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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 staan klaar 
om u te informeren en te adviseren. Zij zijn op 
werkdagen te bereiken op 015-515 50 00 of 
via contact@pietervanforeest.nl. Kijk ook op 
www.pietervanforeest.nl. 
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WoonZorgCentrum De Terwebloem 
Van Bergenhenegouwenlaan 2
2685 GB Poeldijk
0174-741 700
www.pietervanforeest.nl

Contact
015-515 50 00

WoonZorgCentrum
De Terwebloem



WoonZorgCentrum De Terwebloem
Aan de rand van Poeldijk vlak bij rivier De 
Gantel ligt het nieuwe WoonZorgCentrum 
De Terwebloem. De locatie ligt in een 
kleine en rustige woonwijk. Het gebouw 
heeft een U-vorm waardoor er om 
het gebouw voldoende ruimte is voor 
parkeren en een mooie tuin met zitjes. De 
Terwebloem biedt zorg, wonen en welzijn. 
Ouderen in de wijk zijn welkom in het 
restaurant en bij open activiteiten. 

Poeldijk
Tussen de drukte van de Randstad en rust 
van de duingebieden aan de Westlandse 
kust ligt de gemeente Westland. Westland 
bestaat uit de zes dorpskernen De Lier, 
’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, 
Wateringen en Poeldijk. Poeldijk is een 
kleine kern waar het riviertje de Gantel 
doorheen stroomt. De komende jaren zal 
het dorpshart van Poeldijk verbouwd en 
gemoderniseerd worden, hierbij zal het 
echte dorpskarakter blijven bestaan.

Faciliteiten
De Terwebloem beschikt over een ruim 
aantal faciliteiten, zoals;
- Receptie
- Restaurant
- Winkel
- Bibliotheek
- Kapper (aan huis)
- Pedicure (aan huis)
- Multifunctionele recreatieruimte
-  Dagelijkse activiteiten zoals spel en 

beweging, bingo, optredens en creatieve 
activiteiten 

Mogelijkheden voor zorg
In De Terwebloem kunt u terecht voor 
zorg zoals wonen met verzorging en 
begeleiding, wonen met intensieve 
dementiezorg en wonen met Thuiszorg in 
de huurappartementen.

Wonen met verzorging en begeleiding
De Terwebloem beschikt over 50 
appartementen voor ouderen die 
verzorging en begeleiding nodig hebben. De 
appartementen hebben een oppervlakte 
van circa 40 m2 en bestaan uit een 
woonkamer annex kleine keuken, een 
slaapkamer en een ruime douche. 

Wonen met intensieve dementiezorg
Voor mensen die intensieve dementiezorg 
nodig hebben wordt er in De Terwebloem 
gewerkt volgens het concept Kleinschalig 
Wonen. Dit concept streeft ernaar om 
bewoners het leven dat zij gewend waren, 

zoveel mogelijk te laten voortzetten 
in een huiselijke omgeving. Er zijn vier 
woongroepen gesitueerd, elk geschikt 
voor 8 bewoners. Elke bewoner heeft een 
ruime kamer en een gemeenschappelijke 
badkamer ter beschikking. Daarnaast is 
er een gezamelijke huiskamer met een 
uitgebreide keuken. 

Zelfstandig wonen met Zorg Thuis
De Terwebloem beschikt over 9 
huurappartementen voor ouderen. De 
bewoners van deze appartementen als 
ook andere inwoners uit Poeldijk kunnen 
gebruik maken van Thuiszorg Pieter van 
Foreest. Thuiszorg betekent dat u in uw 
eigen woonomgeving de zorg en hulp 
kunt krijgen die u nodig heeft. 


