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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder 
nog vragen of interesse in één van de 
appartementen? De medewerkers van Pieter 
van Foreest staan klaar om u te informeren en 
te adviseren. Zij zijn op werkdagen te bereiken 
via telefoonnummer 015 515 5000 of via 
contact@pieterforeest.nl.
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Woonzorgcentrum Lindenhof
Cort van der Lindenstraat 245
2613 LC Delft
Telefoon: 015 212 0331
www.pietervanforeest.nl

Woonzorgcentrum
Lindenhof



Woonzorgcentrum Lindenhof
In een prettige groene wijk van Delft ligt 
het knusse woonzorgcentrum Lindenhof 
waar u woont in een veilige, beschermde 
omgeving.  Lindenhof is opgezet vanuit de 
Nederlands Hervormde en Gereformeerde 
Kerken van Delft en heeft een protestants-
Christelijke signatuur. Het uitdragen van 
de signatuur is een belangrijke identiteit 
voor Lindenhof. Het Wilheminapark, het 
zwembad en de buurtwinkels zijn op 
loopafstand bereikbaar.

Delft
Delft is een stad midden in de Randstad 
tussen de steden Den Haag en Rotterdam. 
Delft kenmerkt zich door de historische 
binnenstad. Ooit was deze stad de 
woonplaats van Willem van Oranje. De 
stad zit vol met geschiedenis, cultuur 
en bezienswaardigheden. Mede door de 
authentieke uitstraling is Delft een echte 
gezellige toeristische stad. De stad is 

opgedeeld in acht verschillende wijken, 
Lindenhof bevindt zich in de wijk Hof van 
Delft.

Faciliteiten
Lindenhof beschikt over een ruim aantal 
faciliteiten, zoals:
● Receptie
● Restaurant
● Winkel
● Bibliotheek
● Pedicure (aan huis)

Activiteiten
In Lindenhof hoeft niemand zich te 
vervelen. Er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd voor bewoners. 
Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan 
van de wensen en de interesses van de 
bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of 
sociale activiteiten die u erg leuk vindt 
maar die u door bepaalde redenen 
niet meer kunt doen. Samen met de 
welzijnsmedewerkers wordt gekeken 
welke hobby’s of interesses u weer zou 
willen oppakken en hoe dit het best 
georganiseerd kan worden. 

Mogelijkheden voor zorg
U heeft uw eigen appartement en krijgt 
persoonlijke verzorging en begeleiding.
U heeft de regie en samen kijken wij welke 
dingen u nog zelf kunt doen en hoe en 
waar medewerkers u kunnen helpen. Dit 
kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen 

zoals aankleden of douchen, maar het kan 
ook hulp zijn bij het indelen van uw dag 
of het bieden van structuur.

Wonen met extra zorg
Naast de verzorgingshuiszorg wordt 
een deel van de dag groepsverzorging 
psychogeriatrie aangeboden voor 
bewoners van Lindenhof. Tot slot biedt 
Lindenhof ook kortdurende opname voor 
cliënten die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen.


