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De allerbeste wensen 
voor u en uw naasten

In gesprek met Diny de Bresser, 
Voorzitter Raad van Bestuur

‘De decembermaand is ieder jaar 
weer een bijzondere tijd in het jaar. 
Het nieuwe jaar komt er aan en 
we genieten van de verschillende 
feestdagen zo aan het einde van 
het huidige jaar. Ongetwijfeld zullen 
al onze locaties op dit moment de 
sfeer ademen van kerst. Prachtige 
verlichting en sfeervolle aankleding 
zorgen voor een periode vol van 
gezelligheid.’

De allerbeste wensen
‘Natuurlijk wensen we iedereen het 
hele jaar door de beste wensen. Toch 
wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om u aan het einde van het 
jaar de beste wensen over te brengen. 
Ik wens u, uw naasten en een ieder 
hele fijne feestdagen in aangenaam 
gezelschap en de allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar.’

Pieter van Foreest bestaat
20 jaar
‘2020 is voor Pieter van Foreest 
een bijzonder jaar. In 2020 bestaat 
Pieter van Foreest als zorgorganisatie 
namelijk 20 jaar. Een jubileum, 
waar we graag bij stil willen staan. 
Gedurende het jaar zullen we, in 
het kader van het jubileum, diverse 
activiteiten organiseren. Het jubileum 
is een hele mooie reden om onze 
collega’s en vrijwilligers eens extra 
in het zonnetje te zetten. Ook voor 
u worden er activiteiten op de 
verschillende locaties georganiseerd. 
Meer informatie hierover volgt op 

op de zorgvraag in de regio. Het gaat 
hierbij om enkele locaties/afdelingen 
waar op dit moment wonen met 
zorg (lagere zorgzwaartepakketten) 
wordt geboden, echter waarbij 
nu ook behandeling (hogere 
zorgzwaartepakketten) geboden 
kan gaan worden. Ook worden er 
op enkele locaties, daar waar dit 
mogelijk is, extra plaatsen gerealiseerd 
door ruimtes aan te passen en/
of te verbouwen. Zo kunnen we 
extra wonen met zorg en wonen 
met zorg en behandeling (hogere 

een later moment. We hopen van 
harte dat u het 20-jarig lustrum met 
ons mee wilt vieren? Laten we hopen 
dat 2020 een mooi jaar mag zijn voor 
iedereen.’

Een warm welkom aan
Petra de Jongh
‘In de vorige Pieters Nieuws is al 
gemeld dat Petra de Jongh per 
1 januari is benoemd tot lid van de 
Raad van Bestuur van Pieter van 
Foreest. Petra en ik zullen samen 
het tweehoofdige Raad van Bestuur 
gaan vormen van Pieter van Foreest. 
Een ontwikkeling waar ik enorm 
blij mee ben. De eerste periode zal 

zorgzwaartepakketten) plaatsen 
realiseren. Bovendien komen er 
binnen Pieter van Foreest een aantal 
echtparen kamers bij. Deze zijn 
geschikt voor senioren waarbij beide 
partners een zorgindicatie hebben. 
Door deze ontwikkeling neemt de 
hoeveelheid plaatsen wonen met 
zorg (en behandeling) bij Pieter van 
Foreest in de regio toe. Dit heeft 
een positief effect op de huidige 
wachtlijsten van diverse locaties. 
Een mooi bericht om 2019 mee af te 
sluiten en 2020 mee te starten.’

Petra gebruiken om nader kennis te 
maken met onze organisatie. Ze gaat 
kennismaken bij de locaties en de 
verschillende onderdelen van Pieter 
van Foreest en gaat mee lopen met 
enkele collega’s. We zijn verheugd met 
de komst van Petra en ik heet haar 
van harte welkom.’

Nieuwe collega’s welkom
Door de extra middelen 
verpleeghuiszorg zijn we in staat 
gesteld om extra personeel aan 
te kunnen nemen. Het vinden van 
nieuwe enthousiaste collega’s is in de 
zorgbranche en helaas ook in andere 
branches een absolute uitdaging. 
Ook voor Pieter van Foreest. Toch 
hebben we in 2019 veel nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen. Daar 
zijn we enorm blij mee. Helaas 
hebben we ook afscheid genomen van 
een aantal collega’s. Collega’s die met 
pensioen zijn gegaan of elders een 
nieuwe uitdaging zijn aangegaan. Een 
oproep ook aan u: mocht u iemand 
kennen die hart voor de zorg heeft 
en graag in de zorg wil werken, dan 
horen we dat graag. Onze vacatures 
staan op onze website
www.werkenbijpieter.nl.

Extra plaatsen realiseren wonen 
met zorg (en behandeling)
‘Het is fijn om te kunnen melden 
dat we in samenwerking met het 
zorgkantoor een aantal extra plaatsen 
wonen met zorg & behandeling 
kunnen gaan realiseren. Dit sluit aan 

Ik wens u hele fijne feestdagen 
en ook in 2020 kunt u op ons 
blijven rekenen.

Petra de Jongh

Samen 
 Jezelf zijn 

Boven verwachting

Stichting Present Delft en Pieter van Foreest
gaan samenwerking aan
Stichting Present Delft en Pieter 
van Foreest slaan de handen ineen 
om in 2020 ten minste vijftien 
vrijwilligersprojecten te realiseren bij de 
Delftse locaties van Pieter van Foreest. 
Hiervoor tekenden Corin Potters-
Kemp namens Pieter van Foreest 
en Andries van Eckeveld en Marnix 
Duinkerken namens Stichting Present 
Delft op 3 december een convenant.

Een helpende hand of luisterend oor
Stichting Present Delft is al ruim 6 jaar als makelaar in vrijwilligerswerk actief 
in de stad, en koppelt vrijwilligers aan hen die een helpende hand of een 
luisterend oor hard nodig hebben. Inmiddels worden bijna 200 projecten per 
jaar georganiseerd. Een groot deel van deze projecten is gericht op (eenzame) 
ouderen en op het overbruggen van de kloof tussen generaties. Samen met 
ouderen worden spelletjes gedaan, wordt gemusiceerd of wordt een wandeling 
gemaakt. Pieter van Foreest helpt in de organisatie van deze projecten en geeft 
financiële steun, waardoor steeds meer vrijwilligers er voor ouderen kunnen 
zijn en meer mensen bereikt kunnen worden.
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leuk om met deze dagen te werken. 
Je moet het toch zelf gezellig maken. 
Voor ons als medewerkers zijn het 
toch ook feestdagen en voor de 
cliënten ook. Ik vind het dan ook erg 

belangrijk om daar wat mee te doen. 
Met Oud & Nieuw gaat dat soms wat 
lastiger, omdat de meeste ouderen 
dan toch naar bed willen, maar dan 
doen we aan het eind van de middag 

gezellig een borreltje en eten we ’s 
avonds wat uitgebreider. Dat zijn dan 
toch de leuke dingen, om er zo samen 
wat gezelligs van te maken.”

Samen met 
bewoners creatief 

bezig zijn

Angelique Vollebregt
Gastvrouw

“Ik ben gastvrouw in Weidevogelhof 
en ik vind het erg leuk om creatief 
met de cliënten bezig te zijn. Ook 
rondom de feestdagen. Dit jaar 
versieren wij samen kerstkransen. 
De benodigdheden hebben we de 
cliënten met Sinterklaas cadeau 
gegaan. Ook op tweede kerstdag is 
Angelique aan het werk, maar wat 
ze dan samen met de cliënten gaat 
doen, weet ze nog niet: “we weten nog 
niet welke bewoners naar huis gaan 
om kerst met hun familie te vieren. 

Maar uiteraard zorgen we voor een 
gezellige dag voor de cliënten die 
niet naar huis gaan. Dat is waar mijn 
hart ligt, leuke dingen doen met de 
bewoners.”

”Kerst bij ons thuis 
ging er vroeger heel 

anders aan toe”
Mevr. Riet Looijen
Cliënt 

Vroeger vierde Riet Looijen kerst 
samen met haar familie, maar dat 
ging er wel heel anders aan toe 
dan nu: “We waren Protestants, 
we gingen wel naar de kerk maar 
hadden bijvoorbeeld geen kerstboom. 
We versierden het huis wel met 
een kerststukje of iets dergelijks, 
maar dat was niet zo uitgebreid als 
dat het nu is. We gingen met kerst 
naar de zondagsschool. Er was een 

kerstviering met kerstverhalen en 
er werden kerstliederen gezongen.” 
Riet herinnert zich ook het heerlijke 
kerstdiner. “Met kerst aten wij gezellig 
met de hele familie, mijn ouders 
hadden zes kinderen. Mijn moeder 
kookte altijd peertjes en daar hadden 
we dan een lekker stukje vlees bij. 
Heerlijk!” 

“Je moet er
samen wat gezelligs

van maken”

Alice Gravesteijn, 
Verzorgende IG

Alice werkt al jaren met de 
feestdagen, soms met kerst, soms met 
Oud & Nieuw. “Ik vind het altijd heel 

Kerst in Ierland
Mevrouw Zwanink 

Elk jaar weer gaat mevrouw Zwanink 
naar de kerstshow in het tuincentrum, 
ze vindt het prachtig! Elk jaar is de 
show weer anders en geniet ze er 
weer volop van. Zeker omdat het 
in schril contrast staat met hoe zij 
vroeger thuis kerst vierde. Mevrouw 
Zwanink woonde vroeger in Ierland. 
“Kerst in Ierland is in grote lijnen 
hetzelfde als hier in Nederland, maar 
dan wel een stuk minder uitgebreid. 
In het dorp waar ik vandaan kom, 
was de manier van kerst vieren een 
stuk eenvoudiger. We vertelden elkaar 
verhalen en ’s avonds stond er een 
heerlijke kalkoen op tafel waar we 
met het hele gezin, met tien kinderen, 
samen van genoten.” 

Kerst is voor ons het meest belangrijke feest 
Ineke en Katja Kranenburg 

De familie Kranenburg uit Pijnacker heeft een bijzondere kersttraditie. Dochter 
Katja vertelt namens haar moeder Ineke over hun familietraditie: “De familie 
van mijn vader vierde de kerst altijd bij ons thuis. Toen mijn vader overleed zei 
mijn moeder dat ze dat eigenlijk wel wilde doorzetten en toen hebben mijn zus 
en ik de organisatie op ons genomen. Neven, nichten, ooms en tantes zijn erbij, 
waardoor we elk jaar met zo’n 25 man aan tafel zitten tijdens een kerstbrunch. 
Dit jaar wordt extra dierbaar omdat we het voor de laatste keer vieren in 
ons ouderlijk huis. Mijn moeder is namelijk verhuisd naar Weidevogelhof. Het 
is dus ook een beetje afscheid nemen van het huis, waar mijn ouders ruim 40 
jaar gewoond hebben.” Dat het de laatste keer is dat de kerstbrunch thuis kan 
worden gehouden, betekent niet dat de traditie niet wordt voortgezet: “Volgend 
jaar vieren we het gewoon ergens anders en misschien kan dat dan niet met 
kerst, maar het weekend ervoor. Kerst is voor ons het belangrijkste feest van 
het jaar en dit jaar pakken we thuis nog een keer groots uit.” 

Wat doet u met kerst? 
December staat traditioneel in het teken van feest, warmte en gezelligheid. Een maand die bol staat van tradities, 
herinneringen, bezinning en samenzijn. Iedereen beleeft de feestdagen op zijn of haar eigen manier. In deze editie van 
Pieters Nieuws spreken we met mensen binnen Pieter van Foreest over deze mooie maand. Wat vinden zij mooi aan 
de feestdagen?  

A
ng

el
iq

ue
 V

ol
le

br
eg

t

A
lic

e 
G

ra
ve

st
ei

jn
,

In
ek

e 
en

 K
at

ja
 K

ra
ne

nb
ur

g

M
ev

ro
uw

 Z
w

an
in

k 

M
ev

r. 
R

ie
t 

Lo
oi

je
n



76

Care-Riing: de zorgtelefoon die mensen
met dementie rust kan geven 

Jurgen Jonkers verzorgt
optredens met goud randje 

Pieter van Foreest start met medicatiebegeleiding 
op afstand in de thuiszorg

Eén op de vijf mensen krijgt 
dementie. Op dit moment leven 
ruim 280.000 mensen in Nederland 
met deze ziekte. Dementie is de 
naam voor een combinatie van 
symptomen (een syndroom), waarbij 
de hersenen informatie niet meer 
goed kunnen verwerken. Dementie is 
een verzamelnaam voor ruim vijftig 
ziektes. 

Care-Riing
Mensen met alzheimer kunnen soms 
onrustig zijn, omdat ze denken dat 
ze verplichtingen hebben zoals de 
zorg voor kinderen. Een gesprek met 
een voor hen vertrouwd persoon, 
zoals een zoon of dochter, kan helpen 
ze gerust te stellen. Mensen met 
alzheimer willen vaak niets liever, 
maar doordat familie werkt of andere 
verplichtingen heeft, is dit niet op elk 
moment van de dag mogelijk. Care-
Riing simuleert een telefoongesprek 
met een naaste. Het is een intelligent 
antwoordapparaat. Een familielid heeft 
verschillende ‘bandjes’ opgenomen 
over fijne familieherinneringen en 
antwoorden op vragen. 
Door spraaktechnologie reageert 
Care-Riing op wat de bewoner 
zegt en worden de juiste bandjes 
afgespeeld. Hierdoor lijkt het net alsof 
de bewoner daadwerkelijk met een 
familielid belt, terwijl het de computer 
is die de bandjes automatisch afspeelt. 
Een Care-Riing gesprek start je door 
een persoonlijk telefoonnummer 
te bellen. De uitvinding is bedacht 
door Jelle Hylarides en gebaseerd 
op ervaringen met de moeder van 
Jelle. Zij heeft alzheimer en woont 
in Sonnevanck. Het is voor haar erg 
belangrijk om contact te houden met 
haar naasten. Het is dan heel fijn om 
aan de telefoon de stem van haar 
zoon te horen. Jelle zocht een manier 
om altijd beschikbaar te zijn voor een 
fijn gesprek, ook op de momenten dat 
hij er niet kon zijn. 

Iedere dag zetten we ons in voor onze cliënten. Hoe mooi is het dan als we hen 
ook onvergetelijke (muzikale) geluksmomenten kunnen bezorgen. Momenten 
die ontroerend zijn en zorgen voor een lach en een traan. Belangrijke 
momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. 
Herinneringen van geluk, verdriet en vreugde die 
je niet wilt kwijtraken. Toch overkomt het heel veel mensen. Mensen met 
alzheimer of een andere vorm van dementie. Bij dementie kan muziek
vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen. 

Jurgen Jonkers heeft de afgelopen maanden al veel harten weten te raken 
met zijn optredens in onder andere Akkerleven, De Terwebloem, Duinhof en 
Sonnevanck. Jurgen is o.a. bekend als imitator van Frans Bauer. Hij brengt zijn 
nummers en tal van andere Nederlandse liedjes met veel liefde en gezelligheid 
ten gehore. Bij ieder optreden zien we dat het de bewoners echt raakt en dat 
is ook niet zo vreemd. Jurgen ziet de ‘ik weet dat jij het weet’- tour als een 
persoonlijke missie. Zijn moeder Rietje heeft alzheimer en hij weet als geen 
ander hoe hij haar goed kan bereiken door middel van muziek. Hij maakt echt 
contact met iedereen. Fantastisch om te zien dat ieder optreden zorgt voor een 
glimlach op het gezicht van de bewoners. Ze zingen mee, dansen en genieten 
volop. Het zijn met recht optredens met een gouden randje.

Stichting Ik Weet Dat Jij Het Weet 
Op 27 september was het eindelijk zover! Na de officiële ondertekening bij de 
notaris is de Stichting Ik Weet Dat Jij Het Weet een feit. Hoe mooi is het om te 
zien dat ook onze collega Carla Eestermans, Verzorgende IG bij De Terwebloem, 
bij de ondertekening aanwezig was. Samen ervoor zorgen dat meer bewoners 
kunnen genieten van een onvergetelijk optreden. Dat gunnen we toch iedereen? 

Wilt u meer informatie over deze stichting?
Kijk dan op www.ikweetdatjijhetweet.nl

Pieter van Foreest gaat vanaf 2020 in 
de thuiszorg starten met het inzetten 
van de cMed Plus medicijndispenser. 
Dit doen we in samenwerking met 
onze partner FocusCura, waar 
Pieter van Foreest ook al voor de 
personenalarmering mee samenwerkt.

Ontzorgt cliënten én 
zorgverleners
De slimme medicijndispenser van 
cMed Plus helpt u zelfstandig en 
veilig de juiste medicatie op het 

Mooie aanvulling
Jet Timmerman, locatiemanager 
van Sonnevanck, is blij met deze 
ontwikkeling. ‘We merken dat de 
stem van Jelle zijn moeder veel 
rust geeft. De stem is voor haar 
vertrouwd en er worden samen 
herinneringen opgehaald. Het is een 
mooie aanvulling en komt de zorg 
zeker ten goede.’ Jet benadrukt dat 
Care-Riing niet in de plaats komt van 
contact met mensen met dementie, 
maar juist als een aanvulling op 
het contact gezien moet worden. 
‘De zorgmedewerkers doen wat 
zij kunnen om mensen zich zo 

juiste moment in te nemen. Zo 
worden fouten in medicatiegebruik 
voorkomen, de therapietrouw 
vergroot, onnodige kosten vermeden 
en extra gezondheidsrisico’s 
voorkomen. cMed ontzorgt zowel 
cliënten als zorgverleners. U krijgt 
meer vrijheid en zelfstandigheid. En 
zorgverleners hoeven niet meerdere 
keren per dag langs te komen om 
medicijnen te verstrekken. 
cMed Plus is veilig en makkelijk in 
gebruik. De medicijndispenser is 

prettig mogelijk te laten voelen, 
maar zij kunnen nooit de plaats van 
bijvoorbeeld een zoon of dochter 
innemen. Care-Riing bevindt zich 
nog in de proeffase. In de komende 
periode gaan we kijken of het bij onze 
overige bewoners eveneens de rust 
biedt.’

Meer informatie?
Meer informatie over Care-Riing 
vindt u op https://care-riing.com. 

voorzien van een groot en helder 
touchscreen, gezichtsherkenning voor 
extra beveiliging en geeft duidelijke 
geluids- en lichtsignalen wanneer 
het tijd is voor een volgende dosis 
medicijnen. Wordt de medicatie niet 
op tijd ingenomen, dan neemt de 
servicedesk van FocusCura contact 
op met u, uw mantelzorger of de 
zorgverlener. Zo is hulp altijd dichtbij.

   Samen – Jezelf zijn – Boven verwachting
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Bij Pieter van Foreest willen we dat 
kwetsbare ouderen, of ze nu thuis 
wonen, tijdelijk bij ons verblijven of bij 
ons wonen, het leven leiden zoals zij 
dat wensen. Dat iedereen kan blijven 
genieten van de kleine dingen van 
het leven. Wij ondersteunen graag. 
Wanneer iemand ernstig ziek is of 
de laatste fase van het leven nabij is, 
betreft het een intensieve periode. 
Dan is het fijn als je zoveel mogelijk 
met je dierbare bij elkaar bent. Om 
hen tijdens deze periode de juiste 
zorg te kunnen leveren wordt er vaak 
gebruik gemaakt van een hoog/laag 
zorgbed. Echter hoe fijn kan het zijn 
om juist in deze periode bij elkaar 
te kunnen liggen. Een koppelbed 
biedt de oplossing. Door middel van 
het bijrijden en op de juiste hoogte 
stellen van het koppelbed, wordt 
een eenpersoons hoog/laag zorgbed 
in een handomdraai een volwaardig 
tweepersoonsbed. Hoe waardevol 
de inzet van het koppelbed kan zijn, 
blijkt uit het verhaal van Mirjam 
Smet, leerling Verpleegkunde niveau 
4, werkzaam in De Bieslandhof op de 
afdeling Delftswit.

Mirjam: ‘Een bewoner is kort geleden 
opgenomen op de palliatieve afdeling. 
Zijn vrouw komt iedere dag trouw op 
bezoek. Al snel blijkt dat zijn conditie 
erg slecht is. Eten gaat mondjesmaat, 
de smaak is er niet. Deze dag wil hij 
niets, hooguit een hapje vla. Zijn ogen 
staan helder, soms fel. Het koppelbed 
staat op de kamer. In een opwelling 
vraag ik of mevrouw bij haar man wil 
liggen. Even samen zijn. Ze kijkt me 
aan, “kan dat?” “Tuurlijk”, zeg ik. “Ik ga 
gewoon verbouwen.”’

‘Hoe mooi is het
om nog een keer 
naast je geliefde

te liggen’

hier slapen. Vlak voor ze de kamer in 
wil gaan, zeg ik zachtjes dat ze even 
moet kloppen. Ze kijkt me een beetje 
verward aan. “Je ziet het zo wel”, zeg 
ik, “niet schrikken, niets ernstigs”. 
Ze gaat naar binnen en sluit de deur 
weer. 
Even later komen een schoonzoon 
en kleindochter. Ik ben net bezig met 
het delen van de laatste medicatie. 
Ik hoor de schoonzoon zeggen dat 
hij wijn en bier heeft meegenomen. 
Ik loop mee terug naar de kamer 

‘Terwijl ik mijn collega om hulp vraag 
en alvast begin om ruimte te maken, 
vraag ik hoelang ze al samen zijn. “56 
jaar”, zegt ze. Ik word er stil van. Dit 
echtpaar is al langer samen dan ze 
ooit alleen zijn geweest. Zij zijn een 
eenheid. Met mijn collega schuiven 
we samen de bedden tegen elkaar 
aan. Een beetje passen, meten en 
zorgen dat ze op gelijke hoogte staan. 
Als de bedden op hun plek staan, 
maken mijn collega en ik plaats. We 
dimmen de lichten, schuiven de tv 
recht voor de bedden en controleren 
een laatste keer of alles goed staat. 
Als ik zeg dat ik de deur dicht doe 
en het aanwezigheidslampje aan 
zet zodat niemand hen zal storen, 
klautert mevrouw al in bed. De liefde 
en emoties staan op haar gezicht te 
lezen. Meneer zijn gezicht heeft een 

om te kijken wat er is. Meneer heeft 
namelijk op het alarm gedrukt. Er 
is niets, hij vindt het leuk om de 
verpleegkundige te zien. Zijn dochter 
en kleindochter liggen op het 
koppelbed, zijn vrouw zit weer op 
haar vaste plekje naast hem en hun 
schoonzoon zit er ook bij. Meneer 
krijgt een biertje en de anderen 
drinken een glas wijn. De tv staat 
aan, het is een mooi tafereel. Meneer, 
fragiel als hij is, de koning te rijk met 
zijn geliefden om hem heen. Er wordt 

kleine glimlach, maar zijn ogen stralen. 
We doen zachtjes de deur dicht. Ik 
kijk naar mijn collega, dit raakt ons 
allebei. Hoe mooi is het om nog een 
keer naast je geliefde te liggen en dat 
wij dit mogelijk kunnen maken. We 
geven elkaar een knuffel, proberen de 
brok in onze keel weg te slikken en 
gaan weer verder met de avondzorg.’ 

‘Er is niets, hij
vindt het leuk om de 

verpleegkundige
te zien’

Later op de avond komt de dochter 
van het echtpaar. Zij zal ook vannacht 

gelachen, grapjes gemaakt, muziek 
geluisterd. Drie generaties bij elkaar. 
Ik loop terug naar de post, maar hoor 
nog net schoonzoon zeggen “Happy 
hour op de palliatieve afdeling”. 
We zeggen wel eens dat we het leven 
vieren, maar zo tastbaar als vanavond 
heb ik het niet vaak meegemaakt. Die 
avond proosten wij collega’s ook op 
het leven.’ 

De koning te rijk met de geliefden om zich heen 

Eerste Alzheimer Trefpunt in 2020
In het nieuwe jaar krijgt Pijnacker-
Nootdorp een maandelijkse 
ontmoetingsplek voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers: 
het Alzheimer Trefpunt. Samen 
met een team van vrijwilligers en 
professionals van Pieter van Foreest, 
Buurtzorg, Alzheimer DWO en 
Homeinstead worden deze trefpunten 
georganiseerd.

 
Wat houdt het Alzheimer 
Trefpunt in?
Bij het Alzheimer Trefpunt wordt er 
informatie gegeven en gezorgd voor 
een aangename en veilige sfeer waar 
bezoekers hun ervaringen met elkaar 
kunnen delen. Iedere bijeenkomst 
kent een eigen thema: leven met 
dementie na diagnose, hoe blijf je 
langer thuis, ik ben meer dan mijn 

dementie, dagbesteding, hulpmiddelen 
enzovoorts.
 
Wanneer vindt het Alzheimer 
Trefpunt plaats?
Het Alzheimer Trefpunt vindt elke 
tweede dinsdag van de maand plaats 
en wordt afwisselend gehouden in 
Pijnacker (in de oneven maanden) en 
Nootdorp (in de even maanden).

Het eerste trefpunt:
Datum : 14 januari 2020
Tijdstip : Vanaf 19.00 uur
Locatie : Buurt & Zo, Prins Hendrikstraat 28
   te Pijnacker
Thema : Vergeetachtigheid of dementie

Het tweede trefpunt:
Datum : 11 februari 2020
Tijdstip : Vanaf 19.00 uur
Locatie : CulturA & Zo, Dorpsstraat 7
    te Nootdorp
Thema : Leven met dementie na diagnose
 

De entree is gratis. Komt u ook naar een van de trefpunten?

Fijne
feestdagen
& een
gelukkig 2020 



Begin oktober vond het eerste buurtrestaurant ‘Eten bij de Buren’ in Delfshove 
in Delft plaats. Het buurtrestaurant vindt iedere tweede donderdag van de 
maand plaats en is voor iedereen die samen eten leuker vindt dan alleen. 
Lekker eten, elkaar ontmoeten, mooie gesprekken en vooral veel gezelligheid 
staan hierbij centraal. 

Mooie contacten
Het eerste buurtrestaurant was direct een groot succes. Er waren 31 
gasten en iedereen heeft volop genoten van de heerlijke drie-gangenmaaltijd 
en de gezelligheid. Vrijwel iedereen die aanwezig was, had zich ook weer 
ingeschreven voor het volgende buurtrestaurant en namen dan gelijk een 
bekende mee. Er zijn nieuwe contacten ontstaan en een aantal bezoekers 
hebben zelfs afgesproken een keer samen op pad te gaan. Inmiddels heeft 
het buurtrestaurant meerdere keren plaatsgevonden. Het was elke keer zeer 
gezellig, met goede gesprekken en lekker eten.

Vrijwilligers gezocht
Vindt u het leuk om een handje te helpen bij dit initiatief? Wij zoeken nog 
vrijwilligers die het leuk vinden om structureel of éénmalig te helpen met 
koken of het uitserveren van de maaltijd. U krijgt een kooktraining, dus 
ervaring is niet noodzakelijk. Tijden van 14.00 tot 20.30 uur. Kan u pas later, 
dan is dit geen probleem als we dit maar van tevoren weten. Uiteraard staat er 
voor u als vrijwilliger ook een maaltijd klaar. Interesse? Neemt contact op met 
Roel Kappetijn via 015 251 2155.

Buurtrestaurant Delfshove is een groot succes 

Buurtrestaurants 
Pieter van Foreest helpt graag buurtgenoten om met elkaar in contact te komen en zo eenzaamheid tegen te 
gaan. Samen eten betekent ook veel gezelligheid en hoe leuk is het dan als dat in het buurtrestaurant ‘Eten bij 
de Buren’ in Delfshove of het buurtrestaurant ‘Bij mekaar’ in De Kreek plaatsvindt.

‘Eten bij de Buren’
Wanneer :  Iedere tweede donderdag 

van de maand
Waar : Delfshove in Delft
Tijd : 17.30 – 20.00 uur 
Kosten : € 6,00 exclusief drankjes

reserveren : receptie Delfshove

receptie.dlh@pietervanforeest.nl,

015 – 256 9310)                      

‘Bij mekaar’
Wanneer :  Iedere laatste woensdag van de 

maand
Waar : De Kreek in ‘s-Gravenzande
Tijd : 17.30 – circa 20.00 uur
Kosten : € 6,50 exclusief drankjes

reserveren : receptie De Kreek

(0174 – 741 000)

of via www.bijmelkaar.nl

Eten bij
de Buren
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Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

Bewoners Die Buytenweye genieten
van Lichtjesavond

Vanaf 1 januari 2020 worden 
rolstoelen en scootmobielen voor 
mensen in een Wlz-instelling verstrekt 
uit één regeling: de Wet langdurige 
zorg (Wlz). De veranderingen 
gelden alleen voor mensen die 
in een zorginstelling wonen. Voor 
mensen die thuis zorg ontvangen 
verandert er niets. Op dit moment 
worden de mobiliteitshulpmiddelen 
geleverd uit meerdere regelingen, 
zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Per 1 januari 2020 worden de 
mobiliteitshulpmiddelen voor mensen 

Ieder jaar vindt op de tweede dinsdag 
van december Lichtjesavond in de 
Delftse binnenstad plaats. In Die 
Buytenweye was de Lichtjesavond dit 
jaar naar de locatie zelf gehaald. Er 
was een live verbinding van het festijn 
op de Markt, zodat ook de bewoners 
die niet in de gelegenheid zijn om hier 
naartoe te gaan van dit evenement 
konden genieten.

Dinsdagavond 10 december was het 
een gezellige drukte in het restaurant. 
Bewoners, familie, vrijwilligers en 
medewerkers waren bijeen gekomen 
om zo met elkaar te genieten van 
de lampjes die in de kerstboom 
werden ontstoken. Die Buytenweye 
was geheel omgetoverd in kerstsfeer. 
Medewerkers liepen in prachtige 
Charles Dickens kleding rond en er 
waren kraampjes waar allerlei leuke 
artikelen werden verkocht, waaronder 
kerststukjes, zelfgemaakte kaarten of 
feestelijke kleding.

Er werden heerlijke winterse 
versnaperingen uitgedeeld, zoals 
erwtensoep, apfelstrudel en glühwijn. 

die in een zorginstelling wonen alleen 
nog maar verstrekt vanuit de Wlz. 
Voor mensen die thuis wonen met 
een Wlz-zorg verandert er niets. 

Om welke hulpmiddelen
gaat het?
Hulpmiddelen voor mobiliteit 
(bijv. rolstoel en scootmobiel). 
Hulpmiddelen voor zorg en wonen 
voor algemeen gebruik (bijv. 
tillift, hoog-laagbed en roerende 
voorzieningen). Op dit moment 
verstrekt de Wlz alleen rolstoelen. 
Vanaf 2020 komen daar bij: 
scootmobielen en niet-algemeen 

Daarnaast heeft iedereen genoten 
van de heerlijke chocolademelk en 
koeken die gesponsord werden door 
Lidl, heel hartelijk bedankt Lidl! Terwijl 
er werd genoten van de muzikale 
klanken van de kerstliedjes kon er een 
ritje op de fietsriksja worden gemaakt 
die in kerstsfeer omgetoverd was en 
waar enthousiast gebruik van werd 
gemaakt.

Zowel op de Markt als in Die 
Buytenweye was een film te zien 
waarin iemand werd bedankt. Een 
bewoonster van Die Buytenweye 

gebruikelijke fietsen, zoals 
driewielfietsen.

Verandering per 1 januari
Indien u in een zorginstelling woont 
en u uw rolstoel of scootmobiel 
van de gemeente heeft gekregen, 
dan behoudt u dat hulpmiddel. De 
gemeente blijft verantwoordelijk 
voor aanpassingen en onderhoud 
tot het hulpmiddel vervangen wordt. 
Als u na 1 januari 2020 een nieuw 
mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, 
dan wordt deze verstrekt uit de Wet 
langdurige zorg en ook vanuit die 
regeling onderhouden.

had hieraan meegewerkt. Ze had een 
kerststuk gemaakt die ze speciaal aan 
één van haar dochters wilde geven 
als dank dat ze altijd voor haar klaar 
staat. Een mooi gebaar wat bij vele 
aanwezigen voor ontroering zorgde.

Om 19.00 uur was het dan zover. 
Terwijl de duizenden lampjes in de 
kerstboom op de Markt werden 
ontstoken, gingen tegelijkertijd de 
lampjes van de kerstboom zowel 
binnen als buiten Die Buytenweye aan. 
Het was een prachtig gezicht en een 
zeer geslaagde avond.



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 15 januari        
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieters 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. Groente  3. Bijbelse figuur  6. Fijngemaakte aardappels 
9. Schande  10. Lofdicht  11. Verdwenen  12. Heiligenvoor-
stelling  14. Afwijzing  16. Gretig verlangen  18. Mineraal 
21. Draaien  25. Alles bij elkaar  27. Familielid  28. Land-
bouwproduct  30. Wier  31. Sloerie  32. Ik (lat.)  33. Hulp-
vrager  35. Rumoer  37. Plaats in Overijssel  40. Meisjes-
naam  42. Duits persbureau  43. Leersoort  45. Verharing 
47. Kilowattuur  48. Autopech  49. Kou  50. Mafkees 
51. Europeaan 
 
Verticaal 
1. Vis  2. Strijdperk  3. Stadsdeel van Johannesburg  4. Een 
zekere  5. Zeer groot  6. Tuinhuisje  7. Braziliaanse stad 
8. Duits lidwoord  13. Amerikaanse nieuwszender  15. Delf-
stof  17. Familielid  19. Rivier in Rusland  20. Russisch 
staatsman  22. Onbezonnen  23. Larve van de langpootmug 
24. Vochtig  26. Jongensnaam  28. Blad papier  29. Pensi-
oenuitkering  31. Schrede  33. Meubel  34. Naderhand 
36. Zoogdier  38. Huisbediende  39. Verdovingsmiddel 
41. Rivier in Italië  43. Deel van een dak  44. Dik boek 
46. Frans lidwoord 

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

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

Kruiswoordpuzzel 

                                                                                                                        © Puzzelstad.nl 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1. Groente  3. Bijbelse figuur  6. Fijngemaakte aardappels 
9. Schande  10. Lofdicht  11. Verdwenen  12. Heiligenvoor-
stelling  14. Afwijzing  16. Gretig verlangen  18. Mineraal 
21. Draaien  25. Alles bij elkaar  27. Familielid  28. Land-
bouwproduct  30. Wier  31. Sloerie  32. Ik (lat.)  33. Hulp-
vrager  35. Rumoer  37. Plaats in Overijssel  40. Meisjes-
naam  42. Duits persbureau  43. Leersoort  45. Verharing 
47. Kilowattuur  48. Autopech  49. Kou  50. Mafkees 
51. Europeaan 
 
Verticaal 
1. Vis  2. Strijdperk  3. Stadsdeel van Johannesburg  4. Een 
zekere  5. Zeer groot  6. Tuinhuisje  7. Braziliaanse stad 
8. Duits lidwoord  13. Amerikaanse nieuwszender  15. Delf-
stof  17. Familielid  19. Rivier in Rusland  20. Russisch 
staatsman  22. Onbezonnen  23. Larve van de langpootmug 
24. Vochtig  26. Jongensnaam  28. Blad papier  29. Pensi-
oenuitkering  31. Schrede  33. Meubel  34. Naderhand 
36. Zoogdier  38. Huisbediende  39. Verdovingsmiddel 
41. Rivier in Italië  43. Deel van een dak  44. Dik boek 
46. Frans lidwoord 

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

 

 

Oplossing: 

 

 

  

 

Kruiswoordpuzzel 

                                                                                                                        © Puzzelstad.nl 
 
 
 
 

 
Horizontaal 
1. Groente  3. Bijbelse figuur  6. Fijngemaakte aardappels 
9. Schande  10. Lofdicht  11. Verdwenen  12. Heiligenvoor-
stelling  14. Afwijzing  16. Gretig verlangen  18. Mineraal 
21. Draaien  25. Alles bij elkaar  27. Familielid  28. Land-
bouwproduct  30. Wier  31. Sloerie  32. Ik (lat.)  33. Hulp-
vrager  35. Rumoer  37. Plaats in Overijssel  40. Meisjes-
naam  42. Duits persbureau  43. Leersoort  45. Verharing 
47. Kilowattuur  48. Autopech  49. Kou  50. Mafkees 
51. Europeaan 
 
Verticaal 
1. Vis  2. Strijdperk  3. Stadsdeel van Johannesburg  4. Een 
zekere  5. Zeer groot  6. Tuinhuisje  7. Braziliaanse stad 
8. Duits lidwoord  13. Amerikaanse nieuwszender  15. Delf-
stof  17. Familielid  19. Rivier in Rusland  20. Russisch 
staatsman  22. Onbezonnen  23. Larve van de langpootmug 
24. Vochtig  26. Jongensnaam  28. Blad papier  29. Pensi-
oenuitkering  31. Schrede  33. Meubel  34. Naderhand 
36. Zoogdier  38. Huisbediende  39. Verdovingsmiddel 
41. Rivier in Italië  43. Deel van een dak  44. Dik boek 
46. Frans lidwoord 

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:
Najaarsstorm
De winnaar heeft inmiddels bericht ontvangen? 

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


