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Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of 
heeft u interesse in één van de appartementen?
De medewerkers van Pieter van Foreest staan 
klaar om u te informeren en te adviseren. 
U kunt ze bereiken via telefoonnummer
015-515 5000 of contact@pietervanforeest.nl. 
Op de website www.pietervanforeest.nl vindt
u meer informatie
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De Kreek 
Leeuweriklaan 34 
2691 CK ’s-Gravenzande
Tel: 0174 419 500
www.pietervanforeest.nl

De Kreek



De Kreek
In een rustige woonwijk van ’s-Gravenzande, 
gelegen tussen een rosarium en een 
dierenweide staat de vier verdiepingen 
tellende locatie De Kreek. De Kreek is 
omringd met een prachtig aangelegd park, 
waar de bewoners gebruik van kunnen maken. 
Het huis is goed te bereiken en er bevindt zich 
een bushalte in dezelfde straat.

Westland
Tussen de drukte van de Randstad en rust 
van de duingebieden ligt de gemeente 
Westland. ’s-Gravenzande is de grootste 
dorpskern uit het Westland en heeft een 
historisch centrum. Met tal van monumenten 
en bezienswaardigheden, zoals de Dorpskerk, 
het Staelduinse Bos en het strand is 
’s-Gravenzande een mooi en gezellig dorp om 
te wonen.

Faciliteiten
De Kreek beschikt over een ruim aantal 
praktische en gezellige faciliteiten, zoals;
•	 bibliotheek
•	 minibus
•	 internethoek
•	 pedicure
•	 kapsalon
•	 restaurant
•	 kennis	en	behandelcentrum
•	 stiltecentrum
•	 koffiecorner	‘De	koffietijd’
•	 activiteitenaanbod

Mogelijkheden voor zorg
De Kreek heeft 184 plaatsen. Er zijn 96 
plaatsen voor cliënten met een somatische 
beperking (inclusief revalidatieplaatsen),
88 plaatsen voor mensen met dementie en
13 plaatsen op de dagbehandeling.  

Tevens is er een afdeling voor stabilisatie, 
onderzoek en observatie en is er een 
palliatieve afdeling De Rietzanger.

Voor de bewoners met dementie 
biedt De Kreek kleinschalig wonen. 
Kleinschalig wonen is er voor een kleine 
groep bewoners, die intensieve zorg en 
ondersteuning nodig hebben, en met elkaar 
in een groepswoning wonen. Bij kleinschalig 
wonen zetten we het dagelijks leven zoals 
in een thuissituatie, voort. Zo wordt er 
met de groep gekookt en waar mogelijk 
samen boodschappen gedaan. Tevens vinden 
er dagelijks allerlei huiselijke activiteiten 
plaats. Uiteraard heeft de bewoner ook de 
ruimte om zich alleen of met familie terug te 
trekken in zijn of haar eigen kamer.

Ontmoetingscentrum De Zwaluw
In De Kreek is eveneens 
Ontmoetingscentrum De Zwaluw 
gevestigd. De cliënt woont thuis of in 
het woonzorgcentrum en bezoek het 
ontmoetingscentrum één of meerdere dagen 
per week.


