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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, of heeft u interesse voor één van 
de appartementen. De medewerkers 
van CliëntenService staan klaar om u te 
informeren en de adviseren. Ze zijn op 
werkdagen te bereiken op 015 – 515 5000 of 
via clientenservice@pietervanforeest.nl. 
Kijk ook op www.pietervanforeest.nl.  
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Die Buytenweye
Chopinlaan 9
2625 TD Delft
Tel: 015 515 40 00

CliëntenService
015 515 5000

Die Buytenweye



Gastvrij, actief, betrokken en professioneel 
zijn de vier kernwaarden van Pieter van 
Foreest. Die Buytenweye in Delft maakt 
onderdeel uit van deze organisatie. 
De kernwaarden zijn het uitgangspunt voor 
de zorgverlening binnen heel Pieter van 
Foreest, zo ook binnen Die Buytenweye.

Pieter van Foreest
Pieter van Foreest is een zorgorganisatie 
die een flexibel pakket aan diensten 
en services biedt in de regio Delft, 
Westland, Midden-Delfland en Pijnacker- 
Nootdorp. De organisatie telt zo’n 25 
locaties waaronder verpleeghuizen en 
woonzorgcentra. Daarnaast is Pieter 
van Foreest te vinden op diverse 
servicepunten zoals ontmoetingscentra 
en dagbehandelingen en bieden wij ook 
Zorg Thuis. In totaal werken er 3300 
medewerkers bij Pieter van Foreest en 
mogen wij rekenen op de ondersteuning 
van zo’n 2300 vrijwilligers.

Die Buytenweye 
In een multiculturele buurt in Delft ligt het 
woonzorgcentrum Die Buytenweye. 

Het woonzorgcentrum is gelegen in de wijk 
Buitenhof. De multiculturele buurtwinkels, 
gelegen aan het Verdiplein, zijn op 
loopafstand bereikbaar. Ook het overdekte 
winkelcentra Voorhof en In de Hoven liggen 
op enkele honderden meters afstand. 

Mogelijkheden voor zorg
Die Buytenweye biedt verzorgingshuiszorg, 
verpleeghuiszorg voor dementerenden, 
huiskamerprojecten voor dementerenden 
en ouderen met een lichamelijke beperking, 
dagverzorging plus voor deelnemers met 
stabiele psychiatrische problemen en 
kortdurende opname. Die Buytenweye 
biedt huisvesting aan 132 cliënten.

Dagverzorging Plus Die Buytenweye 
De Dagverzorging Plus van Die 
Buytenweye is er om bij psychiatrische 
problemen ondersteuning te bieden in de 
vorm van een dagprogramma, als u nog 
zelfstandig woont maar ook als u al in een 
verzorgingshuis woont. 
De Dagverzorging Plus biedt deelnemers 
een activiteitenprogramma aan om zo 
structuur in de dag te brengen. 

Welzijn & Ontspanning
Die Buytenweye staat vooral bekend 
vanwege de vele activiteiten op het 
gebied van welzijn en ontspanning. De 
Ritz, de bar met gezellige zitjes, is vaak 
het middelpunt van een paar uurtjes 
ontspanning. Daarnaast heeft Die 
Buytenweye ook een groot aanbod aan 
activiteiten welke ook toegankelijk zijn 
voor de wijkbewoners. 


