : Jurgen Jonkers
Beroep : Zanger en entertainer (Frans Bauwer impressie)
Lied : Ik weet dat jij het weet (vrolijk nummer, speciaal voor moeder Rietje geschreven)

De moeder van Jurgen kreeg de diagnose Alzheimer en hij weet als geen ander hoe dat erin 
hakt. Iedereen probeert er het beste van te maken. Natuurlijk deed het pijn en verdriet, maar 
Jurgen wilde dit niet alleen maar negatief beleven. Er waren en zijn nog steeds bijzonder mooie 
en ontroerende momenten.Pr

o
fi

el
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Trudy begint: ‘Ik ben sinds augustus 
2016 lid van de Cliëntenraad Thuis. 
Ik heb toen gereageerd op een 
advertentie in de krant. Ik werk heel 
graag met mensen, voor mensen en 
heb jarenlang in het management 
gezeten in de ouderenzorg. Daarbij 
heb ik ook altijd nauw samengewerkt 
met cliëntenraden en vond ik het 
werk dat ze deden al ontzettend 
belangrijk, dus die advertentie greep 
mij. Op deze manier blijf ik toch 
met de items bezig die ik altijd 
vanuit mijn werk heb gevolgd. Ook 
doe ik het vanuit maatschappelijke 
verantwoording. Om een steentje bij 
te dragen binnen de ouderenzorg. En 
ik doe dat nog altijd met heel veel 
plezier.’

Waar houdt de cliëntenraad
zich mee bezig? 
De cliëntenraad is de 
vertegenwoordiger voor de cliënten 
die in de thuissituatie zorg, begeleiding 
of ondersteuning ontvangen van 
Pieter van Foreest. Iedere zes 
weken komen de zeven leden van 
de Cliëntenraad Thuis samen om de 
agendapunten te bespreken. Hierbij 
komt alles naar voren wat de cliënten 
betreft. De leidraden hiervoor zijn 
de kaderbrief, de jaarplannen van de 
divisie Thuis, de Cliëntenraad Thuis en 
de algemene zaken waar Pieter van 
Foreest zich mee bezig houdt en mee 
bezig moet houden. ‘Dit jaar willen we 
bijvoorbeeld kijken hoe het zit met 
de bejegening van de cliënten binnen 
Pieter van Foreest en dan kijken we 
hoe dit punt binnen alle stukken is 
verwerkt. Bejegening is voor ons een 
heel belangrijk punt, omdat daar toch 
de basis van het respect ligt. Hoe ga 

Dat iemand in staat is om hun 
belangen te behartigen zonder de 
belangen van de organisatie uit het 
oog te verliezen. Je moet het in het 
juiste perspectief kunnen zien en 
dat vraagt nog best wel iets van je. 

je om met een cliënt? Wij willen heel 
graag dat daar een speciaal item aan 
gegeven wordt, zodat dit ook duidelijk 
naar voren komt als de medewerkers 
straks het plan lezen’, aldus Trudy.

‘Een ander belangrijk punt is de 
gedragscode. Een mooi voorbeeld 
waarvoor we ook ons best hebben 
gedaan, waarover we hebben 
meegedacht en voorbeelden hebben 
aangedragen. Met elkaar hebben we 
ons uiteindelijke resultaat bereikt en 
dit punt wordt verder uitgewerkt. 
Dat is ook een onderdeel van het 
vertegenwoordigen van de cliënten: 
echt staan voor wat de raad belangrijk 
vindt en zorgen dat dit onder de 
aandacht komt.’

Iedereen kent wel iemand die 
zorg of begeleiding nodig heeft
Het werk van de Cliëntenraad Thuis 
vindt Trudy erg belangrijk: ‘Dat ik 
het werk van de cliëntenraad zo 
mooi vind, is geboren door mijn 
werk waar ik als locatiemanager 
tegenover de cliëntenraad zat en ik 
heb dat altijd heel erg gewaardeerd 
en gerespecteerd. Het is belangrijk 
dat iemand die afhankelijk is van zorg 
of begeleiding iemand heeft waar 
hij of zij terecht kan met vragen. 
Ook bij Pieter van Foreest is er een 
hele goede samenwerking tussen 
de cliëntenraad en de directeur 
Thuis. Er is heel veel respect naar 
elkaar toe en de samenwerking is 
ook erg waardevol. Samen toetsen 
en verbeteren we de zorg voor de 
cliënten thuis. Het is belangrijk dat er 
binnen de organisatie samenspraak is: 
doen we het nu met elkaar goed of 
zouden er dingen anders moeten? Als 

Daarnaast is het handig om enige 
kennis te hebben of op te doen van 
wet- en regelgeving en wat er binnen 
de ouderenzorg speelt. Je hoeft niet 
zelf uit het management of de zorg te 
komen, maar het is wel belangrijk dat 

laatste is het ook gewoon leuk om 
bezig te zijn vanuit maatschappelijk 
belang. Wanneer je zorg of begeleiding 
nodig hebt, is het mooi dat er iemand 
is die in de gaten houdt of het 
allemaal gaat zoals het zou moeten 
gaan. Het allerbelangrijkste is de cliënt 
en dat die de zorg en begeleiding kan 
krijgen die hij of zij nodig heeft.’

Als je affiniteit met ouderen 
hebt, kun je ze heel veel bieden
Iedereen heeft binnen de cliëntenraad 
zijn of haar eigen kwaliteiten en 
taken die daarbij passen. ‘Het is heel 
prettig om mensen te hebben met 
verschillende competenties. We 
hebben bijvoorbeeld iemand die 
financieel erg is onderlegd. Daarnaast 
hebben we een lid die vanuit zijn 
werk thuis is binnen de WMO en 
ikzelf ken, dankzij mijn jarenlange 
ervaring als locatiemanager, de zorg 
van zowel binnen  als buiten. Zo 
kunnen we gericht kijken hoe de 
taken binnen de raad verdeeld kunnen 
worden en blijft het voor iedereen 
leuk.’ 

Op de vraag of er bepaalde 
competenties zijn die mensen nodig 
hebben om lid te worden van de 
cliëntenraad, antwoordt Trudy: ‘We 
proberen om de cliëntenraad zo 
representatief mogelijk te houden 
voor onze cliënten. Dat betekent ook 
dat we leden willen vanuit het hele 
werkgebied van Pieter van Foreest. 
Degene die nu is opgestapt, komt uit 
het Westland. Onze voorkeur gaat 
dan ook uit naar iemand die uit deze 
regio komt. Qua competenties is het 
belangrijk dat je representatief bent 
om cliënten te vertegenwoordigen. 

Samen toetsen en verbeteren we de zorg
voor de cliënten thuis
Samen de zorg verbeteren voor de cliënten die in de thuissituatie zorg, begeleiding of ondersteuning krijgen 
van Pieter van Foreest. Dat is het doel wat de Cliëntenraad Thuis nastreeft. Trudy van Eijbergen, lid van de 
Cliëntenraad Thuis en sinds kort ook van de Centrale Cliëntenraad, vertelt wat de cliëntenraad allemaal doet 
en waarom dit werk zo belangrijk is.

je er affiniteit mee hebt en je jezelf er 
in wilt verdiepen. Als je als mens een 
beetje affiniteit met ouderen hebt, 
kun je ze heel veel bieden.’ 

Interesse?
Wilt u samen met de overige Cliëntenraadsleden Thuis het verschil maken en wilt u meedenken en adviseren 
over een breed scala aan onderwerpen? Dan verwelkomen wij u graag. Op www.werkenbijpieter.nl vindt u meer 
informatie over het profiel.
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De zomer is vaak een rustige periode. Veel mensen zijn op vakantie of zijn op pad om
van het mooie weer te genieten. Maar bij Pieter van foreest is de zomer juist een

periode van bedrijvigheid. onze cliënten kunnen niet altijd op vakantie of op pad gaan
door hun kwetsbare gezondheid. Dus in de zomer halen we de vakantie en de uitstapjes 

naar onze cliënten toe, zodat we samen kunnen genieten van het mooie weer. 

De Bieslandhof sloot aan bij het Nederlands jaarthema 2019: 
Rembrandt & de Gouden Eeuw. Een maand lang
werden activiteiten georganiseerd met een gouden randje 

Volop gezelligheid tijdens de avondvierdaagse. In iedere 
regio gingen cliënten onder begeleiding aan de wandel om te 
genieten van de natuur en de zachte zomeravonden. 

Dat het beoefenen van kunst bijdraagt 
aan een goed gevoel is vorig jaar al 
bewezen tijdens de mooie projecten 
van Kunstkracht 55+. Door actief met 
kunst bezig te zijn wordt je innerlijk 
gevoelsleven aangesproken en je 
verbeeldingskracht gestimuleerd. Dat 
geldt voor alle leeftijdsgroepen, van 
jong tot oud.

Beeldende kunst 
In Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld 
zijn de bezoekers de afgelopen 
tien weken aan de slag gegaan met 
kunstenares Sarina Missot. Met het 
mooie project beeldende kunst van 
Kunstkracht 55+ hebben ze prachtige 
kunstwerken en creaties gemaakt. 
Er is geschilderd op aquarel, rijst- en 
bananenpapier, maar ook hebben ze 
zelf hun eigen papier gemaakt. De 
bezoekers genoten ervan om dit te 
maken van de bloemen en blaadjes uit 

eigen tuin. Vervolgens gingen ze aan de slag om collages, ruimtelijke tekeningen 
en reliëfs te creëren.

Op 23 juli zijn alle kunstwerken tentoongesteld en exposeerden de bezoekers 
met trots het eindresultaat. Familie en mantelzorgers konden onder het genot 
van een hapje en een drankje de schitterende creaties bewonderen.

Theaterproject
In De Hooge Tuinen is 7 juni het theaterproject gestart. Iedere week bereiden 
Serge Bosman en Willemijn Nowee een speciaal thema voor wat aansluit op de 
bewoners. Met een koffer vol attributen vindt er veel interactie plaats met de 
bewoners en familie. Samen zingen ze een herkenbaar lied. Elke week dezelfde 
melodie/wijs met andere woorden wat aansluitend op het thema van die week. 
De eerste keer was het thema Liefde. De trouwjurk en hoge hoed maakten het 
plaatje compleet en zorgden voor een hoop gezelligheid en herinneringen.

Komende projecten
Ook in het najaar wordt er gestart met nieuwe projecten, zoals schilderen en 
boetseren. Samen met cliënten kijken we alweer uit naar deze bijeenkomsten.

Kunstkracht 55+
Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke 
regeling ‘Lang Leven Kunst’ en is een succesvolle samenwerking tussen 
Westland Cultuurweb, Careyn en Pieter van Foreest en Westlandse culturele 
organisaties en kunstvakdocenten.

Zomer bij Pieter van Foreest Cliënten genieten van mooie projecten van
Kunstkracht 55+ 

In de tuin van Die Buytenweye werd een
camping opgezet 

Veenhage vierde vakantie in eigen land tijdens de 
Hollandse zomerweken
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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 15 september       
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. Licht ontvlambare stof  5. Kameraad  9. Hoofdstad van 
Letland  10. Beminde van Zeus  11. Imiteren  14. Actie voe-
ren  16. Meisjesnaam  17. Bijgeluid  19. Plaats in Drenthe 
20. Persoon die ons vaag bekend voorkomt  22. Dierenver-
blijf  24. Bisschopsmuts  26. Nalatenschap  28. Samenvoe-
ging  30. Stapel  33. Meisjesnaam  34. Meisjesnaam 
36. Krachtig  39. Lof toekennen  41. Hit  42. Zich thuis gaan 
voelen  44. In oprichting  45. Rivier in Nederland  46. Be-
stuurder  47. Tekeergaan 
 
Verticaal 
1. Zich bruin laten bakken  2. Vrucht  3. Roem  4. Rivier in 
Gelderland  5. Slechts  6. Grondsoort  7. Keurslijf   8. Hard-
loper  12. Ad interim  13. Vleesgerecht  15. Rekbaar materi-
aal  18. Weinigen  21. Naar beneden  23. Pennenhouder 
25. Roofdier  27. Bankterm  28. Stommiteit  29. Mals 
31. Vroeger  32. Toewijzen  35. Tabel  37. Oma  38. Peul-
vrucht  40. Errore exepto  43. Jongensnaam 
 

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

 

 

Oplossing: 
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De oplossing van de vorige puzzel was:
Tentoonstelling
De winnaar is Mw. L. Kuiper-Lens.

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


