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Website Pieter van Foreest
verbeterd voor mantelzorgers
Als mantelzorger komt er veel op u af. Wat 
moet er allemaal geregeld worden? Waar kunt 
u terecht voor vragen en informatie? En welke 
ondersteuning is er voor u als mantelzorger? Wij 
vinden het daarom belangrijk dat niet alleen de 
cliënt, maar ook de mantelzorger ondersteund 
wordt. Daarom hebben we wat aanpassingen 
aan onze site www.pietervanforeest.nl gedaan. 
Onder het kopje ‘zorg thuis’ vindt u een pagina 
‘mantelzorgondersteuning’. Op deze pagina 
vindt u informatie over waar u terecht kunt als 
mantelzorger, voor bijvoorbeeld een luisterend oor 
of hulp bij het aanvragen van zorg. 

Praktische informatie rondom financiering 
Onder het kopje ‘Praktische informatie’ vindt u 
de pagina’s ‘Indicaties en Eigen bijdrage’ en ‘Welke 
wet bekostigt uw benodigde zorg?’. Om de zorg, 
hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, 
moet er volgens de wet onderzocht worden of u 
hiervoor in aanmerking komt. U heeft een indicatie 
nodig. Meer informatie hierover vindt u op deze 
pagina’s. Uiteraard kunt u met vragen ook altijd 
contact opnemen met ons Klant Contact Centrum 

via contact@pietervanforeest.nl of telefonisch via 
015 515 5000. 

Brochures
Op zoek naar een brochure of meer informatie 
over een bepaald onderwerp? De laatste versies 
van onze folders staan altijd op onze site: 
www.pietervanforeest.nl/brochures 

Aandacht voor
duurzaamheid 
Duurzaamheid is de afgelopen jaren een belangrijk 
en veelgehoord onderwerp. In het klimaatakkoord 
vanuit de overheid is besloten dat zorgorganisaties 
zoals Pieter van Foreest de uitstoot van schadelijke 
stoffen, waaronder CO2, in 2030 teruggebracht moet 
hebben naar 50% van de huidige uitstoot. In 2050 is 
het de bedoeling dat we geen schadelijke stoffen meer 
uitstoten. 

Incontinentiemateriaal recyclen
Op een aantal locaties wordt er binnenkort begonnen 

met het apart inzamelen van 
incontinentiemateriaal. 
Dit incontinentiemateriaal wordt 
vervolgens met behulp van een 
speciale installatie gerecycled tot 
verschillende grondstoffen, waaronder kunststof. 

Milieuthermometer
Op dit moment doen vier locaties mee met een pilot, 
oftewel een proef om te kijken op welke manieren de 
locaties verduurzaamd kunnen worden. 
De pilot heet de milieuthermometer en er wordt dus 
gemeten hoeveel uitstoot er bespaard wordt door 
de verduurzaming. De locaties kunnen hiervoor een 
keurmerk verdienen. Wanneer de pilot afgerond is 
zullen er meer locaties volgen. 

Papieren 
coronatoegangsbewijs 
aanvragen
Sinds 25 september heeft u een 
coronatoegangsbewijs nodig om 
binnen te komen in onder andere 
de horeca, de bioscoop, het theater 
of muziekcentra. Zo’n bewijs is 
niet nodig in het openbaar vervoer 
en overheidsinstellingen. Het 
coronatoegangsbewijs geeft aan dat 
iemand aan één van onderstaande 
voorwaarden voldoet:

•  is 14 dagen of langer geleden 
volledig gevaccineerd.

•  heeft een negatieve PCR-test of 
antigeentest die niet ouder is 
dan 24 uur. 

•  heeft een herstelbewijs dat niet 
ouder is dan zes maanden.

De persoon die de coronapas 
scant, ziet alleen of u toegang krijgt 
en dus niet of u bent gevaccineerd 
of een test hebt gedaan. Daarmee 
is uw privacy beschermd.
Wel moet u ook een geldig 
identiteitsbewijs laten zien. 
Alleen het papieren bewijs of 
de CoronaCheck-app is niet 
voldoende.

Coronabewijs 
Wie een smartphone heeft kan 
met de app ‘CoronaCheck’ snel 
een coronabewijs ophalen. Echter 
niet iedereen beschikt over een 
persoonlijke smartphone. Het 
is daarom ook mogelijk om een 
coronabewijs op papier aan te 
vragen. Dit kan op twee manieren: 
zelf uitprinten (met behulp van 
DigiD) of telefonisch aanvragen.

Papieren coronabewijs
zelf printen
Mensen met een DigiD kunnen het 
papieren bewijs zelf afdrukken. 

•  Ga naar pagina Coronacheck.nl/
nl/print

•  Plaats een vinkje bij ‘Ik heb de 
privacyverklaring gelezen en 
begrijp hoe CoronaCheck mijn 
gegevens gebruikt’ en klik op 
‘Volgende’.

•  Klik op de optie die van 
toepassing is: Vaccinatiebewijs, 
Herstelbewijs of Testbewijs.

•  Klik op Log in met DigiD. De 
inlog is extra beveiligd. Inloggen 
kan alleen met de DigiD-app of 
met sms-controle. Klik op de 
optie die van toepassing is en 
volg de inlogstappen die daarop 
volgen.

•  Uiteindelijk verschijnt de pagina 
met de bekende vaccinatie-, test- 
of herstelgegevens. Klik op ‘Maak 
bewijs’.

•  Klik op ‘Open PDF’ en druk 
de pdf af zoals u dat gewend 
bent. Doe dat minimaal twee 
keer zodat u altijd een papieren 
bewijs thuis achter de hand hebt.

  Thuis geen printer? Sla na de 
stap ‘Open pdf’ het bestand op. 
Zet het bestand op een usb-stick 
en ga daarmee naar vrienden 
of een copyshop en druk het 
bestand daar af.

Telefonisch aanvragen
Vraag de coronapas aan via 
telefoonnummer 0800-1351.

Houd uw burgerservicenummer 
(BSN) bij de hand. Dit nummer 
staat in het paspoort, de 
identiteitskaart of het rijbewijs. 
Nadat uw gegevens zijn ingevoerd 
ontvangt u binnen vijf werkdagen 
het coronabewijs per post. Maak 
een kopie van het bewijs en houd 
het origineel thuis. 

Het papieren 
coronatoegangsbewijs bevat 
vier pagina’s:
•  Pagina 1 geeft informatie over 

het bewijs voor Nederland. Deze 
pagina hoeft niet te worden 
bewaard.

•  Pagina 2 is het 
coronatoegangsbewijs. Bewaar 
deze pagina goed. Laat bij het 
tonen van het bewijs alleen 
de code zien. Vouw de pagina 
dubbel zodat uw persoonlijke 
gegevens niet zichtbaar zijn.

•  Pagina 3 geeft informatie over 
het bewijs buiten Nederland. 
Deze pagina hoeft niet te 
worden bewaard.

•  Pagina 4 is het internationale 
bewijs. Bewaar deze voor het 
geval u de grens oversteekt.

Websiteverbeterdvoor mantel-zorgers
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Ik ben hier
kind aan huis 

Gezocht:
cliëntenraadsleden
voor de divisie wonen, zorg,
behandelingMidden in een woonwijk in ’s-Gravenzande ligt 

Ontmoetingscentrum Kornalijn waar de bezoekers 
graag komen. Zo ook de heer Leen van der Hooven 
en de heer Ram Sommandas. Samen met Anja Munter, 
programmacoördinator, vertellen ze met veel plezier 
over de gezelligheid en ondersteuning die ze in het 
ontmoetingscentrum vinden.

Ongedwongen sfeer
Het ontmoetingscentrum heeft een knusse 
ontmoetingsruimte en een heerlijke tuin. Vijf dagen 
per week zijn de bezoekers hier welkom. Sommige 
bezoekers genieten buiten in het zonnetje, terwijl 
anderen weer binnen hun eigen dingen doen. De 
sfeer is ongedwongen, niks moet en alles mag. Ook 
is iedereen in voor een praatje, waaronder de heer 
Van der Hooven. Hij komt sinds drie maanden 
iedere dinsdag naar het ontmoetingscentrum. Op de 
vraag wat er zo leuk is aan het ontmoetingscentrum 
antwoordt hij meteen: ‘Alles’. ‘De mensen, de zorg 
en de vriendschap. Dat gevoel had ik al snel en ik 
meen het. Anders kwam ik hier niet hoor’, lacht 
hij. De heer Sommandas komt al vier jaar bij het 
ontmoetingscentrum en is inmiddels een trouwe 
bezoeker. ‘Ik ben een kind aan huis hier en kom hier 
vier dagen per week, van maandag t/m donderdag. 
Vrijdag ga ik dan boodschappen doen. Ik vond het 
meteen gezellig en fijn hier. Zo gezellig dat ik al vrij 
snel meerdere dagen kwam.’ Anja: ‘Hij had het zo naar 
zijn zin dat hij al snel vroeg of hij vaker mocht komen. 
We zijn begonnen met twee dagen en dit werd al snel 
uitgebreid naar drie en toen naar vier dagen.’

Gezelligheid en samen zijn
Het ontmoetingscentrum is gericht op mensen die 
vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van 
alledag of het begrijpen van anderen. ‘Veel mensen 
denken dat alle bezoekers die hier komen dementie 
hebben, maar dat is zeker niet het geval. We ontvangen 
ook bezoekers met (lichte) geheugenproblemen of 
cognitieve problemen, maar dan niet de diagnose 
dementie hebben’, aldus Anja. ‘We hebben een duidelijk 
programma, omdat de bezoekers behoefte hebben 
aan structuur. Ongeacht je leeftijd, wil je ook weten 

waar je aan toe bent en wat er van je verwacht 
wordt. Dat biedt ook veiligheid. Veel activiteiten zijn 
erop gericht om het dementieproces te vertragen. 
Bewegen en geheugenfitness zijn een vast onderdeel 
van het programma. Zo hebben we een mobiele 
projector die spellen op de tafel projecteert, spellen 
die te maken hebben met rekenen, taal maar ook 
spellen met een bal. Op deze manier prikkelen we 
de hersenen. Daarnaast hebben we ook andere 
activiteiten, zoals bloemschikken en schilderen, maar 
we bieden ook ondersteuning voor het leren omgaan 
met geheugenproblemen. Het programma wordt 
inhoudelijk aangepast aan de wensen, interesses en 
behoeften van de bezoekers. Daarnaast bieden we een 
ondersteuningsprogramma voor de mantelzorgers. 
Dit bestaat bijvoorbeeld uit individuele ondersteuning, 
gespreksgroepen en lotgenotencontact.’

De heer Sommandas vertelt enthousiast dat hij gek 
is op sjoelen en het verzorgen van de plantjes in de 
tuin. Binnenkort gaat hij weer nieuwe plantjes kopen 
voor de tuin. De heer Van der Hooven wil graag zijn 
hersenen nog kraken en puzzelt graag, met name de 
woordzoekers. Zo heeft iedere bezoeker zijn/haar 
eigen voorkeur en dat is ook prima. De gezelligheid 
en het samenzijn vinden ze het belangrijkste en dat is 
goed merkbaar in de fijne en prettige sfeer.

Het bezoeken van een ontmoetingscentrum kan 
voor sommige mensen spannend zijn en vaak ervaren 
mensen bij de start een drempel om er heen te gaan. 
Anja: ‘Het is voor de (toekomstige) bezoeker dan fijn 
dat er iemand even meekomt om kennis te maken met 
het ontmoetingscentrum. Bij de heer Van der Hooven 
is zijn schoondochter meegekomen. Samen met hem 
hebben we afgesproken dat hij kwam, zodat hij kon 
wennen. Je kan toch pas na een paar keer zeggen 
of je je het hier prettig en fijn vindt.’ De heer Van 
der Hooven: ‘Ik vond het geen grote stap en had er 
geen moeite mee. Anders had ik het ook niet gedaan 
hoor, zo ben ik ook. Maar ik ben ook iemand die zich 
makkelijk aanpast. Ik ben jaren voorzitter geweest van 
de buurtvereniging en het gevoel hier herinnert mij 
daar ook een beetje aan.’

Nieuws van de Cliëntenraad Thuis 
Om zoveel mogelijk thuis jezelf te zijn 
Als Cliëntenraad Thuis behartigen wij de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten die 
thuis zorg of ondersteuning ontvangen. Hiervoor 
informeren wij ons op allerlei manieren zoals 
via seminars en workshops en gaan we zoveel 
mogelijk met de cliënten en/of hun naasten in 
gesprek. 

In dit kader hebben we in de maand oktober, 
in groepjes van twee, een informatief bezoek 
gebracht aan de ontmoetingscentra. We hebben 

Wie komt ons, de Cliëntenraad, 
ondersteunen? Wij zijn op zoek 
naar leden voor diverse lokale 
cliëntenraden om samen met 
ons, de cliënten en hun naasten 
het verschil te kunnen maken. 
De Cliëntenraad denkt mee met 
de organisatie en adviseert over 
een breed scala aan onderwerpen 
om de belangen van cliënten, 
familieleden, naasten en bezoekers 
te behartigen. 
Iets voor u? We horen het graag!   

Cliëntenraad bij
Pieter van Foreest
De Cliëntenraad heeft een 
belangrijke vertrouwenspositie 

binnen Pieter van Foreest. 
De leden vertegenwoordigen 
samen de mensen aan wie we onze 
zorg en diensten verlenen.
Ze kennen de mensen, zijn thuis 
in de omgeving en weten wat er 
speelt. Ze voelen zich optimaal 
betrokken. 

Werk dat boeit
Deelname aan de Cliëntenraad 
Pieter van Foreest vraagt 
enthousiasme, tijd en motivatie. 
U bent gemiddeld één dagdeel 
per week actief voor de 
cliëntenraad. In verband met de 
overlegstructuur wordt hier een 
bepaalde flexibiliteit verwacht. 

De Cliëntenraad vergadert 
meerdere malen per jaar en heeft 
daarnaast ten minste twee keer 
per jaar overleg met de Centrale 
Cliëntenraad.

Samen maken we het verschil
Wilt u samen met ons het verschil 
maken? Dan verwelkomen wij u 
graag als lid Cliëntenraad Pieter 
van Foreest. We zoeken leden 
voor meerdere locaties, waaronder 
Weidevogelhof, Veenhage, 
De Hooge Tuinen en Delfshove. 

Kijk voor meer informatie op 
https://pietervanforeest.nl/
vrijwilliger-bij/vacatures/

ons laten informeren over het reilen en zeilen van 
de ontmoetingscentra en zijn in gesprek gegaan 
met de cliënten, de programmacoördinator, het 
personeel en de vrijwilligers.

Voor algemene zaken kunt u ons natuurlijk 
ook direct bereiken. Stuur dan een mail naar 
cliëntenraad-thuis@pietervanforeest.nl 

Hartelijke groet,
Martin van Meurs, voorzitter
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Prachtige en inhoudsvolle 
waakmanden voor Stefanna 
Collega’s Linda en Jannie, beiden werkzaam bij 
Stefanna en enthousiast lid van de palliatieve 
werkgroep, hebben ervoor gezorgd dat er voor de 
verschillende afdelingen van Stefanna prachtige en 
inhoudsvolle waakmanden zijn gerealiseerd.

Deze waakmanden zijn gevuld met allerlei spullen 
om naasten bij de laatste fase bij te staan, te 
steunen en net dat stukje extra aandacht te geven. 
De periode van waken kan heel intensief en tegelijk 
heel waardevol zijn. De werkgroep van Stefanna 
vindt het dan ook heel belangrijk dat naasten de 
tijd en gelegenheid krijgen om te waken.

Weidevogelhof en
De Terwebloem vierden
tienjarig bestaan
De locaties Weidevogelhof en 
De Terwebloem bestaan beiden 
dit jaar tien jaar en dat lieten ze 
natuurlijk niet zomaar aan zich 
voorbij gaan! 

Weidevogelhof
Op woensdag 1 september was 
er in Weidevogelhof een gezellige 
feestmiddag voor de bewoners en 
op donderdag 2 september was 
het tijd voor een gezellige middag 
met de collega’s.

Magisch feest voor de 
bewoners
De bewoners konden genieten 
van allerlei leuke activiteiten en 
lekkere hapjes en drankjes, terwijl 
een draaiorgel, accordeonist en 
een zanger zorgden voor gezellige 
muzikale ondersteuning. En 
genoten werd er! De bewoners 
leefden zichtbaar op, iets wat 
meer dan welkom was na de 
afgelopen periode. Hoe fijn dat 
deze middag – uiteraard geheel 
coronaproof – weer mogelijk was! 

De bewoners konden blikken 
werpen, koekhappen, dieren aaien, 
zingen, dansen en er was ook een 
goochelaar die ervoor zorgde 
dat het een magisch feest werd. 
Natuurlijk hoort er ook gebak bij 
zo’n feestelijke dag, dus collega 
Elise had gezorgd voor heerlijke 
cupcakes. 

Het feest was niet mogelijk 
geweest zonder Stichting Vrienden 
van Weidevogelhof en zonder de 
inzet van de vrijwilligers en de 
collega’s van welzijn. Hartelijk dank 
daarvoor!

De Terwebloem
Ook De Terwebloem bestaat 
tien jaar! Dit werd gevierd met 
een feestweek vol met leuke 
activiteiten plaatsgevonden. Op 8 
oktober is er een mooi mozaïek 
kunstwerk ‘De levensboom’ 
onthuld door Bouke Arends, 
burgemeester van Het Westland, 
locatiemanager Viola Bras en twee 
bewoners van De Terwebloem.

Levensboom
Het kunstwerk ‘De Levensboom’ is 
gemaakt door collega’s, Marianne 
Minderman en Audrey Kuhn-Vaas, 
en bewoners van De Terwebloem. 
Op het kunstwerk staat een boom 
en tien vogels afgebeeld. De vogels 
staan ieder voor een jaar dat De 
Terwebloem al bestaat. De boom 
staat voor ontwikkeling en kracht 
in het leven.

Leuke activiteiten
Na de onthulling van het 
kunstwerk was er een gezellige 
Oud-Hollandse spelletjesmiddag. 
De burgemeester deed gezellig 
mee en ging in gesprek met de 
bewoners. De week zat verder 
nog vol andere leuke activiteiten, 
waaronder een heerlijk ontbijt en 
een gezellige borrel. 
Daarnaast kwam Duo ijgenweis 
langs voor een leuk optreden 
en waren er op dinsdag leuke 
marktkraampjes.

Bij Pieter van Foreest staat het 
welzijn van onze cliënten centraal. 
Daar zetten we ons samen met 
onze medewerkers iedere dag met 
veel plezier en enthousiasme voor 
in. Dat doen we nu en willen we 
ook in de toekomst kunnen blijven 
doen.  

De zorgvraag verandert. Steeds 
meer mensen blijven langer 
thuis wonen en het moment 
dat men eventueel naar een 
woonzorgcentrum verhuist is 
veelal op het moment dat er 
een complexere (verpleeghuis)
zorgvraag aan de orde is. Om in de 
toekomst de juiste zorg te kunnen 
bieden, kijken we continu vooruit 
en timmeren we aan de weg.  

Verbouw van 
woonzorglocaties  
Zo wordt de laatste hand gelegd 
aan de verbouwing in Sonnevanck 
te ‘s-Gravenzande waarbij 

een extra woongroep wordt 
gerealiseerd voor acht cliënten met 
daarbij een gezamenlijke huiskamer. 
In locatie De Bieslandhof in 
Delft worden enkele afdelingen 
gerenoveerd, waarbij de domotica 
eveneens een update krijgt. Het 
resultaat in beide locaties mag er 
zijn. Ook Duinhof in Ter Heijde, 
van oudsher een verzorgingshuis, 
wordt binnenkort verbouwd, zodat 
deze locatie ook geschikt wordt 
voor cliënten met een complexe 
(verpleeghuis)zorgvraag en Pieter 
van Foreest ook de gewenste zorg 
kan bieden. Tegelijkertijd vinden in 
Strandgoed Ter Heijde, gevestigd 
op de tweede etage van Duinhof, 
renovatiewerkzaamheden plaats. 
Tijdens de werkzaamheden in 
Duinhof en Strandgoed Ter Heijde 
wordt er voor de bewoners van 
Duinhof, de gasten van Strandgoed 
Ter Heijde en bezoekers van de 
Dagverzorging Plus een tijdelijk 
onderkomen geregeld, omdat het 

een grote interne renovatie betreft. 

Strandgoed Ter Heijde 
verhuist tijdelijk naar Delft  
Tijdens de werkzaamheden 
verhuist Strandgoed Ter Heijde 
tijdelijk naar locatie Delfshove in 
Delft. Zo kan het vakantiegevoel 
en de zorg en ondersteuning 
van de (toekomstige) gasten 
van Strandgoed Ter Heijde en 
hun mantelzorgers geboden 
blijven worden. Samen met de 
enthousiaste zorgmedewerkers 
en vrijwilligers kunnen we de 
zorg tijdelijk van de mantelzorger 
over blijven nemen met het 
vertrouwde vakantiegevoel, zodat 
de mantelzorger even op adem
kan komen.
Op www.strandgoedterheijde.nl 
vindt u meer informatie.

Voorbereid op de toekomst 

Inhoudsvolle waakmanden
Aandacht voor de omgeving en sfeer (licht; led 
kaarsjes, geluid; cd-speler, geuren; aromatische 
geurverspreider) en bijvoorbeeld aanraking (crèmes 
en olie) dragen bij aan het ervaren van comfort 
en goed samenzijn. Heeft een naaste een verhaal 
om te delen of wil deze iets noteren over het 
moment van waken dan kan dat in één van de 
notitieboekjes. In de manden zit ook een heerlijke 
fleece deken, puzzelboek, Mandala kleurboek en 
een Bijbel. Dit geeft de naaste gelegenheid om ook 
iets voor zichzelf te kunnen doen of iets te kunnen 
voorlezen.
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Opening geheugenbieb op 
Wereld Alzheimer Dag 
Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, is in de 
bibliotheken van ‘s-Gravenzande en Den Hoorn 
de geheugenbieb geopend. De geheugenbieb is er 
speciaal voor mensen met geheugenproblemen of 
dementie en is te vinden in verschillende bibliotheken 
verspreidt over Het Westland, waaronder in 
Den Hoorn, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk. De 
geheugenbieb is een samenwerking van Pieter van 
Foreest, Careyn, VitisWelzijn, Alzheimer Nederland, 
Dagopvang De Waal en natuurlijk Bibliotheek 
Westland. 

Dementheek
Een onderdeel van de geheugenbieb is de 
dementheek. In de dementheek zijn er speciale 

Informatie-
centrum
dementie
Heeft u algemene vragen over dementie 
en/of geheugenproblemen? Dan kunt u op 
dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en donderdag 
van 15.00 tot 16.00 uur bellen naar het 
informatiecentrum dementie, bereikbaar 
onder telefoonnummer 088 – 166 88 23. 
Uiteraard kunt u ons ook benaderen via 
informatiedementie@pietervanforeest.nl. 

De medewerkers van dit informatiecentrum 
staan voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden of passend advies te geven.

Bezoek het 
Alzheimer 
café bij u in 
de buurt 
Het Alzheimer Café is een maandelijkse 
bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun naasten en belangstellenden. Elke maand 
kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar 
praten over een leven met dementie onder 
leiding van een deskundige gespreksleider. 
De bijeenkomsten starten meestal met een 
inleiding door een deskundige of de vertoning 
van een film, waarna de bezoekers ideeën, 
informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. 
Vindt een Alzheimer café bij u in de buurt op 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/
alzheimer-cafe

koffers die geleend kunnen worden. De koffers 
hebben verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het 
Koningshuis. Er zitten spelletjes in de koffer, maar in 
sommigen zit ook een draaischijftelefoon waarmee 
mensen liedjes van vroeger kunnen luisteren. 

Inloopspreekuur
Er worden binnenkort ook inloopspreekuren 
verzorgd in de bibliotheken van Wateringen en 
‘s-Gravenzande. Mensen die te maken hebben 
met geheugenproblemen of dementie kunnen hier 
op een laagdrempelige manier informatie krijgen. 
Ook liggen er in de geheugenbieb folders over de 
ontmoetingscentra van Pieter van Foreest en flyers 
over het informatiecentrum dementie. 

Ervaar de wereld van
iemand met dementie 
Signalen van dementie worden 
door veel mensen vaak pas laat 
ontdekt. Men heeft wel door dat 
een persoon anders handelt, maar 
merkt dit in eerste instantie niet 
aan als dementie. Vaak is er in 
dit stadium sprake van onbegrip 
jegens de persoon met beginnende 
dementie. Kennis van dementie kan 
begrip kweken. De Virtual Reality-
bril van Into D’mentia is hier een 
prachtig hulpmiddel voor.

Ervaar de wereld van iemand 
met dementie
Wie de bril op heeft ervaart de 
wereld van een nog zelfstandig 
wonende man met (beginnende) 
dementie. Door een koptelefoon 
hoort men de redenatie van 
de man in bepaalde situaties. 

Daarnaast hoort en ziet men de 
reacties van de dochter van de 
man op diens acties. Er is onbegrip 
van de dochter en ontkenning 
door de man. Als u na dertien 
minuten de bril weer afzet, is er 
letterlijk een onbekende wereld 
voor u open gegaan. Een sessie 
duurt 30 minuten: vijftien minuten 
voor de VR bril zelf en een 
kwartier om de ervaring tijdens 
een kort gesprek te bespreken.

Wilt u meer informatie over 
de VR bril of wilt u het zelf 
ervaren?
Vanaf oktober is het VR brillen 
spreekuur weer van start. 
Op iedere eerste donderdag 
van de maand tussen 13.30 – 
16.00 uur bent u op afspraak 

welkom in Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren, Beresteynstraat 
169B te Delft.  Aanmelden kan 
telefonisch via 015 – 515 82 00. 
Om de VR bril uit te proberen 
in het Westland kunt u vanaf 
oktober iedere eerste donderdag 
van de maand weer terecht bij 
Ontmoetingscentrum Naaldwijk, 
Middel Broekweg 4 te Naaldwijk. 
Hiervoor kunt u zich telefonisch 
aanmelden bij Esther Tettero via 
0174 - 744 800. Bent u niet in de 
gelegenheid om bij één van deze 
ontmoetingscentra langs te komen? 
Neem dan contact op met één van 
onze  andere ontmoetingscentra. 
Samen kijken we naar de 
mogelijkheden.

Ga het gesprek aan met
iemand met alzheimer met
behulp van de app ‘Dat ben ik’ 
De app ‘Dat ben ik’ laat zien wie uw naaste is en 
was en kan helpen om het gesprek aan te gaan met 
mensen met dementie. Weet u even niet waar u 
het over moet hebben? Met de app heeft u altijd 
een gespreksonderwerp bij de hand die positieve 
herinneringen oproept. 

Samen met familie, bekenden en/of zorgmedewerkers 
verzamelt u gespreksonderwerpen die iemand raken. 
Voeg afbeeldingen en video’s toe om het verhaal 
persoonlijker te maken. Weet u even niet waar u het 
over moet hebben? Laat u op ideeën brengen door de 

voorbeeldonderwerpen en filmpjes. Maak bijvoorbeeld 
een verhaal aan over iemands lievelingssport, 
lievelingseten of de favoriete muziek van vroeger. In de 
app kunt u elkaars verhalen aanvullen en onderwerpen 
markeren die een glimlach oproepen. 
De app is persoonlijk en deelt u alleen met de mensen 
die u toegang geeft. 

Download de app in de
App Store van Apple (iOS)
of in Google Play van
Google (Android).
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Generale repetitie voor
project: Aan Tafel! 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2021 won het project ‘Aan Tafel!’ 
de Boven Verwachting Prijs. Op 
dit moment wordt het project 
uitgerold op afdeling Delftsbruin 
van De Bieslandhof, zodat cliënten 
kunnen videobellen met hun 
naasten en bijvoorbeeld samen een 
heerlijke maaltijd kunnen nuttigen. 

Generale repetitie
Het scherm is er en is helemaal 
klaar voor gebruik. Op 24 
september vond er dan ook een 
generale repetitie plaats. Bewoners 
van afdeling Delftsbruin gingen 
videobellen met bezoekers van 
Ontmoetingscentrum Dock van 
Delft. Samen hebben de bewoners 
en bezoekers een spelletje 
gespeeld, namelijk het afmaken van 
spreekwoorden. Eerst verzonnen 

de bewoners van Delftsbruin 
spreekwoorden voor de bezoekers 
van Ontmoetingscentrum Dock 
van Delft en daarna andersom. 
Het was een hele geslaagde 
ochtend. Zowel de bewoners als 
de bezoekers hebben genoten van 
dit contact. 

Binnenkort is samen eten 
mogelijk
Binnenkort zal het scherm 
gereserveerd kunnen worden 
door familie en bewoners om te 
kunnen videobellen. Hierdoor kan 
de bewoner samen met familie of 
naasten genieten van een heerlijke 
maaltijd. 

Boven Verwachting Prijs
Sinds 2016 organiseert Pieter van 
Foreest de Boven Verwachting Prijs, 

Er zijn er al meer dan honderd 
kusjes gemaakt!
Maakt u er ook eentje? 
Het Duizenden Kleurrijke Kusjes 
project, wat in juli van start is 
gegaan, is tot nu toe een groot 
succes. Er zijn al meer dan 
honderd kusjes gemaakt! Iedereen 
heeft zoveel plezier tijdens de 
workshops van het Duizenden 
Kleurrijke Kusjes project. De 
workshops zijn vol gezelligheid, 
vrolijkheid en het is gewoon 

hartverwarmend om samen kusjes 
te maken. 
 
De afgelopen maand is kunstenares 
Riëlle langs geweest bij De 
Bieslandhof en bij Team Midden 
Delfland Thuis om kusjes te 
maken. Bij De Bieslandhof had 
ze zich voorgenomen om langs 
afdelingen te gaan om collega’s 

te vragen een kus te doneren. 
Tot haar grote geluk was dit niet 
nodig, er was constante aanloop! 
Tijdens het maken van de kusjes 
komen er ook mooie verhalen los. 
Van bijna elke afdeling was er wel 
iemand van de partij, van zorg tot 
technische dienst, iedereen heeft 
een kusje gemaakt! 

KunstZinnig Pieter van start  
Woensdag 29 september is KunstZinnig Pieter van 
start gegaan met een inspirerende bijeenkomst. Het 
was geweldig om te zien dat collega’s uit verschillende 
divisies en regio’s aansloten. De deelnemers kregen o.a. 
meer informatie over het project, hoe het tot stand is 
gekomen, voor wie het bestemd is, de workshops die 
binnenkort van start gaan. Daarnaast stelden we onze 
samenwerkingspartner Bes & Cultuur voor. Aan het 
einde van de bijeenkomst vond de officiële aftrap van 
het project plaats, waarbij we samen proostten op dit 
mooie project waar we bijzonder trots op zijn. 

Primeur voor Veenhage 
De deelnemers van de bijeenkomst waren zo 
enthousiast over het project dat de afspraak voor de 
eerste workshop direct gepland werd. Op dinsdag 
5 oktober had Veenhage de primeur. De dames van 

Bes & Cultuur gingen daar langs voor de allereerste 
workshop van KunstZinnig Pieter. Het was een zeer 
geslaagde middag, de bewoners hebben genoten van de 
gezellige workshop en hebben prachtige letterdozen 
gemaakt. Leuk is ook dat de locatie zelf een vervolg 
kan geven aan deze workshop en de dozen later 
nog kan gebruiken bij een andere workshop van 
KunstZinnig Pieter.  

KunstZinnig Pieter
Door kunst ontstaat meer verbinding en het creëert 
datgene wat met woorden niet (meer) altijd te 
vatten is. Daarom zijn we extra trots op het project 
KunstZinnig Pieter. Een kunstprogramma voor en door 
ouderen waarbij we samenwerken met Bes & Cultuur 
en mede mogelijk is gemaakt door het Lang Leven 
Kunst Fonds en Fonds Cultuurparticipatie.

Bij Team Midden Delfland Thuis 
deden collega’s van de thuiszorg, 
hulp bij het huishouden en de 
casemanager mee. In het begin 
was iedereen nog wat afwachtend,  
maar door de goede begeleiding 
van Riëlle, Jeroen en Pien is het 
iedereen gelukt om een mooie kus 
te maken voor het project!
 
Klaar voor de volgende 
workshop
Riëlle verheugd zich op de 
volgende workshop. Elke locatie en 
team komt aan bod dus voorlopig 
volgen er nog genoeg workshops, 
een heerlijk vooruitzicht. 

dit biedt collega’s de mogelijkheid 
om ideeën die bijdragen aan het 
verbeteren van de kwaliteit van 
leven van onze cliënten in te 
dienen. De winnaars kunnen het 
idee bovendien direct realiseren. 
De prijs wordt mogelijk gemaakt 
door het Klein Breteler Fonds, die 
€10.000 euro beschikbaar stelt 
voor het winnende idee. Ook dit 
jaar kunnen collega’s hun ideeën 
weer indienen! 
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Blijf op de hoogte!
Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op
www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Heeft u een zorgvraag?

015 515 5000

Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de oplossingenbalk. 

Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal: 
1. Kleding 6. Pier 10. Verschuiving in tijd 11. Over-
zees gebiedsdeel 12. Gerecht 15. Noorman 16. Een 
schip overvallen 17. In orde 18. Insecteneter 19. 
Baltische staat 20. Half (als voorvoegsel) 22. Uitge-
bakken stukje vet 24. Keukengerei 26. Zich thuis 
gaan voelen 27. Uitpluizen 31. Automatische pla-
tenspeler 32. Niet-zeevarende 33. Deel van boom 
34. Soort onderricht  
 
Verticaal: 
2. Cafetaria 3. Ingang 4. Hooimaand 5. Rijstdrank 
6. Vrouwelijk dier 7. Gebogen vorm 8. Winderig 
koud 9. Vissen 13. Minder maken 14. Kledingstuk 
15. Doen alsof 17. Boomvrucht 21. Wonder 23. 
Tuinbouwgewas 24. Ontzegging 25. Losmaken van 
naaisel 28. Nader overeen te komen 29. Uitgang 
30. Chocolaatje  

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

  

 

Oplossing: 

 

Sleutelwoord: 

 

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.  
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over naar het diagram hieronder. Dat is de oplossing.  

  

 

Oplossing: 

 

Sleutelwoord: 

 

Puzzel mee en win! 

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

De uitkomst van de puzzel in de vorige editie was:

MANTELZORGONDERSTEUNING

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 1 december       
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.
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