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“De thuiszorg is
echt een verrijking”
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Intentieverklaring getekend
Onlangs tekenden bestuurders 
Petra de Jongh namens 
Pieter van Foreest en Willem 
Wiegersma namens Basalt 
een intentieverklaring voor 
samenwerking op het gebied 
van geriatrische revalidatie in 
deze ‘revalidatiehub’. Basalt, 
expertisecentrum voor revalidatie 
van kind tot volwassene, hoopt in 
2027 een revalidatiehub in Delft 
te realiseren met een kliniek met 
60-80 bedden waarvan een deel 
gebruikt zou kunnen worden door 
Pieter van Foreest. De nieuw te 
bouwen hub in de Juniusbuurt zal 
naast een kliniek beschikken over 
diverse poli’s, behandelruimtes, 
een zwembad, een kinder-
dagverblijf, een restaurant, een 
orthopedisch schoenmaker 
en parkeergelegenheid. In het 
centrum komt ook ruimte voor 
zorgverleners die eerstelijns zorg 
bieden.

Samenwerking verkennen en 
samen vorm geven: juiste zorg 
op de juiste plaats
Pieter van Foreest en Basalt gaan 
verkennen hoe de samenwerking 
er precies uit zou kunnen zien 
wanneer de hub van Basalt in 
Delft beschikt over een kliniek. 
Zo kunnen cliënten van Pieter 
van Foreest tijdens hun revalidatie 
in de hub gebruik maken van de 

faciliteiten en korte lijnen met 
Basalt en kunnen beide organisaties 
vanuit hun eigen expertise elkaar 
versterken, wat het herstel bij 
cliënten bevordert. Met het 
aanbieden van geriatrische zorg in 
de revalidatiehub van Basalt kan 
invulling worden gegeven aan “de 
juiste zorg op de juiste plaats.” 
De verkenning zal in 2023 verder 
vorm krijgen.

Pieter van Foreest en Basalt
tekenen intentieverklaring 
voor samenwerking op het
gebied van revalidatiezorg voor 
ouderen in de regio 

De veranderingen in de zorg gaan momenteel snel. 
Steeds meer behandelingen, die eigenlijk altijd in 
het ziekenhuis moesten plaatsvinden, worden thuis 
aangeboden. Dit geldt ook voor chemotherapie.  

Samenwerking op het gebied van
oncologie in de thuissituatie
Hoe mooi is het om deze gespecialiseerde zorg ook 
vanuit ons specialistisch team te bieden. Vanuit een 
afstudeerdopdracht ontstond de wens om deze zorg 
te gaan realiseren om thuis te kunnen gaan bieden. 
Het specialistisch team zag het als een mooie 
aanvulling en een nieuwe uitdaging. Om de 
behandelingen op de juiste manier te bieden is 
expertise nodig in het specialistisch team. Inmiddels 
is er een verpleegkundige vanuit het specialistisch 
team gestart met de vervolgopleiding tot 
oncologieverpleegkundige. Binnen onze organisatie 
was helaas de juiste expertise (nog) niet in huis om 
aan de praktijkuren te kunnen voldoen. Hiervoor 
werd gezocht naar een samenwerkingspartner binnen 
de regio zodat de opleiding op een juiste manier kon 
worden afgesloten.  

HagaZiekenhuis
Er zijn vele gesprekken gevoerd met verschillende 
organisaties maar helaas allemaal zonder het gewenste 
resultaat. Er stond nog één gesprek op de planning 
met het HagaZiekenhuis en dit bleek de juiste keuze 
te zijn! Na het eerste gesprek waren beide partijen 
positief en na nog een aantal gesprekken gevoerd te 
hebben is alles in werking gezet om de stageperiode 
te kunnen laten starten. Vanuit het HagaZiekenhuis 
kwam de wens om de leerlingen die de opleiding tot 
oncologieverpleegkundige volgen een tweedaagse 
stage te laten lopen binnen het specialistisch team 
om zo te ervaren hoe de zorg  “verder” gaat na een 
ziekenhuisopname. Tevens was de wens er om meer 
te kunnen zien van het geven van palliatieve zorg in de 
thuissituatie.  

Afgestudeerd
Sinds augustus is de verpleegkundige klaar met 
haar studie en sindsdien mag ze zich officieel 
oncologieverpleegkundige noemen. Sinds september 
wordt de oncologie verder uitgebreid binnen het 
specialistisch team. Iets waar we supertrots op zijn! 

Mooie samenwerking met het
HagaZiekenhuis 

Wanneer ouderen in de regio moeten revalideren na een operatie, trauma of aandoening, dan kunnen zij terecht 
bij Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest. Expert op het gebied van geriatrische revalidatiezorg voor 
ouderen. In een therapeutisch klimaat wordt er met de cliënt gewerkt aan de revalidatie om op verantwoorde 
wijze weer terug te kunnen keren naar de thuissituatie. In de toekomst kunnen deze cliënten mogelijk ook 
terecht in een prachtige nieuwe kliniek die onderdeel uitmaakt van een ‘revalidatiehub’. 
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Vroeg of laat krijgt iedereen te 
maken met afscheid. Het is een 
onvermijdelijk moment. De wens 
van velen is om op een rustige 
en waardige manier afscheid te 
nemen van het leven. Wanneer 
de laatste fase van het leven niet 
meer thuis mogelijk of wenselijk 
is, kunt u ervoor kiezen om op 
De Rietzanger in De Kreek in 
’s-Gravenzande te verblijven. 
De moeder van Anita Beukers 
verbleef zeven weken in 
De Rietzanger. Hanneke Bal werkt 
als contactverzorgende op de 
palliatieve afdeling. Beiden vertellen 
met warmte over de zorg op de 
afdeling.

Veilige omgeving
De keuze om naar De Rietzanger 
te gaan kan moeilijk zijn voor 
degene zelf en/of de naasten. 
Hanneke: “Wanneer er voor 
een verblijf op De Rietzanger 
wordt gekozen, wordt tijdens 
het intakegesprek gevraagd wat 
de wensen en behoeften zijn 
van de cliënt en wat er nodig is. 
We merken dat de mensen het 
belangrijk vinden dat zij een eigen 
omgeving hebben; een eigen kamer 
waar ze hun persoonlijke spullen 
kunnen zetten. Ze hebben dan ook 
een eigen kamer en badkamer.” 
Anita vult hierop aan: “De kamers 
op De Rietzanger zijn van alle 
gemakken voorzien. Zo is er een 
keuken, een radio, een televisie 
en een zitje. Je kan het zo gezellig 
maken als je zelf wilt. Mijn moeder 
ervaarde de kamer als haar veilige 
omgeving. Ik kreeg hier zelf ook 
rust door, omdat ik wist dat het 
goed zat en dat mijn moeder het 
er erg fijn had.”

Persoonsgerichte zorg
De daginvulling van de cliënt is 
echt persoonsgericht. Hanneke: 
“Er wordt per cliënt gekeken wat 
zij nodig hebben. Zo wil de ene 
cliënt in bed blijven en de andere 
cliënt wil eerst eten en dan pas 
verzorgd worden. Het is helemaal 
afhankelijk de cliënt. Zij hoeven 
niks, alles mag. We varen echt op 
de wensen en behoeften van de 
mensen. Zij staan centraal. 
We willen het voor hen, op 
zowel het welbevinden als op 
het medisch vlak, zo comfortabel 
mogelijk maken.” Anita knikt 
instemmend en vult aan: “Er wordt 
ook altijd gedacht in oplossingen. 

Zo kon mijn moeder niet meer 
eten, wat zij heel erg vond. 
De medewerkers hadden soep 
klaargemaakt en hadden de soep 
op haar lippen gedaan, zodat zij 
toch nog wat kon proeven. 
Dit zijn kleine dingetjes, maar het 
is zo gewaardeerd door mij en 
mijn moeder. Mijn moeder was 
een sterke vrouw met een eigen 
mening. Ze kon af en toe heel 
scherp en ook kritisch zijn. 
Hier heb ik tijdens haar verblijf 
niks van gemerkt. Dit zegt al 
genoeg over hoe fijn ze het hier 
heeft gehad.”

Op een waardige manier
afscheid nemen 

Openheid en duidelijkheid
“We merken dat de naasten altijd 
veel behoefte aan duidelijkheid 
hebben. Vragen zoals wat is er nog 
mogelijk, wat kunnen we en wat 
gaan we nu nog doen worden vaak 
gesteld en besproken. 
We bespreken dit ook met elkaar,” 
vertelt Hanneke. Anita: “Ik vond de 
medewerkers op de afdeling altijd 
erg duidelijk, open en toegankelijk. 
Als er vragen waren kon je deze 
altijd stellen. Je kan bellen maar 
je mag ook het kantoor inlopen. 
Daarnaast vertelden de artsen 
altijd wat zij deden. Hierdoor 
wisten we waar we aan toe waren. 
Er was altijd een luisterend oor, 
het voelde veilig en je werd altijd 
met respect behandeld.”

Zo aangenaam mogelijk maken
De palliatieve afdeling bestaat uit vijf comfortabele éénpersoonskamers. 
Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer en een familiekamer. 
De laatste fase van het leven is vaak een intensieve periode en in deze 
fase is er (veel) hulp nodig. De zorg richt zich vooral op comfort en 
afronding van het leven. “Ik heb er bewust voor gekozen om op 
De Rietzanger te gaan werken. Het is mijn passie om mensen in de 
laatste fase van hun leven te helpen, het voor hen zo comfortabel 
mogelijk te maken. Dat doen we met elkaar. We hebben dan ook veel 
disciplines in huis. Zo is er een ergotherapeut, een fysiotherapeut, 
een psycholoog en een geestelijk verzorger,” vertelt Hanneke. Anita: 
“Wanneer mijn moeder of ik gebruik wilde maken van een psycholoog 
of geestelijk verzorger, dan was deze mogelijkheid er. Ook kon je 
dag en nacht op bezoek komen. Wanneer het minder goed ging met 
mijn moeder werd er een bed neergezet, zodat ik bij mijn moeder 
kon slapen. Ze doen hier er echt alles aan om het voor iedereen 
zo aangenaam mogelijk te maken. Het denken in oplossingen, de 
geborgenheid die ze je geven. Het zijn voor de medewerkers misschien 
kleine dingen, maar het is zo door mijn moeder en dus ook door ons 
gewaardeerd.”

Anita Beukers
Naaste

Hanneke Bal
contactverzorgende

Meer informatie?
We begrijpen als geen ander dat er veel op u afkomt wanneer de laatste fase nadert voor u of uw 
naaste en u wellicht vragen heeft en/of meer informatie wenst. De huisarts kan u hierin eveneens in 
begeleiden en kan uw aanvraag voor opname via Zorgdomein naar Pieter van Foreest sturen, waarna 
samen met u de mogelijkheden worden besproken. Pieter van Foreest heeft zowel in De Bieslandhof 
in Delft als in De Kreek in ’s-Gravenzande een palliatieve afdeling.
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Pieter van Foreest heeft geruime 
tijd geleden besloten om de locatie 
‘De Witte Brug’ aan Wittebrug 
1 te Poeldijk te verkopen. Ruim 
10 jaar geleden (oktober 2011) 
is er vervangende nieuwbouw, 
De Terwebloem, gerealiseerd in 
Poeldijk.

Verkoop van De Witte Brug 
Pieter van Foreest heeft De Witte 
Brug gegund aan Boele & van 
Eesteren. Uit de verschillende 
biedingen heeft Pieter van Foreest 
(de combinatie van) het beste 
bod en een passend plan, rekening 
houdend met de lokale behoefte, 
geselecteerd.

Verkoopproces
Pieter van Foreest is wettelijk 
verplicht om de verkoop van 
een gebouw via een openbaar en 
transparant verkoopproces te laten 
verlopen. Namens de overheid 
houdt het College sanering 
zorginstellingen toezicht op het 
verkoopproces. Er worden eisen 
gesteld aan o.a. de publicatie van 
de verkoop, informatieverstrekking 
aan geïnteresseerde partijen en 
het bieden van de mogelijkheid 
tot het doen van biedingen e.d. 
Verschillende partijen hebben een 
bod uitgebracht. Uit alle biedingen 
heeft Pieter van Foreest (de 
combinatie van) het beste bod 
en een passend plan, rekening 
houdend met de lokale behoefte, 
geselecteerd. Vervolgens is het 
voornemen om gebouw De Witte 
Brug te verkopen aan deze partij 

Duinhof en Strandgoed Logies 
& Respijt weer in Ter Heijde
Na een maandenlange verbouwing 
was het eindelijk zover. Duinhof en 
Strandgoed Ter Heijde konden in 
het vertrouwde Ter Heijde aan Zee 
weer hun bewoners, gasten en hun 
mantelzorgers, medewerkers en 
vrijwilligers welkom heten.

Vele handen maken licht werk
Met elkaar hebben collega’s en 
vrijwilligers de afgelopen dagen 
hard gewerkt om alles in orde te 
maken. Het resultaat mag er zijn. 

ter goedkeuring voorgelegd aan het 
College sanering zorginstellingen. 
Hiertoe is Pieter van Foreest ook 
verplicht. 
Het College heeft op 23 augustus 
jl. goedkeuring verleend voor de 
verkoop voor het geboden bedrag 
aan Boele & van Eesteren. Op dit 
moment wordt de overdracht van 
de Witte Brug aan Boele & van 
Eesteren voorbereid.

Boele & van Eesteren, een 
bekende partij in het Westland
Boele & van Eesteren is een 
gerenommeerde partij, die in de 
gemeente Westland al diverse 
projecten heeft gerealiseerd. 

Een mooi opgeknapt onderkomen 
met een frisse uitstraling. Alles 
om iedereen zo warm mogelijk 
welkom te heten.

Warm welkom
Maandag 1 augustus werden de 
gasten en mantelzorgers van 
Strandgoed Logies & Respijt weer 
gastvrij ontvangen in Ter Heijde aan 
Zee. Weer terug op de vertrouwde 
plek waar de gasten, net als thuis, 
genieten en omringd worden door 
zorgzame mensen in een huiselijke 
en warme sfeer.
Woensdag 24 augustus was het de 
beurt voor Duinhof en verhuisden 
de eerste bewoners weer terug. 
De entree was feestelijk versierd 
door de medewerkers en een 
vrijwilliger. De medewerkers en 
vrijwilligers heetten de bewoners 
welkom en er werd samen 
genoten van koffie met gebak. 
Vrijdag stond er een ijscokar 

Eén van die projecten is 
‘De Brandmeester’ aan de 
’s-Gravenzandseweg in Naaldwijk, 
op de plek van de voormalige 
brandweerkazerne. Hier is een 
appartementengebouw gerealiseerd 
met koopappartementen 
en sociale, bereikbare en 
vrije sector woningen. In dit 
appartementengebouw heeft de 
allereerste seniorenwoongroep in 
het Westland hun intrek genomen. 
Enkele andere gerealiseerde 
projecten in het Westland zijn 
o.a.: Juliahof in Wateringen, 
Gemeentehuis Westland en Hart 
van ’s-Gravenzande.

om de week goed af te sluiten. 
De bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers van zowel Duinhof als 
de gasten en mantelzorgers van 
Strandgoed Ter Heijde genoten 
van deze heerlijke lekkernij. De 
laatste puntjes worden nog op de i 
gezet, waaronder de recreatiezaal, 
tuin, zodat we de bezoekers van 
Dagverzorging Plus ook weer 
kunnen ontvangen.

De gewenste zorg kunnen 
bieden
Duinhof is van oudsher een 
verzorgingshuis en is met de 
verbouwing nu ook geschikt 
voor cliënten met een complexe 
(verpleeghuis)zorgvraag waarvoor 
Pieter van Foreest de gewenste 
zorg kan bieden. De locatie is 
uitgebreid met twee extra plaatsen 
en nu geschikt voor 22 cliënten 
met een (verpleeghuis)zorgvraag.

De Witte Brug in Poeldijk
gegund aan
Boele & van Eesteren 

Bewoners Duinhof en gasten 
Strandgoed weer terug in
Ter Heijde aan Zee

Interesse of aanmelden?
Heeft u interesse, wilt u meer 
informatie of aanmelden? Neem 
dan vrijblijvend contact op via
strandgoed@pietervanforeest.nl
of bel naar
015 – 515 5000 / 06 - 5391 0101. 
U vindt eveneens meer informatie 
op www.strandgoedterheijde.nl
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De heer Koornneef staat ons al 
enthousiast op te wachten. “Mijn 
bel is stuk, dus ik gooi even de 
sleutel naar beneden.” Jeannette 
Doelman, werkzaam in Team 
Midden-Delfland Thuis, pakt de 
sleutel op en roept dat de sleutel 
nu gebroken is. Er wordt volop 
gelachen naar elkaar en de sfeer zit 
er al meteen in.

Binnengekomen vertelt de heer 
Koornneef meteen dat hij in 
de stortbui zat toen hij in zijn 
moestuin bezig was. “Geen 
plek om te schuilen, dus ik was 
doorweekt.” Hij heeft enkele 
meters achter zijn appartement in 
Maasland een moestuin waar hij 
van alles verbouwt van groente tot 
fruit. Vaak is de opbrengst zoveel 
dat hij potten jam maakt. Jeannette: 
“In de keuken hadden mijn 
collega’s en ik al eerder gezien dat 
er iets stond onder een doek. Dat 
bleken potjes jam te zijn die hij zelf 
had gemaakt van de aardbeien uit 
de tuin. Wij hebben er ook enkelen 
gekregen, heerlijk hoor.”

Ik doe van alles en heb een 
sterke wil
De heer Koornneef, van oorsprong 
een geboren Westlander, is een 
uiterst positieve en optimistische 
man. “Mijn vrouw en ik zijn 
dertien jaar geleden naar Maasland 
verhuisd. Sinds zes jaar ontvang ik 
thuiszorg van Pieter van Foreest. 
Dat is best moeilijk, maar ik ga 
niet bij de pakken neerzitten. Ik 
doe van alles en heb een sterke 
wil. Zoals de dokter ooit na een 
heupoperatie tegen mijn zoon 
zei: ‘Je hebt een sterke vader 
met sterke botten’.” Jeannette: 

Het voegt iets toe 
Over wat de thuiszorg voor hem 
betekent heeft hij nagedacht. 
“Het klinkt misschien stom om 
te zeggen, maar de thuiszorg een 
verrijking. Het is altijd gezellig 
als ze komen, hebben tijd voor 
een praatje. Het voegt echt iets 
toe aan mijn leven. Het is een 
geweldig team, ze hebben veel 
voor elkaar over. Voorlopig hoop 
ik nog zoveel mogelijk van de 
moestuin, het zwemmen en Tai 
Chi te kunnen genieten. Maar als 

“We waren na de heupoperatie 
benieuwd of u nog naar huis kon. 
Gelukkig was dat wel het geval, 
maar u deed er zelf ook van alles 
aan om te herstellen en oefende 
heel veel, nog steeds eigenlijk.” 
Jeannette wijst op de apparatuur 
die in de kamer staat. “Kijk, iedere 
dag worden de armen en benen 
getraind.” “Dat klopt,” aldus de 
heer Koornneef. “Het trainen 
compenseert de beweging die ik 
niet meer kan maken.”

Jeannette: “We komen twee keer 
per dag langs en helpen daar 
waar nodig is, zoals het verzorgen 
van de huid, douchen en het 
aantrekken van steunkousen.” 
“Natuurlijk doe ik dat het liefst 
zelf, maar dat gaat niet meer. Sinds 
twee maanden heb ik nu ook een 
elektrische rolstoel. Je doet qua 
gezondheid stappen achteruit 
maar met deze rolstoel is het 
qua veiligheid ook twee stappen 
vooruit. Daar ben ik blij mee. 
Ook kan ik in het appartement 
hier goed mee bewegen, naar het 
balkon tot zelfs de douche in. Die 
meiden rijden dan de stoel de 
douche uit, maar ik zet het dan 
wel in de laagste versnelling hoor,” 
lacht de heer Koornneef. 

Overal op fiets naar toe
Wanneer er ter sprake komt 
wat de heer Koornneef zo doet 
op een dag, merk je dat hij een 
bezige bij is en een geliefd en 
sociaal persoon. “Ik zwem al 25 
jaar, daarnaast doe ik Tai Chi.” Als 
ik hem verbaasd aankijk, krijg ik 
meteen uitleg. “Ja dat is leuk en 
belangrijk hoor. De lerares is ook 
een fysiotherapeute en we krijgen 

je nog iets van de winter weet. 
Misschien dat ze leuke activiteiten 
in Ontmoetingscentrum Singelhof 
doen waar ik aan kan deelnemen?” 
Jeannette glimlacht: “Daar kunnen 
we zeker naar kijken.”

“Fantastisch toch dat 
we aan zulke lieve 

cliënten zorg te mogen 
bieden.”

diverse oefeningen waaronder 
ademhalingsoefeningen.” Jeannette: 
“Kijk, dat bedoel ik nu. Hij doet 
het allemaal maar, fietst overal 
met zijn elektrische fiets naartoe 
en gaat niet bij de pakken neer 
zitten. Hij is altijd zo gezellig, altijd 
belangstellend naar mij en mijn 
collega’s toe. Dat krijg je op een 
gegeven moment ook terug.” Dat 
blijkt ook wel toen hij eerder had 
aangegeven om te stoppen met de 
moestuin vanwege zijn gezondheid. 
Collega’s daar zeiden dat ze hem 
niet kwijt wilden. Paden werden 
verbreed, zodat hij toen nog met 
de rollator er kon lopen. Sinds 
drie jaar heeft hij een medetuinder 
waar het meteen mee klikte. “Ik 
kom daar graag en het is ook mijn 
afleiding hoor,” vertelt hij trots.

“Het is altijd gezellig als 
ze komen, hebben tijd 
voor een praatje. Het 

voegt echt iets toe aan 
mijn leven.”

Jeannette vervolgt haar verhaal: 
“Wij komen altijd graag bij onze 
cliënten en zijn blij als we hen de 
ondersteuning kunnen geven. 
Zoals eerder gezegd is het bij de 
heer Koornneef altijd gezellig. 
Hij is zo gastvrij. We hebben altijd 
meer dan genoeg gesprekstof. 
Het enige nadeel is dat we het 
altijd zo gezellig hebben met elkaar 
dat je echt je tijd in de gaten moet 
houden. Fantastisch toch dat we 
aan zulke lieve cliënten zorg te 
mogen bieden.”

In september 2017 is Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren gestart met de Mondriaan groep. 
Dat betekent dat de groep nu vijf jaar bestaat en dat 
werd uiteraard feestelijk gevierd! Een week lang waren 
er feestelijke activiteiten georganiseerd. Zo genoten 
de bezoekers van deze groep op maandag 29 augustus 
van een heerlijke high tea, was er dinsdag een Chinees 
buffet voor alle bezoekers en kwam er ’s middags een 
gitarist langs. Op woensdag stond er een uitje naar 
het Mauritshuis gepland en op donderdag werden de 
mantelzorgers van de bezoekers uitgenodigd voor een 
gezellig samenzijn.
Ook werd er natuurlijk teruggeblikt op de afgelopen 
vijf jaar. Zo begon de Mondriaan groep met een dag 
per week zes bezoekers. Binnen een jaar was het 
al zo’n groot succes dat de groep uitgebreid moest 
worden. En daarmee stopte het niet, want inmiddels 
worden er ook bij andere ontmoetingscentra 
Mondriaan groepen aangeboden.

Mondriaan groep
Deze groep is speciaal voor bezoekers met dementie 
of cognitieve problemen die wetenschappelijk of 
theoretisch opgeleid zijn, en voor mensen met een 
brede interesse. De interesses van deze bezoekers 
sluiten beter op elkaar aan waardoor de dagbesteding 
als zinvoller wordt ervaren. Het programma van de 
Mondriaan groep komt voort uit de behoeftes van 
de groep. Hierbij kunt u denken aan praten over 
onderwerpen zoals kunst, cultuur, politiek etc.

Voor meer informatie kunt u altijd langskomen of 
contact opnemen met het ontmoetingscentrum:

Ontmoetingscentrum Vermeertoren
Van Beresteynstraat 169b, 
2614 HE Delft
015-515 82 00

Mondriaan groep van
Ontmoetingscentrum
Vermeertoren viert
5-jarig jubileum! 
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De Kreek neemt nieuwe 
rolstoelfiets in ontvangst 
Maandag 25 juli is de nieuwe 
rolstoelfiets voor de bewoners van 
De Kreek in ontvangst genomen. 
Met de elektrisch aangedreven 
fietsen kunnen mensen, die voor 
hun mobiliteit afhankelijk zijn 
van een rolstoel, samen met een 
begeleider leuke fietstochtjes 
maken. Er wordt dan ook volop 
gebruik van gemaakt.

Eén van de rolstoelfietsen moest 
vervangen worden. Door een 
gift van Stichting Vrienden van 
De Kreek, De Hooge Tuinen en 
Sonnevanck en een donatie van 
mevrouw Damen was het mogelijk 
om een nieuwe fiets aan te 
schaffen. In het bijzijn van Sietske 
de Zeeuw (penningmeester van 
Stichting Vrienden), Vera Damen 
(dochter van mevrouw Damen), 
Priscilla Barendse (gastvrouw 
Welzijn bij De Kreek) en de 
vrijwilligers Wim Bijl en Fons de 
Vree werd de fiets officieel in 
gebruik genomen.

Rolstoelfiets Riet
Mevrouw Riet Damen heeft vijf 
maanden in De Kreek gewoond 
en was een enthousiaste fietser. 
Voorheen trok ze vaak met haar 
man er samen op hun elektrische 
fietsen op uit. Heerlijk naar buiten 
en in beweging zijn. In De Kreek 
maakte ze dan ook vaak en met 
heel veel plezier gebruik van de 
rolstoelfiets. Ze genoot er volop 
van en gunde dat anderen ook. 
Ze hoopte oprecht dat het een 
inspiratie is voor anderen om 
ook erop uit te gaan, ook voor 
het algemeen belang van de zorg. 
Reden voor haar om een donatie 
voor een nieuwe fiets te doen. 

Ze zou het eerste ritje met de 
nieuwe fiets maken, maar helaas 
heeft ze dit zelf niet meer mogen 
meemaken. Als dank aan haar 
donatie heeft de fiets de naam 
Riet gekregen. Dochter Vera heeft, 
mede namens de familie, het 
naamplaatje op de fiets bevestigd 
en had de eer om het eerste 
rondje op de fiets te maken.

De bewoners en collega’s van
De Kreek zijn enorm blij met deze 
nieuwe fiets en willen Stichting 
Vrienden en de familie van 
mevrouw Damen die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt ontzettend 
bedanken.

Gebruik maken van de fiets?
Woont uw naaste thuis en is 
zelfstandig fietsen niet meer 
mogelijk? Er is een duofiets 
aanwezig bij De Kreek waar u 
gebruik van kunt maken. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de 
receptie van De Kreek, bereikbaar 
via 0174 – 741000 om een 
afspraak te maken. De vrijwilligers 

Wim Bijl of Fons de Vree geven u 
uitleg en een minicursus hoe de 
fiets te gebruiken waarna u een 
proefrit kunt maken.

Ondersteunen of vriend 
worden?
Iedereen heeft vrienden nodig, 
mensen op wie je kan bouwen. 
Stichting Vrienden van De Kreek, 
De Hooge Tuinen en Sonnevanck 
is opgericht met het doel het 
ondersteunen van activiteiten voor 
de bewoners. De Kreek krijgt geld 
van de overheid voor het leveren 
van zorg en behandeling, maar 
niet voor de extra activiteiten. De 
stichting tracht haar doel onder 
meer te verwezenlijken door 
subsidies, giften, donaties en acties. 
Wilt u ons ondersteunen of vriend 
worden? Laat het ons dan weten. 
Draagt u bewoners van
De Kreek een warm hart toe, staat 
het bewegen ook bij u hoog in het 
vaandel en wilt u een donatie doen 
en uw (bedrijfs)naam aan de fiets 
koppelen, dan horen we dat graag 
van u.

‘Meent u dat? Bent u 95 jaar?’ ‘Ja, ik help ze een beetje 
op weg. Doe ik al jaren.’ Tegenover me een kwieke 
man, niet groot, maar enthousiast en vakkundig. 
Timmerman geweest in zijn werkzame leven en nu al 
enige tijd vrijwilliger in het ontmoetingscentrum voor 
mensen met dementie. Op zijn 95e van betekenis voor 
anderen. Ik vind het mooi.

Deze ochtend werken een klein tiental aanwezige 
mannen – de vrouwen zijn naar buiten, het is warm 
weer en een potje jeu de boules is nooit weg – in de 
creatieve ruimte, het timmerhok, aan het afwerken van 
diverse houten figuren. Een vogelhuisje, letters, rekje: 
er wordt wat afgetimmerd en geschuurd. Fijn om met 
elkaar bezig te zijn, iets met je handen te doen en de 
ziekte even te vergeten.

Voor de meeste deelnemers is het een must dat ze 
hier zijn. Veelal komen ze aan de late kant – of te 
laat – binnen, vertellen de programmacoördinatoren 
me. Pas als het thuis écht niet meer gaat, trekt 
de mantelzorger aan de bel. Deze is dan vaak al 
overbelast. In het ontmoetingscentrum wordt ook aan 
de mantelzorger gedacht. Deze week nog was er een 
gespreksactiviteit. Mooi om mensen op weg te helpen, 
vertellen programmacoördinatoren Esther en Jet me, 
je kunt écht bijdragen aan een tijdelijke verbetering 
van de situatie. Dat is waar je het voor doet als 
zorgprofessional. 

Dementie is ook hier een lastige ziekte, die je liever 
niet hebt. Ja, mensen schamen zich ervoor. Ja, dat geldt 
ook voor de familie. Ja, het is lastig om erover te 
praten. Maar: de meeste mensen zijn erg enthousiast 
als ze hier eenmaal binnen zijn. ‘Was ik maar eerder 
gekomen,’ horen de programmacoördinatoren nogal 
eens verzuchten. Ik wil weten waar het taboe op 
dementie vandaan komt. Schaamte, er moeilijk voor 
uit durven komen, niet willen toegeven. We lijden toch 
allemaal? We krijgen toch allemaal op enig moment in 
ons leven met ongemak en gebrek te maken? Kanker 
en MS hoef je niet uit te leggen, hoor ik, bij dementie 
ligt dat anders. Wel goed dat er de laatste tijd meer 
aandacht komt in de media voor alle aspecten van 
dementie: of ik Restaurant Misverstand al eens gezien 
had?

In het ontmoetingscentrum in Naaldwijk is ruimte 
voor ongeveer 25 mensen met dementie – een 
indicatie vanuit de Wmo of Wlz is vereist om te 
kunnen participeren. Het ontmoetingscentrum is 
zes dagen in de week geopend en wordt gerund 
door zorgprofessionals en enkele vrijwilligers. Het 
centrum bevindt zich in een voormalig verpleegtehuis, 
het is ondanks intensief gebruik in het verleden 
van alle gemakken voorzien. Voor de groep mensen 
met dementie is er een uitgebreide keuken, een 
timmerlokaal, een bloementuin, fietshoek, huiskamer 
enzovoorts. 

‘Hier tellen mensen
met dementie mee, hier zijn

ze op hun plek,
hier zijn ze in goede handen.’

Bij de lunch zijn er pannenkoeken: naturel, appel of 
spek. Voor de Westlanders geen moeilijke keuze – er is 
bovendien voldoende. Het is gezellig tijdens het eten, 
men helpt elkaar, er passeren grappen en grollen. ‘Als 
jij nog een halve pannenkoek wilt, dan wil ik de andere 
helft. Neem jij de lekkerste helft maar…’ Westlanders 
zijn niet op hun mondje gevallen. Vroeg opstaan, hard 
werken, niet zeuren maar aanpakken; het kenmerkt 
ook deze mensen – ondanks hun leeftijd, ondanks de 
aandoening. ‘Ze zeggen dementie heb,’ zegt een van 
de deelnemers. Er is weinig van te merken, er wordt 
naar elkaar geluisterd. Soms kom je even niet op een 
naam of zeg je dingen dubbel, maar wat geeft het. 
Voor dementie kiest niemand – je hebt het er maar 
mee te doen. ‘Je moet zelf iets van je leven proberen 
te maken.’ Met kleine duwtjes in de rug, soms meer 
formele zorg en ondersteuning, altijd persoonsgericht. 
Hier tellen mensen met dementie mee, hier zijn ze op 
hun plek, hier zijn ze in goede handen.

Bron: Movisie – Hans Alderliesten

“Ze zeggen dat ik
dementie heb”
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Zo-Dichtbij: een digitale 
kluis met een zelfcheck als 
basis voor de intake nieuwe 
cliënten thuiszorg

Een jaar geleden, op Wereld Kus dag, ging het 
Duizenden Kleurrijke Kusjes project van Stichting Op 
Visite bij Pieter van Foreest van start. Het afgelopen 
jaar hebben Riëlle en haar man Leon diverse locaties 
en teams bezocht om samen kusjes te maken. 
Inmiddels zijn er dan ook al zo’n 750 kusjes gemaakt! 
Tijd dus om ze aan de wereld te gaan laten zien op 
Wereld Kus dag.

In juli zijn de kusjes op de eerste locatie geplaatst, 
namelijk bij Ontmoetingscentrum Mozartlaan. 
Hoe leuk is het om al die vrolijke kusjes bij elkaar te 
zien en om te weten dat uw kusje onderdeel uitmaakt 
van het grote geheel?

Ik word er intens vrolijk van
Kunstenares Riëlle: “Ik vind het zo leuk om al de 
verschillende locaties en teams te bezoeken. 
Overal kom je in een eigen wereld terecht maar met 
iedereen is er meteen een gezellige klik. Veel mensen 
kennen de kusjes nog van de Beelden in de tuin 
tentoonstellingen. Overal is het steeds weer anders 
maar natuurlijk zijn er ook volop overeenkomsten. 
De leukste overeenkomst van het kusjes maken vind 
ik het gegiechel. Want het is toch best spannend om 
een kus afdruk te maken. Er wordt volop gelachen dat 
is heerlijk maar het hoge geluid van het giechelen daar 
word ik intens vrolijk van.”

Duizenden kleurrijke kusjes
Stichting Op Visite maakt sinds juli 2021 een tour 
langs alle locaties en teams van Pieter van Foreest 
om kusjes te verzamelen tijdens gezellige workshops. 
Collega’s, vrijwilligers, cliënten en diens naasten zijn 
van harte welkom om mee te doen en een eigen kus 
in klei te maken. We verzamelen 2000 kusjes vanuit 
de gehele organisatie om zo één groot kusjesveld te 
maken dat rond zal reizen tussen de verschillende 
locaties. De start hiervan is inmiddels gemaakt bij 

Ontmoetingscentrum Mozartlaan. De workshops 
worden gegeven door Riëlle Beekmans, die als 
kunstenares het brein is achter dit project en eerder 
al de keramieken kusjesvelden maakte.

Stichting Op Visite
Stichting Op Visite organiseert kunstprojecten op 
locatie met als doel beeldende kunst toegankelijk te 
maken. De stichting vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen kennismaken met, meedoen aan 
en genieten van kunst, ook op plaatsen waar je het 
niet meteen verwacht. Van 2014 tot 2018 heeft 
Stichting Op Visite voor Pieter van Foreest beeldende 
kunstprojecten georganiseerd. Vijf tentoonstellingen 
met een uitgebreid activiteitenprogramma voor 
alle locaties met onder andere workshops en twee 
kunstkasten. De mensen hebben genoten van de 
tentoonstellingen, deelgenomen aan de workshops en 
een eigen beeld gemaakt. Met dit kunstproject zet de 
stichting een nieuwe stap: iedereen werkt mee aan één 
groot gezamenlijk kunstwerk. 

Honderden Kleurrijke
Kusjes geplaatst bij
Ontmoetingscentrum
Mozartlaan 

Zo-Dichtbij: ‘Intake nieuwe stijl’
Pieter van Foreest omarmt innovaties, zeker wanneer 
het bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt 
en naasten en/of aan de efficiency en/of de kwaliteit 
van zorg en behandeling. Het project ‘Zo Dichtbij: 
intake nieuwe stijl, opschaling en implementatie’ draagt 
hieraan bij.
 
Digitale vragenlijst vooraf invullen draagt bij 
aan het goede gesprek 
Een intake met nieuwe cliënten kan behoorlijk wat 
tijd in beslag nemen. Tijd van de nieuwe cliënt en/
of hun naasten en van de zorg. Tijd die we eigenlijk 
graag zouden willen gebruiken voor diepgang in het 
gesprek met de nieuwe cliënt en/of hun naasten. Het 
invullen van een digitale vragenlijst (Zo-Dichtbij) kan 
eraan bijdragen dat bepaalde informatie reeds vooraf 
bekend is, doordat de vragenlijst vooraf is ingevuld 
en beschikbaar is voor de betreffende en bevoegde 
medewerkers (wijkverpleegkundigen). De cliënt/naaste 
is eigenaar van deze vragenlijst/informatie en kan dit 
delen met de zorgorganisatie(s), waarmee zij deze 
informatie willen delen.  

Zo-Dichtbij 
Zo-Dichtbij is een digitale wegwijzer om zo lang 
mogelijk comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. 
Een sociale innovatie die wordt ontwikkeld in 
Nederland voor het vinden van producten, diensten, 
activiteiten en contacten in de directe omgeving. 
Zo-Dichtbij is meer dan een systeem alleen. Het is 
een kantelbeweging in het domein van wonen, zorg 
en welzijn. Met als doel zelfregie, waarbij de nadruk 
ligt op eigenaarschap van informatie bij de cliënt en/of 
diens vertegenwoordiger. Alleen met toestemming van 
de cliënt of diens vertegenwoordiger mogen anderen 
gebruik maken van de informatie, die is opgeslagen in 
de persoonlijke kluis. Dit om ondersteuning te kunnen 
bieden als men (tijdelijk) de regie kwijt is of dreigt 

kwijt te raken. Door Zo-Dichtbij te gebruiken hoeft 
men ook niet steeds dezelfde informatie te herhalen 
bij verschillende zorgaanbieders, het staat immers 
allemaal in de eigen persoonlijke kluis.  
  
Samen verbeteren, samen innoveren
Zo-Dichtbij is nog in de innovatiefase (van project 
tot implementatie). Het is een project dat samen met 
verschillende collega’s wordt opgepakt. Verbeterpunten 
worden geïnventariseerd en besproken. De 
wijkverpleegkundigen spelen hier een belangrijke rol in. 
Zij nodigen nieuwe cliënten actief uit om de vragenlijst 
in te vullen. Door op deze wijze samen actief aan de 
slag te gaan, bouwen we samen aan het vernieuwen 
van de intake, waarbij het de bedoeling is om vooraf 
al meer informatie te hebben, zodat er tijdswinst is 
en meer tijd overblijft voor verdere diepgang in de 
gesprekken.

Een innovatie niet alleen voor ons,
maar breed in de zorg, waarbij

Pieter van Foreest een grote rol speelt. 
 

Meer weten?
Kijk op https://zodichtbij.nl/
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De sta-opstoel weken bij
Vegro. Comfortabel in huis
Last van zit- en rugklachten of moeite met opstaan 
vanuit uw stoel? Een sta-opstoel biedt u comfort 
en hulp! De comfortabele sta-opstoelen zorgen 
ervoor dat uw lichaam de juiste (zit)houding 
aanneemt, dat is belangrijk voor uw lichamelijke 
gezondheid. Daarnaast geeft een sta-opstoel 
geeft net dat steuntje in de rug dat u misschien 
nodig heeft om goed en veilig op te staan vanuit 
uw stoel, zonder dat u valt. Bovendien zorgen 
we ervoor dat u er lekker warm bij zit met het 
Vegro plaid. Ideaal nu de koude wintermaanden 
eraan komen! Dit plaid ontvangt u tijdens de 
actieperiode bij aankoop van een sta-opstoel. 

Gewijzigde
openingstijden
voor de
thuiszorgwinkel
in Naaldwijk

De komende weken zal de 
thuiszorgwinkel in Naaldwijk 
gewijzigde openingstijden hanteren. 

Openingstijden
Op de website van Vegro vindt u de actuele 
openingstijden. Deze kunnen wijzigen, houd 
de website daarom goed in de gaten: 
www.vegro.nl 

Welkom in Delft
Is de winkel in Naaldwijk gesloten?
Dan bent u natuurlijk altijd welkom in de 
winkel in Delft.

U krijgt ook nog eens 10% korting
als u laat weten dat u cliënt bent van
Pieter van Foreest.

Vanaf 17 oktober t/m 27 november 2022 krijgt u bij 
Vegro tot wel € 900 korting op verschillende sta-
opstoelen.

Deskundig zitadvies
We adviseren u graag! Kom proefzitten in één van 
onze thuiszorgwinkels in Delft of Naaldwijk en krijg 
passend en deskundig advies.

* Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen. Deze 
actie loopt in de webwinkel van Vegro, bij u thuis en in de 
Vegro zorgwinkel van 17 oktober t/m 27 november 2022. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Op=op

Thuiszorgwinkel Naaldwijk
Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk

 

Thuiszorgwinkel Delft
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft

Op zoek naar u…
De Cliëntenraad Thuis werkt hard aan haar 
zichtbaarheid. Immers: wij vertegenwoordigen u 
en willen dus weten wat er speelt. Maar dan is het 
wel belangrijk dat u ons weet te bereiken!

Iedere nieuwe cliënt van de thuiszorg ontvangt 
daarom binnenkort via de ‘welkomstmap’ een 
kaart waarmee hij/zij toestemming kan geven dat 
wij contact opnemen. En in de ontmoetingscentra 
hangt sinds september een poster met de 
namen en contactgegevens van de leden van de 
Cliëntenraad.

In gesprek met u en/of uw naasten komen wij dan nóg 
meer op de hoogte van wat wij kunnen betekenen. 
Schroom dus niet om contact met ons op te nemen 
als u suggesties of opmerkingen van algemene aard 
heeft. 

Omdat ons trouwe lid Joop van Rossem ons na 
vele jaren helaas gaat verlaten zijn wij op zoek naar 
aanvulling. Vooral geïnteresseerden uit de regio 
Pijnacker/Nootdorp zijn van harte welkom. 

Interesse of aanmelden?
Aanmelden kan via mailadres
clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl.

Pieters Behandel Praktijk zet 
Smart Glasses in 
Bij Pieter van Foreest wordt 
al gebruik gemaakt van de 
Smart Glasses bij bijvoorbeeld 
wondverzorging waarbij een 
andere collega meekijkt op afstand. 
Sinds 3 oktober maakt ook het 
team van Pieters Behandel Praktijk 
gebruik van deze bril. 

De fysio- en ergotherapeuten, die 
zijn opgeleid om Smart Glasses 
te gebruiken, gebruiken in eerste 
instantie de Smart Glasses tijdens 
de intakegesprekken bij de cliënten 
thuis. Bij nieuwe cliënten volgt 
er een intakegesprek waarbij de 
mogelijkheden van de behandeling 
worden besproken. Dit vindt 
in eerste instantie door de 
ergotherapeut plaats. Aansluitend 
zet zij/hij de Smart Glasses op en 
zal de fysiotherapeut op afstand 

aansluiten en eventuele aanvullende 
vragen stellen. Zo hoeft de 
cliënt slechts één keer zijn/haar 
verhaal te vertellen. Ook voor de 
therapeuten is het fijn en kunnen 
ze samen een gerichte behandeling 
afstemmen.  

Smart Glasses 
De Smart Glasses is een slimme 
bril die het mogelijk maakt om 
eenvoudig samen te werken 
met een andere zorgverlener 
doordat één van de twee op 
afstand meekijkt. De medewerker 
die de cliënt bezoekt zet de 
bril op. Vervolgens wordt er 
verbinding gemaakt met een 
tweede zorgverlener die via een 
beeldscherm hetzelfde kan zien 
als de brildrager. Via de Smart 
Glasses die de medewerker 

draagt, kijkt een collega live mee 
en ziet wat de medewerker ziet. 
Tegelijkertijd kunnen zij met elkaar 
communiceren. 
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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. 

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 
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   Horizontaal:  

 1. Belastingdienst  5. Woestijn in Afrika  10. Kwebbelen  
11. Soort vrachtwagen  12. Volkomen in orde  15. Berg-
storting  16. Mikken  17. Cirkelvormig  18. Kledingstuk  
19. Schoolartikel  20. Weekdier  22. Strook langs de weg  
25. Stakker  27. Organisatie van de Verenigde Naties  28. 
Schouwspel  31. Deel van een verhaal  32. Verzoekschrift  
33. Ronde zaadjes  34. Horizon     
 
Verticaal:   
2. Aanschaffen  3. Prikkelend gas  4. Heilige  5. Rijstdrank  
6. Leider van een groep padvinders  7. Geoefendheid  8. 
Wielschaatser  9. Te voet  13. Jonge hotelbediende  14. 
Romeinse badinrichting  15. Hengelaars-gerei  20. Braken  
21. Werkplaats van kunstenaar  23. Diner  24. Vernielen  
25. Dijen van een zittend persoon  26. Bederven  29. Ont-
kenning  30. Selderie 

 

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

 

 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:

LENTEKRIEBELS

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 15 november         
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. Belastingdienst  5. Woestijn in Afrika  10. Kwebbelen  
11. Soort vrachtwagen  12. Volkomen in orde  15. Berg-
storting  16. Mikken  17. Cirkelvormig  18. Kledingstuk  
19. Schoolartikel  20. Weekdier  22. Strook langs de weg  
25. Stakker  27. Organisatie van de Verenigde Naties  28. 
Schouwspel  31. Deel van een verhaal  32. Verzoekschrift  
33. Ronde zaadjes  34. Horizon     
 
Verticaal:   
2. Aanschaffen  3. Prikkelend gas  4. Heilige  5. Rijstdrank  
6. Leider van een groep padvinders  7. Geoefendheid  8. 
Wielschaatser  9. Te voet  13. Jonge hotelbediende  14. 
Romeinse badinrichting  15. Hengelaars-gerei  20. Braken  
21. Werkplaats van kunstenaar  23. Diner  24. Vernielen  
25. Dijen van een zittend persoon  26. Bederven  29. Ont-
kenning  30. Selderie 

 

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

 

 Oplossing:       

 

 Sleutelwoord:   

 

 Kruiswoordpuzzel 
 

                                                                                                                                      © Puzzelstad.nl 
                

 
 
 
 

 
 
   Horizontaal:  

 1. Belastingdienst  5. Woestijn in Afrika  10. Kwebbelen  
11. Soort vrachtwagen  12. Volkomen in orde  15. Berg-
storting  16. Mikken  17. Cirkelvormig  18. Kledingstuk  
19. Schoolartikel  20. Weekdier  22. Strook langs de weg  
25. Stakker  27. Organisatie van de Verenigde Naties  28. 
Schouwspel  31. Deel van een verhaal  32. Verzoekschrift  
33. Ronde zaadjes  34. Horizon     
 
Verticaal:   
2. Aanschaffen  3. Prikkelend gas  4. Heilige  5. Rijstdrank  
6. Leider van een groep padvinders  7. Geoefendheid  8. 
Wielschaatser  9. Te voet  13. Jonge hotelbediende  14. 
Romeinse badinrichting  15. Hengelaars-gerei  20. Braken  
21. Werkplaats van kunstenaar  23. Diner  24. Vernielen  
25. Dijen van een zittend persoon  26. Bederven  29. Ont-
kenning  30. Selderie 

 

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

 

 Oplossing:       

 

 Sleutelwoord:   

 


