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Locatiemanager 
 
Afgelopen maand was het weer de beurt aan Lindenhof om getoetst te 

worden op de kwaliteitseisen die de overheid aan de ouderenzorg stelt. 

Een extern bureau komt toetsen of we voldoen aan de eisen voor 

veiligheid, de dossiers en zorgplannen worden nagekeken en we moeten 

aantonen dat we goed met u communiceren  en dat u als cliënt voldoende 

tevreden bent. Het is altijd een spannend moment voor de medewerkers. 

Hoewel ik er niet aan twijfelde of we het zouden halen, is er toch altijd de 

spanning dat er iets boven tafel komt waar we zelf niet voldoende aandacht 

aan hebben geschonken. Gelukkig hebben we de audit weer positief 

afgesloten. De auditor was heel tevreden over de goede 

sfeer in huis en de betrokken medewerkers, die met 

zoveel aandacht voor de bewoners zorgen. Lindenhof 

mag het zilveren keurmerk behouden. Een groot 

compliment voor alle medewerkers van 

Lindenhof.   

 

Ik hoop dat ook u tevreden bent over het wonen in Lindenhof. Heeft u 

vragen, wensen of bent u misschien toch niet helemaal tevreden, praat er 

dan over met uw contactverzorgende of met Astrid Verbeij, de 

teammanager. We kunnen altijd verbeteren.  

Ik wens u weer een mooie tijd.  

Hartelijke groeten  

Pieta Wilterdink  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY_a66k-3hAhUD2KQKHYpOAyUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mountrantmore.com/rants/3-conversation-ending-texts/&psig=AOvVaw3GKeMDNaytj6X7ctdIjiPH&ust=1556347056750255
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY76GNlO3hAhXCDOwKHdqcBW4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotobondafdelingtwente.nl/foto-v-d-maand-mei-2018-2/&psig=AOvVaw2dlkqYGr_V-j539-uh_h8c&ust=1556347398548232
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Cliëntenraad Lindenhof 

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 
 
Dhr. G. de Mik,            Mevr. K. Tuk      Mevr. G. Lekkerkerk  
voorzitter               secretaris                       lid 
 

Mevr. M. Groenewegen,    Mevr. E. Schot, lid       Mevr. M.A. de Boer 
lid          lid 
 
 
De cliëntenraad vergadert iedere 1ste maandag van de maand om 16.00 uur 
op de 2e etage.               
 
Het e-mailadres van de cliëntenraad is: 
clientenraad-lnh@pietervanforeest.nl 
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Opbrengst collecte huisdienst 
 Collecte opbrengst huisdienst d.d. 3 april 2019 

bedroeg € 53,45, t.b.v. een röntgenapparaat voor 
een ziekenhuis in Tanzania;  

 Collecte opbrengst huisdienst d.d. 17 april 2019, 
bedroeg € 44,35, t.b.v. een basisschool voor de arme gemeenschap 
in Zambia. 

 
 
Technische Dienst 
Storingen kunt u de gehele week doorgeven bij de receptie.  
Zij zorgen er voor dat de storingen bij de TD medewerker  
terecht komen. 
 
 
Openingstijd winkel in Parkzicht 
De winkel is open van maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Voor de bestelling van uw boodschappen kunt u  
bellen met de winkel, telefoonnummer: 015-2120816. 
 
 
Openingstijd winkel ‘Het Erfgoed’ 
De winkel ‘Het Erfgoed’ is geopend op dinsdag t/m  
vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur. De winkel is  
gevestigd  op de begane grond naast  het restaurant 
‘Lindebloesem’. 
 
 
Een rollator met naam 
Op verzoek van de medewerkers en de vrijwilligers verzoeken 
wij alle cliënten die in het bezit zijn van een rollator deze te 
voorzien van een naam en appartementnummer. Dit om 
zoeken na afloop van een activiteit te voorkomen. Bij de 
receptie kunt u een sticker met daarop uw naam en uw 
appartement laten maken. 
 
B.M. Dé Klassieke Kapsalon in Parkzicht 
Op dinsdag en vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur is de 
kapsalon geopend. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen met de kapsalon op nummer: 06-11482049. 

http://www.machinistlog.nl/cgi-data/weblog_basic/uploads/2009/07/rollator.jpg


Nieuwsbrief cliënten mei 2019  Pagina 6 van 40 

 

 
 
Lege batterijen en cartridges 
Heeft u lege batterijen en/of cartridges (inktpatroon uit de 
printer) dan kunt u deze afgeven op de receptie. Zij zullen ervoor 
zorgen dat deze terecht komen in de daarvoor bestemde 
container. 
 

 
Spreekuur Beter Horen (nieuw). 
De tweede woensdag van de maand van 10.45 uur tot 
11.45 uur heeft Beter Horen spreekuur in Lindenhof. 
U kunt bij de receptie navragen waar het spreekuur 
plaatsvindt. 
 
 

Pedicure 
In Lindenhof  zijn twee pedicures aanwezig die een contract hebben bij  
de Pieter van Foreest. Dit zijn Annemarie Olsthoorn en Marieke 
Groeneveld. 
 
Laat u bij een van deze pedicures een behandeling uitvoeren dan wordt dit 
betaald uit uw ZZP. 
Indien de behandeling meer kost dan € 25,36 (incl. BTW) dan moet u dit 
zelf aanvullen. 
 
Indien u ervoor kiest uw eigen pedicure te houden dan krijgt hiervoor geen 
vergoeding. 
Mocht u willen overstappen naar Annemarie of Marieke neem dan contact 
op met uw contactverzorgende. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P7qVC6hi&id=87F2C7F74468885448890FF7C8B43EBB6B7B8352&thid=OIP.P7qVC6hi32VQEFGYg4CDVQEsDi&q=hoortoestel&simid=607992848895969297&selectedIndex=80
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://indebuurt.nl/utrecht/wp-content/uploads/2018/10/voetverzorging-joke-leidsche-rijn.jpg&imgrefurl=https://indebuurt.nl/utrecht/gids/voetverzorging-joke-leidsche-rijn/&docid=BKyAS5u9-Lnm4M&tbnid=5b5FOJarOzwMEM:&vet=10ahUKEwiJw9LdipPgAhUQmrQKHfmpC04QMwiMASgjMCM..i&w=700&h=360&bih=879&biw=1280&q=voetverzorging&ved=0ahUKEwiJw9LdipPgAhUQmrQKHfmpC04QMwiMASgjMCM&iact=mrc&uact=8
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Cliëntenraad  
 
Geachte bewoners, 
 
Inmiddels ben ik nu ruim drie maanden in functie en probeer me in te 
werken in het complexe systeem dat zorg heet. Ongelooflijk hoeveel er op 
papier is gezet aan procedures, afspraken en regelingen,  Ik heb een pak 
papier liggen van 5 cm dat ik nog moet doornemen om te weten wat er 
allemaal speelt. Ik vraag me af of dit allemaal nodig is, maar het zal wel 
moeten om te voorkomen dat iemand onbevoegd een aspirientje verstrekt 
en om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. En dit allemaal om er voor te 
zorgen dat u het naar uw zin heeft, dat u de zorg krijgt die  u nodig hebt. 
Gelukkig hebt u van al die papieren rompslomp geen last en anders hebt u 
misschien wel iemand die dat even voor u regelt. 
 
In de vorige nieuwsbrief vroeg ik u of u mij wilde informeren over de 
kwaliteit van de maaltijd. Het stemt tot tevredenheid dat ik van niemand 
een klacht heb gehoord. Ik hoop dat iemand dit in het kwaliteitssysteem 
vastlegt, dat er een onderzoek naar de kwaliteit van de warme maaltijd is 
uitgevoerd met een voor de maaltijd positieve uitslag. Ik ben er alleen niet 
zeker van of ik hiervoor de juiste procedure heb gebruikt. 
 
Tijdens de laatst gehouden vergadering is aandacht gevraagd voor enkele 
punten: 

1. De warmwater voorziening op de hogere etages laat soms te wensen 
over. 

2. Het achterterras heeft enkele drempels die voor de rollators en 
rolstoelen lastig te nemen zijn. 

3. De drempels in de kamers, met name die naar de badkamer, zijn 
lastig voor rollators. 

4. De vraag is of de tovertafel op de juiste plaats staat. 
 
De feestweek in juni ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 
Lindenhof staat voor de deur. De cliëntenraad zal een bijdrage leveren 
door een voordracht te laten houden over de (voor)geschiedenis van 
Lindenhof. 
Als ik dit schrijf is het een paar dagen zomer. Ik hoop dat u er ook van hebt 
genoten. 
 
Hartelijke groet, 
G. de Mik 
voorzitter 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4keSdle3hAhXCzKQKHf9EBlcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.walkart.nl/activiteiten/Per-maand/mei-2019&psig=AOvVaw282FJApkE1RAVQ7oZkXsRe&ust=1556347709615479
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Teammanager wonen zorg welzijn 
 

Beste bewoner en mantelzorgers, 
 
Ook dit jaar was het in april even een aantal dagen zomer. De natuur is 
dan ineens helemaal groen. En overal hoor je de vogels fluiten. Wat is het 
toch fijn dat dit ieder jaar weer gebeurd. En dan is het voorjaars zonnetje 
heerlijk om in te zitten. ‘Wat is het leven fijn als de zon schijnt’ zong Willeke 
Alberti. En ik ben het met haar eens.  
Over zingen gesproken. Het projectkoor voor ons 30 jarig feest is nu 
eindelijk van start gegaan. We hebben pas één keer gerepeteerd dus u 
kunt nog makkelijk aansluiten. Woensdag 1 mei repeteren we 
weer in het restaurant, dus kom er gerust bij.  
 
Het feest van 30 jaar Lindenhof komt steeds dichterbij. Ook de 
afgelopen maanden zijn er verschillende initiatieven geweest 
die te maken hebben met de gouden eeuw en met ons feest. 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier foto’s van terug.  
Ook de komende twee maanden gaan we verder om 
uiteindelijk dit eind juni met een mooie week af te sluiten.  
 
In April is het gelukt om twee nieuwe medewerkers aan te 
trekken voor de verzorging. Met ingang van 1 juni komt Sebastiaan de 
Jong ons versterken en met ingang van 1 juli kom Yonina Drevijn erbij. 
Ontzettend fijn dat deze collega’s voor Lindenhof kiezen. Door hun komst 
is, naast het verpleegkundige team, ook het aantal verzorgende op peil.  
 
In de zorgteams is ook nog ruimte voor gastvrouwen. 
Eén van hen is al aan het werk. Evita van Niekerk werkt 
op maandag en donderdagavond als gastvrouw in de 
avond. Zij is na het rondbrengen van de broodmaaltijd 
altijd in voor een spelletje of en praatje. De komende 
maand is zij nog beschikbaar door het hele huis. Vanaf 
juni kunt u haar vinden op de 2e etage in de nieuwe huiskamer. Ik wens 
haar veel werkplezier in Lindenhof.  
Ook voor de andere avonden ben ik nog opzoek naar gastvrouwen die het 
gezellig vinden om bij u langs te komen om samen iets te doen. Het kan 
dus zomaar zijn dat we in de loop van komende maand ook op andere 
avonden een extra collega aan het werk hebben in de avond.   
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW8MbGmPfhAhUPEVAKHQWQDaEQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.nl/slide/2221825/&psig=AOvVaw0-4XOHQvxIuH2gDzYoVZLN&ust=1556692206778451
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De komende maand ga ik op zoek naar vakantiekrachten voor de zomer. 
Medewerkers kunnen dan met een gerust hart op vakantie. Het zal dit jaar 
nog wel een hele klus worden om de bezetting op orde te krijgen. Tijdens 
de vakantie periode komen er dan weer vreemde gezichten in huis die u 
niet kent. En zij kennen u en Lindenhof niet goed. Met een beetje geduld 
en begrip voor elkaar gaat het vast goed komen.  
Mocht u nog iemand in uw kennissenkring hebben die ervaring heeft in de 
zorg dan mag u haar of hem zeker aan mij doorverwijzen. .  
 
Wellicht heeft u afgelopen maand de uitnodiging voor 
de familieavond ontvangen. Op 14 en 22 mei nodig ik 
u allen, samen met een dierbare, van harte uit voor 
een samenzijn. We zullen eerst kort iets vertellen over 
de ontwikkelingen in Lindenhof m.b.t. de 2e huiskamer 
en de groepsverzorging. Aansluitend is er een gezellig 
buffet en kunt u met elkaar en met medewerkers van 
gedachten wisselen over het wonen in Lindenhof.  
 
Met Pasen was er naast het ontbijt op 2e paasdag ook nog activiteiten. Dat 

is de komende maand niet het geval.  
Op 4 en 5 mei hebben we geen speciale activiteiten. 
Het gedenken van de gevallenen en het vieren van 
de bevrijding is een indrukwekkend geheel. Zeker 
voor u die dit bewust heeft meegemaakt. Ik wens u 
veel sterkte bij het gedenken van deze speciale tijd.  
 

Op Hemelvaartsdag is er dit jaar een dagopening. U bent dan van harte 
welkom om naar beneneden te komen en aansluitend voor een kopje 
koffie.  
 
De komende maand gaan we verder met zorgen dat alles in Lindenhof 
goed blijft draaien. Alle leuke activiteiten vind u verderop in het blad.  
 
Ik wens u allen een hele fijne mei maand. Indien u 
vragen heeft m.b.t. de zorg of andere zaken kunt u 
terecht bij uw contactverzorgende. Mocht u er samen niet 
uitkomen dan bent u ook bij mij van harte welkom.  
 
 
Met hartelijke groet 
Astrid Verbeij 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzt6KtmffhAhVKZ1AKHWA9CawQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bequick28.nl/club/leiderstrainers-bijeenkomst/&psig=AOvVaw0M8TLV4wYSI93o1S7c1U9h&ust=1556692421179156
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbp46imvfhAhXIalAKHTAbDXoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.t-genot.nl/agenda/op-4-mei-herdenken-we-en-op-5-mei-vieren-we&psig=AOvVaw3v8Ji5S63uS-FVWDdCbNNi&ust=1556692665992347
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX6J-Im_fhAhWRJFAKHTiXDDIQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/437482551299147816/&psig=AOvVaw2oErTIAjgKMdVeQdKGSsgM&ust=1556692863729378
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Het optreden van Kinderkoor Kristal. 
Na afloop kregen alle bewoners een 
gerbera en een zelf gekleurde 
bloem. 
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Wasdelen in mei en juni 
 
In verband met 4 & 5 mei en Hemelvaartsdag zijn er omtrent de was enkele 
wijzigingen: 
 
Keukenlinnen: 
Op zaterdag 4 mei en dinsdag 11 juni, wordt het keukenlinnen uitgedeeld. 
Omdat de periode tussen beide uitdeeldagen iets langer is dan gebruikelijk 
is, kunt u altijd bij mij terecht voor meer keukenlinnen. 
 
In verband met Hemelvaartsdag worden de baddoeken en washandjes op 
woensdag 29 mei uitgedeeld. 
De schone was en de bovenkleding wordt op zaterdag 1 juni uitgedeeld. 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janny Falter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjikPHpmujhAhXGEVAKHdAQC-8QjRx6BAgBEAU&url=https://ironmanwasserijenstomerij.nl/wasserij-persoonsgebonden-wasgoed/gevouwen-wasgoed-met-strik/&psig=AOvVaw0xJTyx262sHDKQQz6ANy2K&ust=1556177418894993
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Zomaar een paar bijzondere dagen in mei 
 
 1 Mei Dag van de Arbeid 

Het is van oorsprong een communistische feestdag. Deze dag 
wordt in Nederland niet officieel erkend, dus wordt er vandaag 
gewoon gewerkt. 
 

 4 Mei Dodenherdenking 

Op deze dag herdenken wij de oorlogsslachtoffers of 
omgekomenen sinds uit uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

 5 Mei Bevrijdingsdag 
Dit is een nationale feestdag waarop de bevrijding van de 
Duitse bezetting in Nederland wordt gevierd. Op deze dag 
wordt ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië 
gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde 
van vrijheid, democratie en mensenrechten. 
 

8 Mei  Internationale dag van het Rode Kruis 
Het Rode Kruis werd in 1863 opgericht op initiatief 
van de Zwitserse bankier Jean-Henri-Dunant, 
geboren op 8 mei 1828.  

 
12 Mei Dag van de Verpleging 

Vandaag is het de geboortedag van Florence 
Nightingale (1820-1910), de beroemde Engelse 
verpleegster die soldaten verzorgde tijdens de 
Krimoorlog. 

 
19 Mei Wereld Huisartsendag 

Verwacht de dokter dan een bloementje? Nee, hoor. De 
wereldorganisatie van huisartsen (WONCA) heeft 19 mei 
uitgeroepen tot Wereld Huisartsen Dag om 
één keer per jaar stil te staan bij iets dat voor u 
zo heel vanzelfsprekend is. Een huisarts die 
dicht in de buurt werkt, bij u langskomt als het 
moet en geen lange wachttijden heeft.  
Dit is niet overal in de wereld het geval. 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi66ZLDhMrhAhXBL1AKHUgnBn0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.destentor.nl/zwolle/theater-na-de-dam-ook-in-zwolle-op-4-en-5-mei~afdc5e0c/&psig=AOvVaw3qfGqNIHcJFEvTElw-4XlI&ust=1555140617849420
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiav-X7hMrhAhWHJVAKHZyQAAYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rodekruis.be/afdeling/vilvoorde-zemst/wie-zijn-we/ontstaan-rode-kruisbeweging/&psig=AOvVaw1eicHNYD6ZZTkFzX9VsjZD&ust=1555140756170670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbxfCthcrhAhWELVAKHeypDdQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bonaire.nu/2016/05/12/internationale-dag-verpleging/&psig=AOvVaw3IJsTPq3mwRyLxn8V_GKfP&ust=1555140871233746
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ_66ohsrhAhUFPFAKHQ_YA7QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nvda.nl/nieuws/internationale-dag-huisarts/&psig=AOvVaw1q9nZ4FMIgJOgdPbi4m8PW&ust=1555141114327644
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Vier enthousiaste studentes (psychologie) kwamen in groepjes 
geheugen trainingen/geheugenspelletjes doen met de bewoners in 
het restaurant. 
 
De studenten hadden alles goed 
voorbereid en alle bewoners hebben 
(naar eigen zeggen) een mooie leuke 
middag gehad, met sapjes, hapjes e.d. 
en de dames van de opleiding kregen 

allemaal complimentjes 
van de bewoners. 
 
De bewoners hopen 
dat ze nog eens terug 
willen komen. 
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Pastoraat 
 
Beste bewoners, 

Terwijl de klanken van de Paasliederen nog in mijn hoofd nagalmen, nu al 
weer aan de kopij voor de nieuwsbrief van mei. Deze maand is echt alles 
lente wat de klok slaat. Inmiddels ben ik al weer druk bezig om mijn tuin 
van perkgoed te voorzien, zodat ik er weer heerlijk kan zitten als het ’s 
avonds nog licht is. Het nieuwe leven wat we met Pasen uitbundig hebben 

gevierd en bezongen is overal goed te 
zien. Tegelijk waren er op 
Paasmorgen heftige berichten over 
vreselijke aanslagen in Sri Lanka met 
honderden doden, we horen van strijd 
en oorlog in de wereld, van dodelijke 
ongelukken, van een haatprediker die 
nota bene met de Bijbel in de hand 
homoseksuelen dood wenst. Dat kan 
de vreugde om het nieuwe leven 
danig verzieken en je kunt je afvragen 
hoe het dan verder moet. Voor mij is 
dan Pasen, het feest van de 
Opstanding van Jezus Christus, 

onlosmakelijk verbonden met het Pinksterfeest wat we in juni hopen te 
vieren. Het feest waarop Gods Geest wordt uitgestort zodat wij ook zelf op 
kunnen staan tot een nieuw leven. 
 
Maar eerst vieren we in de maand mei nog Hemelvaartsdag. Misschien 
een wat ondergeschoven feest in de christelijke traditie. Want afscheid 
nemen van iemand is toch geen feest? Of is dat niet het belangrijkste?  Ik 
ben in de loop van de jaren steeds meer gaan zien hoe Jezus’ hemelvaart 
de kroon op Zijn hele weg, vanuit de hemel naar de aarde, door de dood 
heen weer omhoog, is. Hij gaat weg maar brengt daarbij Gods nieuwe 
wereld van vrede en recht zo dichtbij dat de vonken van Zijn liefde met 
Pinksteren kunnen neerdalen, zodat wij zelf, ieder op zijn of haar eigen 
manier daar aan mee mogen werken.  Zo mogen wij als bevrijdde mensen 
leven, zoals Paulus schrijft over de Geest in 2 Korinthe 3: 17 ‘De Heer nu is 
de Geest; en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid’. 
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Ja die vrijheid vieren we in ons land op 5 mei als we gedenken dat 74 jaar 
geleden er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We voelen wat 
een geweldig groot goed het is om in een vrij land te leven. Voor veel 
mensen in onze tijd houdt vrijheid in: kunnen doen en laten waar je zelf zin 
in hebt. Nu is In een multiculturele en multireligieuze samenleving het 
begrip vrijheid nog niet zo eenvoudig. Kun je zomaar alles zeggen? Waar 
houdt vrijheid van 
meningsuiting op? En nu we 
74 jaar na de verschikkingen 
van de Holocaust opnieuw 
horen van antisemitisme, is 
niet alleen het vieren van de 
vrijheid maar ook het 
herdenken op 4 mei 
belangrijker dan ooit te 
voren. Persoonlijk, als 
iemand die pas 38 jaar na 
de oorlog werd geboren, hang ik heel bewust op beide dagen de vlag uit.  
Een kleine handeling misschien, maar het helpt wel om me te beseffen wat 
ooit mijn oma (die als jong volwassen vrouw het bombardement op 
Rotterdam had meegemaakt) op 4 mei zei:  ‘Je mag echt nooit vergeten 
wat er gebeurd is, want anders zou het zomaar weer kunnen gebeuren.’  
 
De laatste ‘bijzondere’ dag van de maand mei die ik wil noemen valt in het 
midden van de maand en dat is Moederdag op zondag 12 mei. Een dag 
waarop de moeders extra in het zonnetje worden gezet, maar tegelijk kan 
het ook een moeilijke dag zijn als je als vrouw nooit kinderen hebben 
kunnen krijgen, of als je juist op een dergelijke dag beseft dat er nauwelijks 
contact meer is met je kinderen of je mist je eigen moeder omdat ze al 
jaren geleden is overleden. Met name in de Rooms-katholieke traditie is er 
altijd veel aandacht geweest voor de moeder van Jezus, Maria. De maand 
mei is in die traditie gewijd aan haar. Zij was het die onder het kruis haar 
zoon zag lijden en sterven, maar zij is er ook bij als de heilige Geest wordt 
uitgestort. Als Jezus haar aanspreekt vanaf het kruis en de leerling die hij 
liefheeft opdracht geeft voor haar te zorgen, wordt er een nieuwe 
gemeenschap gesticht. Een gemeenschap waarin mensen naar elkaar 
omkijken en aandacht geven als vaders en moeders, broers en zussen. 
Een plek waar je veilig bent en jezelf mag zijn. Dat wij allemaal zo’n plek 
vinden in ons leven! Nou is er een plek verbonden met Maria, die erg 
bekend is, namelijk Lourdes in Frankrijk. Een collega geestelijk-verzorger 
binnen PvF organiseert ook dit jaar weer een reis daar naartoe. Hieronder 
vindt u meer informatie mocht u mee willen.  
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In de maand mei zijn er twee huisdiensten; op woensdag 15 mei hoopt 
D.V. voor te gaan ds. M. Visser, predikant van de Vierhovenkerk. In deze 
viering wordt het Heilig Avondmaal bediend. Op woensdag 29 mei, daags 
voor Hemelvaartsdag, hoopt D.V. voor te gaan ds. B. Schoone. Hij is 
emeritus-predikant van verpleegtehuis de Kreek in ’s Gravenzande. Ik 
wens u goede en gezegende diensten.  
 
In deze bijdrage één bericht van overlijden en wel van mevrouw Kleyn-
Grootveld die woonde op app. 323. We wensen haar familie veel troost en 
kracht toe in de komende tijd. 
 
Tenslotte, de voorbereidingen voor de feestweek ter ere van het jubileum 
van Lindenhof in juni zijn al in volle gang. Ik heb al iets mogen horen van 
het gelegenheidskoor wat zal optreden. Ook ik ben al bezig voor de 
feestelijke huisdienst die we die week zullen houden. Ik hoop dat het een 
mooie en feestelijke week wordt waar iedereen naar hartenlust van kan 
genieten! In de volgende editie zult u hier in elk geval meer over lezen. 
Rest mij niets anders dan u allen een mooie maand Mei toe te wensen.   
 
U allen gedenkend in mijn persoonlijke gebeden, groet ik,  
 
Dennis Verboom 
Geestelijk Verzorger, predikant 
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Hemelvaart 
Het kan niet toevallig zijn dat Lucas zo nadrukkelijk melding maakt van de periode 
van veertig dagen waarin Jezus na zijn sterven aan zijn leerlingen verscheen en 
met hen over het koninkrijk van God sprak. In de Bijbel horen we herhaaldelijk dit 
getal. Veertig dagen, en een wolk...Als het volk Israël na de bevrijding uit Egypte 

door de woestijn trekt, komen ze aan bij 
de berg Sinaï. Voordat Mozes daar  de  
tafels  met  de  Tien  Woorden  ontvangt, 
verblijft hij veertig dagen op de berg, die 
door een wolk aan de ogen van de 
Israëlieten is onttrokken. Hij spreekt daar 
van aangezicht tot aangezicht met God 
als met een vriend. Ook het volk verblijft 
maar liefst veertig jaar in de woestijn, 
waar een wolk overdag voor hen uitgaat 
en een vuurzuil in de nacht. De profeet 
Elia trekt veertig dagen en nachten door 
de woestijn tot hij aan de berg Horeb 
komt, waar de Eeuwige aan hem 
voorbijgaat in het stille ruisen van de 

wind. Van Jezus wordt eveneens verteld dat Hij veertig dagen in de wildernis 
verblijft, waar Hij door de satan op de proef wordt gesteld, voordat Hij Gods 
koninkrijk gaat verkondigen. Later treffen wij Hem samen met Mozes en Elia aan 
op een berg. Een wolk onttrekt daar Mozes en Elia aan het oog  van  de leerlingen. 
Vandaag  hebben  we  iets  soortgelijks  gehoord:  op  een berg wordt Jezus door 
een  wolk  aan  het  zicht  van  de leerlingen onttrokken. Het gebeurt nadat Hij na 
zijn verrijzenis nog veertig dagen aan zijn leerlingen verschijnt. Het getal veertig 
en het beeld van de wolk  willen  ons opmerkzaam maken op het verborgen 
handelen en aanwezig zijn van God. Johannes schrijft dat ‘niemand ooit God heeft 
gezien, maar de Zoon, die zelf God is, heeft Hem doen kennen.’ Het is Jezus die 
God zichtbaar heeft gemaakt. Hij was God in levende gestalte, voelbaar, 
hoorbaar, tastbaar. Zo konden mensen ervaren hoe ze door zijn woorden en door 
zijn aanraking werden bevrijd en genezen. Op deze manier liet Jezus het 
koninkrijk van God  aanbreken.  Het  is  er  al,  hier  in  jullie  midden.  En veertig 
dagen lang spreekt Jezus hierover met zijn leerlingen.  
De  leerlingen  van  Jezus  waren  teleurgesteld  toen  het optreden van Jezus 
uitliep op een proces en op de veroordeling  van  zijn  dood  aan  het  kruis.  
Aanvankelijk meenden ze dat dit ook het einde van Jezus’ boodschap betekende, 
maar dat was niet zo. Wat Jezus had gedaan, dat ging door... Het zou het begin 
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worden van een grote beweging van bevrijding: dankzij Jezus werd voor talloos 
velen het paradijs geopend, begon er een nieuwe toekomst, de hemel op aarde, 
toen bleek dat het graf Jezus niet kon houden, maar dat Hij is opgewekt uit de 
dood. En door de kracht van de heilige Geest begonnen de  leerlingen  te  
getuigen  hoe  Jezus hun en vele anderen vreugde, vrijheid en verlossing had 
gebracht. We vieren het straks met Pinksteren. Op Hemelvaart horen we dat de 
blik niet langer naar boven gericht moet zijn, maar naar opzij, naar de wereld, 
naar de mensen die onze naasten zijn. Deze boodschap vernemen de leerlingen 
van twee mannen in het wit, die opeens bij hen staan en tegen hen zeggen: 
‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Met andere 
woorden: 
Jezus verdwijnt nu uit jullie ogen, maar Hij keert weer terug. En in die tussentijd 
mogen jullie aan de slag. De leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid Jezus’ 
werk voort te zetten: zijn boodschap  verkondigen,  te beginnen met Jeruzalem, 
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Elke leerling, ieder met haar 
of zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, wordt nu uitgezonden om mee te 
werken aan de opbouw van Gods koninkrijk dat met Jezus begonnen is. En dat 
hoeven ze niet op eigen kracht te doen. En nog steeds: ook wij hoeven dat niet. 
Daartoe worden we met kracht uit de hemel bekleed. ‘Wat staan jullie naar de 
hemel te staren?’ is de vraag van de twee mannen in witte kleren. Alsof ze willen 
zeggen: boven is het niet, maar hier beneden. Leven betekent niet naar de hemel 
kijken, maar naar de aarde. Wij zijn niet gemaakt voor de hemel. Heel Jezus ́ 
missie was erop gericht dat er een hemel op aarde komt. Daar was het Hem om te 
doen. En daar mogen ook wij aan werken: dat de aarde een thuis wordt, waar het 
goed om te leven is, voor alle mensen. Dat mogen we doen in het vertrouwen dat 
de Eeuwige, die enerzijds voor ons verborgen is, anderzijds ook ons omgeeft en 
beschut. Vanuit zijn verborgenheid worden wij toegerust met kracht. Deze kracht 
mogen we ervaren als wij de binnenkamer van het gebed binnengaan en daar ons 
in de aanwezigheid van de Verborgene begeven. Het feest van Hemelvaart daagt 
ons uit om te leven ‘alsof God er niet is’, zoals Dietrich Bonhoeffer ooit zei. Dat wil  
zeggen  dat  wij  niet  kunnen  beschikken  over  Gods aanwezigheid, maar dat wij 
mogen leven in het vertrouwen  dat  wij  door  God  gezien  en  bemind  worden,  
net zoals Jezus dat in zijn leven ervaren heeft. In Zijn voetspoor  mogen  we  de  
aarde  herscheppen  tot  een  goed land waar wij in vrede en goedheid met elkaar 
wonen. Zo komt de hemel op aarde, zo komt het koninkrijk van God dichterbij. 
Amen. 
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Lourdesreis 
WILT U MEE NAAR LOURDES?  
Van vrijdag 16 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 gaat Pieter van Foreest 
naar Lourdes. Deze Lourdesbedevaart wordt nu voor de achtste keer 
georganiseerd door Joke Meijer (geestelijk verzorger) en Marja ’t Hoen 
(thuiszorg). Beiden werken bij Pieter van Foreest.  
 
Deze bedevaart is geschikt voor mensen die zorg nodig hebben én voor mensen 
die geen zorg nodig hebben. Voor de mensen die zorg nodig zijn er 
zorgvrijwilligers beschikbaar. Hieronder zijn ervaren collega’s die werkzaam zijn 
binnen Pieter van Foreest. De begeleiding is één op één. Ook is er de gehele reis 
een arts en een verpleegkundige beschikbaar.  
 
Wat is Lourdes?  
Lourdes is een kleine stad in de 
Franse Pyreneeën. In 1858 
verscheen hier de Maagd Maria 
aan de veertienjarige 
Bernadette Soubirous. Door de 
verschijningen van Maria 
groeide Lourdes uit tot een 
belangrijke bedevaartsplaats. 
Door de jaren heen hebben 
miljoenen mensen, vooral 
zieken, Lourdes bezocht. Het is een plek voor ontmoeting met elkaar, met God en 
met Maria. Door stil te worden, te bidden en te zingen, komen mensen op adem 
en krijgen de kracht om hun leven te leven.  
 
Wat doen we in Lourdes?  
In Lourdes volgen we het bedevaartprogramma van de VNB (vereniging nationale 
bedevaarten). Dit houdt in dat we samen vieren, bidden en zingen. Dit gebeurt in 
verschillende vieringen, zoals de openingsviering, de viering van verzoening en de 
viering van de handoplegging. We lopen mee in de lichtprocessie en maken een 
wandeltocht door Lourdes. Ook lopen we de prachtige Kruisweg in Lourdes. En 
natuurlijk is er, voor wie dat wil, gelegenheid om de baden van Lourdes te 
bezoeken. We trekken een dag uit om een bustocht te maken naar de Pyreneeën.  
 
De bedevaart wordt afgesloten met de slotviering. Naast dit alles is er volop 
gelegenheid om de winkeltjes te bezoeken en op terrasjes te genieten van de zon, 
elkaars gezelschap en een drankje.  
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Waar overnachten we?  
 
Op de heenreis logeren we in het klooster waar de heilige Theresia van Lisieux 
heeft gewoond en opgebaard ligt. Op de terugreis logeren we in het klooster waar 
de heilige Bernadette Soubirous heeft gewoond en ook opgebaard ligt. In Lourdes 
verblijven we in een driesterrenhotel. In alle hotels en kloosters zijn kamers die 
rolstoeltoegankelijk zijn en voorzien van hulpmiddelen.  
 
Wat kost het?  
Alle pelgrims, of zij nu wel of geen zorg nodig hebben, betalen een gelijk bedrag, 
namelijk € 899,- Dit bedrag is inclusief reis- en verblijfskosten en drie maaltijden 
per dag. U verblijft met twee personen op een kamer. Als u een 
eenpersoonskamer wilt, dan betaalt u een toeslag van € 240,-. Een reis- en 
annuleringsverzekering kunt u apart afsluiten. Sommige verzekeraars (CZ en VGZ) 
vergoeden eventueel een deel van de kosten. U kunt daarover contact opnemen 
met uw verzekeraar.  
 
Wie organiseert deze bedevaart?  
Het initiatief van deze reis ligt bij Marja ’t Hoen en Joke Meijer. Beiden werken bij 
Pieter van Foreest en organiseren deze reis voor de achtste keer. Zij doen dit in 
samenwerking met de Vereniging Nationale Bedevaarten. Hun kennis en ervaring 
staan borg voor een onbezorgde reis en verblijf.  
 
Meer informatie?  
Wilt u meer weten over deze reis? Bel of mail Marja of Joke (zie hieronder).  
Ook kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van uw locatie. Hij/zij 
kan u zeker verder helpen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van 
de VNB: www.vnbreizen.nl reis nr. LO1912  
We hopen en vertrouwen op een mooie reis en een inspirerend verblijf in 
Lourdes.  
Marja ’t Hoen Joke Meijer m.hoen@pietervanforeest.nl 
j.meijer@pietervanforeest.nl  
06-41697966 06-38911311 
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Genieten op de duo-fiets! 
 
Mocht u ook met de duo-fiets erop uit  
willen, meer informatie vindt u op de 
volgende pagina. 
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Lindenhof is in het bezit van een       

supermooie elektrische Duofiets! 

Wilt u samen met een familielid of 

vrijwilliger een ritje/fietstocht maken, dan 

kunt u dit (liefst 1 week van tevoren), 

doorgeven aan de receptie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutels, handleiding en volle accu zijn 

verkrijgbaar bij de receptie. 

 

Wij wensen iedereen heel veel fietsplezier 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT2c_HsYvhAhXBDOwKHZR5CUoQjRx6BAgBEAU&url=https://harenerweekblad.nl/artikel/746810/een-duofiets-voor-de-zonnehof.html&psig=AOvVaw1k8uK7AwPmGToPpkILESrx&ust=1552988044615554
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De maand april is alweer ten einde en de voorjaarszon laat zich steeds 
vaker zien. Ook de temperaturen lopen lekker op, waardoor we heerlijk 
buiten kunnen zitten.  
De afgelopen maand zijn er heel wat workshops van start gegaan, waarin 
de feestweek een presentatie van zal worden gegeven. Wilt u nog ergens 
aan mee doen, geef u dan snel op bij ons! Zo zijn er nog wat plekjes vrij bij 
‘Schilderen met Paul’ op 2 mei en 6 juni en bij ‘Golden Age boetseren’ op 9 
mei.  
 
Ook zijn we met een groepje mannen naar de voetbalwedstrijd Utrecht-
Vitesse geweest in het Galgenwaard stadion, de dag begon koud, maar ’s 
middags zaten we op de tribune heerlijk in de zon en konden de jassen uit 
en de FC Utrecht sjaals om. Maandag 2e Paasdag heeft u een lekker 
Paasontbijt gekregen op uw appartement en die middag was er een 
Paasdienst met  ‘Kleinkoor Lindenhof’ onder begeleiding van Sonja Nowee. 
Ook Koningsdag was weer een oranje feestje met oranje gebak, oranje 
servetten, een Koningsquiz en Oranjebitter.  
 
In de maand mei is er ook van alles te doen, zoals Familieavonden op 14 
en 22 mei, een optreden van het  ‘Woudts Kerkkoor’ op 17 mei, een lezing 
over Royal Delft op 24 mei en natuurlijk alle verenigingen en inloop 
activiteiten, die gewoon doorgaan. Op 30 mei is het Hemelvaart en daarna 
zitten we al in juni, de maand van het 30-jarig bestaan van Lindenhof! 
In de aanloop naar de feestweek is Vanessa het aanspreekpunt voor de 
1ste  en 2e etage en Carola voor de 3e en 4e etage. 
 
Tijdens het vrijdagmiddag-café hierbij wordt u gratis een sapje of 

advocaatje aangeboden; de Diaconie draagt hierin bij, waar we natuurlijk 

erg blij mee zijn. Dit is niet voor de bezoekers, daaraan  wordt een bijdrage 

in de kosten gevraagd. 

 

We wensen u een zonnig voorjaar toe en hopen dat u 

geniet van alle feestelijkheden en het mooie weer!  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqyPzsptnhAhVI46QKHcBsA-UQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/vectors/zon-gelukkig-zonneschijn-gouden-47083/&psig=AOvVaw2jjq2_99Fhv7f0BNc4voWy&ust=1555665254740368
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Workshop ‘Golden Age’ 

 

Souvenirtjes gemaakt van klei  
en met goud beschilderd.  
De bedoeling is dat de 
kunstwerkjes verkocht gaan 
worden. De opbrengst gaat naar 
Alzheimer Nederland. 
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Met een aantal bewoners heerlijk een 
dagje naar Madurodam. 
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NOTULEN                

 

OVERLEG Cliëntenraad 

DATUM 4 maart 2019 

AANWEZIG Mevrouw Lekkerkerk, mevrouw Schot, mevrouw De Boer 

AFWEZIG Mevrouw Groenewegen, mevrouw Wilterdink en mevrouw Verbeij 
 

VOORZITTER De heer De Mik 

VERSLAGLEGGING Mevrouw Tuk 

 

Om 10.00 uur verschijnt de fotograaf van Pieter van Foreest om foto’s te nemen van 
mevrouw Tuk en de heer De Mik. Deze zullen worden geplaatst op de website en 
komen op de fotowand in Lindenhof. 

 
1. Opening 

De heer De Mik opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen van en vragen aan Astrid / Pieta 
Beiden zijn afwezig, dus niets te melden. 
 

3. Notulen / actiepuntenlijst 
3.1 Bij punt 1. Opening staat dat mw. Tuk ‘de functie van secretaresse’ op zich 
zal nemen, dit moet zijn ‘de functie van secretaris’ . 
 
De notulen van 4 februari 2019 worden na deze wijziging vastgesteld. 

  
 Actiepunten: 

Alle actiepunten blijven staan. 
 

4. Ingekomen stukken / uitgaande stukken 
4.1 De Nieuwsbrief cliënten maart 2019 
4.2 Bedankkaartje van de familie voor het medeleven na het overlijden van mw. 

Van der Poel – Van Ruiswijk. De heer De Mik is naar de rouwdienst geweest.  
 

5. Algemene mededelingen van de voorzitter 
5.1 De heer De Mik heeft de nieuwe bewoners (de heer Knol, de heer Van der 

Maas en het echtpaar De Bruin) welkom geheten met een bloemetje. 
Lindenhof zit nu weer vol. 

5.2 De heer De Mik geeft aan dat hij contact op zal nemen met de heer Visser, 
voorzitter van de cliëntenraad van Stefanna, om van gedachten te wisselen. 
 
Mw. Schot vertelt dat de heer Van Leeuwen in het ziekenhuis heeft gelegen. 
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6. Nieuwsbrief / activiteiten 
6.1 De Nieuwsbrief van maart ziet er weer mooi uit, met veel activiteiten. Zo is er 

op vrijdag 15 maart een pannenkoekdag!  
 

7. Rondvraag 
7.1 Mw. De Boer zegt dat haar koelkast schoon is. Ze heeft iemand die dat voor 

haar doet. 
7.2 Bij mw. Schot komen haar dochters helpen. Ze merkt ook op dat het water 

van de douche nog steeds soms een te lage temperatuur heeft en dat de druk 
op het water af en toe minder is. Dit is niet elke week, maar ongeveer 1x per 
maand. (Actiepunt voor Astrid, 13) 

7.3 Mw. Tuk vraagt of er een archief is van de cliëntenraad. De heer De Mik zal 
dit navragen bij mw. Van der Caay. (Actiepunt voor Cliëntenraad, 14) 

7.4 De heer De Mik heeft vernomen dat een recente viering van het avondmaal 
geen waardige gebeurtenis is geweest. Naast de dienstdoende predikant 
moet er een diaken en een ouderling aanwezig zijn. Hier is een rooster voor 
gemaakt. De heer De Mik zal dit navragen. (Actiepunt voor Cliëntenraad, 15) 

 
 

8. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 1 april 2019 om 10.00 uur in 
de vergaderruimte op de 2e etage. 
De heer De Mik sluit de vergadering. 
 

Actiepunten  

NR. Datum Onderwerp Verantwoordelijke 

1 7-5-

2018 

Aktie brillen; navraag doen bij de medewerkers 

van welbevinden 

Welbevinden / 

Astrid 

4 7-1-

2019 

Waardigheid & trotsgelden 2019 Cliëntenraad/ Astrid 

5 7-1-

2019 

Aanvraag indienen Diaconie der Hervormde 

Gemeente 2019 

Marja 

Cliëntenraad/ Astrid 

10 7-1-

2019 

Schoonmaken koelkasten op app. Astrid zal 

inventariseren wie van de bewoners geen 

netwerk heeft 

Astrid 

11 4-2-

2019 

Tijdstip koffieschenken ’s middags  Astrid 

12 4-2-

2019 

Iemand uitnodigen die tijdens de feestweek de 

geschiedenis kan vertellen van Sionshof en 

Lindenhof. 

Astrid/Welbevinden 

13 4-3-

2019 

Waterdruk en temperatuur Astrid 

14 4-3-

2019 

Navragen archief cliëntenraad Cliëntenraad 

15 4-3-

2019 

Navragen rooster viering avondmaal Cliëntenraad 

 

 

   

 



Nieuwsbrief cliënten mei 2019  Pagina 28 van 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enkele dames en heren van 
de Hofkerk hebben met een 
aantal bewoners heerlijk 
gewandeld en spelletjes 
gedaan. 
De bewoners waren hier heel 
blij mee. 
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Met dank aan het 
Oranjefonds zijn  
drie bewoners naar de 
voetbalwedstrijd Utrecht 
– Vitesse in stadion  
De Galgenwaard 
geweest.  
Ondanks de 0-0 was het 
een geweldige 
belevenis. 
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In de aanloop naar het jubileum van Lindenhof heeft een medewerker 
van Het Prinsenhof een lezing gehouden over Delft in de Gouden 
Eeuw. 
 
De bewoners vonden het fascinerend en heel herkenbaar, en de dame 
die het presenteerde was heel duidelijk. Dit vonden de bewoners 
allemaal erg fijn. 
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Wellness Massage bij bewoners door Lars en Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bakproject onder 

begeleiding van Silvana: 
  heerlijke pannenkoeken 
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Koningsdag 2019 
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Koninklijke onderscheidingen Delft 2019 
 
Vrijdag 26 april jl. hebben negen bijzondere Delftenaren een 
koninklijke onderscheiding ontvangen. 
Eén van de gedecoreerden is mevrouw Anneke de Vries-
Engelsman. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Anneke is al decennia lang pastoraal medewerker bij de 
Protestantse Gemeente Delft. Naast het vele werk wat Anneke 
doet verzorgd ze in Lindenhof de dagopening. 
Wij feliciteren Anneke met deze onderscheiding. 
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Klachtenfunctionaris 

 
Mijn naam is Suzanne Jansen en ik ben de klachtenfunctionaris 

voor Lindenhof.  

Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten. Bespreek uw 

klacht met de direct betrokken medewerker. Als u dit niet wilt of 

als u met de medewerker niet tot een oplossing kunt komen, kunt u 

contact opnemen met zijn of haar (locatie-/team-) manager. Komt u er met de 

medewerker, (locatie-/team-) manager niet uit of wilt u liever uw klacht met 

iemand anders bespreken, dan kunt u mij benaderen. Ik ben onafhankelijk en zal 

proberen tot een oplossing te komen door middel van bemiddeling. Uiteraard 

gebeurt dit alleen met uw instemming en op vertrouwelijke wijze.  

 

U kunt uw klacht digitaal kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris of 

persoonlijk. Meer informatie vindt u in de  klachtenfolder. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Suzanne Jansen-Tack 
Klachtenfunctionaris 

s.tack@pietervanforeest.nl 

06 153 50 547 
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Alzheimer Café 

 

 

 
Plaats: Hamshire Hotel-Centra Delft 
  Koepoortplaats 3, 2612 RR te Delft 
 
 
 
Wanneer:  Maandag  13 mei 2019  
 

Thema:  Wat kan de WMO voor u betekenen? 

 
Tijd:  Inloop vanaf 19.00 uur.  
 
 
 
 
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. 
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Beste bewoner, 

 

Bent u slechtziend en wilt u op de  

hoogte gehouden worden van nieuws uit 

de Nieuwsbrief? 

Iedere 2e dinsdag van de maand om 

15.00 uur in Lindebloesem zit een 

vrijwilliger klaar om u voor te lezen! 

 

Is er bij u behoefte aan; geeft u dan op bij 

de receptie. 

 

Vriendelijke  groet, 

Team Welbevinden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

http://www.google.nl/url?url=http://blog.seniorennet.be/klaproosje1/archief.php?startdatum=1277935200&stopdatum=1280613600&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ioiqU_yiOeey0QWUqYHADg&ved=0CC4Q9QEwDA&sig2=HssYFDsJENbuqPh9aTHrEw&usg=AFQjCNEA-Whhfkbpt-l3jfhY82AJpVYnSA
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De winnaar van de puzzel uit de nieuwsbrief van april 2019 is mevrouw  

G. Janssen, app. 313.  U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie. 

 

DE OPLOSSING VAN DE PUZZEL KUNT U INLEVEREN BIJ DE RECEPTIE 

EN MISSCHIEN WINT U EEN LEUKE PRIJS. 
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Extra activiteiten van mei 2019 

 

AGENDA  LOCATIE TIJD 

Zaterdag 4 mei  

Dodenherdenking 

 

  

 

Zondag 5 mei  

Bevrijdingsdag 
 

  

Dinsdag 7 mei  

Zingen 
 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

Van 19.00 uur tot 

20.00 uur 

Woensdag 8 mei 

Bingo 

  

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

Aanvang: 

14.30 uur 

Woensdag 15 mei  

Huisdienst, Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. Visser 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

Aanvang: 

14.30 uur 

Vrijdag 17 mei 

Muziek met Nanny 

 

 

Optreden Woudts Kerkkoor, 

Fonds 1818 

 

 

 

Hofkamer 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

Aanvang: 

10.30 uur 

 

Aanvang: 

14.30 uur 

Dinsdag 21 mei   

Zingen 

 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

Van 19.00 uur tot 

20.00 uur 

Woensdag 22 mei  

Bingo  

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

Aanvang: 

14.30 uur 

Donderdag 23 mei  

Pannenkoekenmiddag 

 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

 

Aanvang: 

15.30 uur 

 

http://www.bing.com/images/search?q=zingen&view=detailv2&&id=806C3447270FBE07D77D85C63C5D79A65C5ED307&selectedIndex=54&ccid=axvCZZav&simid=607998732818517247&thid=OIP.M6b1bc26596af4c53965a7a17e10e874do0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JyR2qX1/&id=772F50D4D903F74A34F25EA73BACD9BA91F12CA8&thid=OIP.JyR2qX1_lJ5fGKPzuSQ4gwHaFj&mediaurl=http://sandbridgelife.com/wp-content/uploads/2017/06/bingo3.jpg&exph=1440&expw=1920&q=bingo&simid=608046550231484988&selectedIndex=0
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivvefI16ThAhWBbFAKHWrtD8QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leukerecepten.nl/recepten/luchtige-pannenkoeken/&psig=AOvVaw2T8xEhl_7YUgKl4k5GmqMw&ust=1553857269497400
http://www.bing.com/images/search?q=microfoon&view=detailv2&&id=B6C25D23F61C726D77DCEC405FFC580B05304BB0&selectedIndex=366&ccid=44d0tVBc&simid=608034166306900765&thid=OIP.Me38774b5505ce089d816115123b8ff36o0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eI41p1cd&id=96EA8FBECD8A871ABF998AE93BD31A540AD5B9C5&thid=OIP.eI41p1cd6mtpyRGvDcewIAHaDY&mediaurl=https://www.corning-cc.edu/sites/default/files/styles/headline/public/header_bingo_788x360.jpg&exph=720&expw=1576&q=bingo&simid=607991463015219787&selectedIndex=32&cbir=sbi
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf2-eezdnhAhUKaVAKHWpEAlIQjRx6BAgBEAU&url=http://zingeninlelystad.blogspot.com/2017/04/zo-af-en-toe-eens-zingen-maar-niet.html&psig=AOvVaw2cxCfciDmVrNQez9_dBgQZ&ust=1555675495361090
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiutY6JzNnhAhXFJFAKHdX3Db0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.welkominzuidhorn.nl/agenda/4-mei-viering&psig=AOvVaw2ilIRmym6dkBrqzMyC2vQV&ust=1555674675280744
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Vrijdag 24 mei  

Muziek Varia 

 

 

Presentatie door Royal Delft 

 

 

Hofkamer 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

 

Aanvang: 

10.30 uur 

 

Aanvang:  

14.30 uur 

Woensdag 29 mei  

Huisdienst, 

Voorganger Ds. Schoone 

 

 

Restaurant 

Lindebloesem 

 

Aanvang: 

14.30 uur 

Donderdag 30 mei 

Hemelvaartsdag 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8gYL1zdnhAhUKL1AKHTwSBaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kinderwinkelwesterkade.nl/hemelvaartsdag/&psig=AOvVaw0As1j2jgjAX7d1nGRZ7dt7&ust=1555675712448058
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Openbare activiteiten   
 

OPENBARE  

ACTIVITEITEN 

 

LOCATIE TIJD 

Maandag 

Koffiedrinken 

Dagopening 

 

Maandagmiddag sociëteit 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

Restaurant Lindebloesem 

 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

 

14.30 uur 

Dinsdag 

Koffiedrinken  

Dagopening 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

Woensdag 

Koffiedrinken 

Dagopening 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

Donderdag  

Koffiedrinken 

Dagopening 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

 

Vrijdag 

Koffiedrinken 

Dagopening 

 

Vrijdagmiddag café 

 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

Restaurant Lindebloesem 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

 

14.30 uur 

Zaterdag 

Koffiedrinken 

Dagopening 

 

Restaurant Lindebloesem 

Restaurant Lindebloesem 

 

Vanaf 9.45 uur 

10.00 uur 

 

Zondag 

Restaurant open 

 

 

Restaurant Lindebloesem 

 

 

Van 14.30 uur tot 

16.30 uur 

 

 
 


