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Strandgoed Ter Heijde is 
tijdelijk verhuisd naar Delft 
Op vrijdag 19 november jl. is 
Strandgoed Logies & Respijt 
tijdelijk verhuisd vanuit Ter Heijde 
naar locatie Delfshove in Delft.

Waarom tijdelijk verhuizen?
Strandgoed Logies & Respijt was 
gevestigd op de tweede etage 
van locatie Duinhof in Ter Heijde. 
Duinhof is van oudsher een 
verzorgingshuis, gebouwd voor 
bewoners met een zogeheten 
lichtere zorgvraag. Mensen blijven 
echter steeds langer thuis wonen 
en het moment waarop iemand 
niet meer zelfstandig kan wonen 
komt steeds later. Woonzorgcentra, 
zoals Duinhof, krijgen steeds meer 
te maken met bewoners die veelal 
complexere zorg nodig hebben. 
Om de juiste zorg te kunnen 
bieden, ook in de toekomst, wordt 
Duinhof gerenoveerd. Na de 
renovatie is Duinhof geschikt om 

ook de complexere (verpleeghuis)
zorg te kunnen bieden aan de 
huidige en toekomstige bewoners. 
Ook de tweede etage waar 
Strandgoed is gehuisvest wordt 
in deze renovatie meegenomen 
waardoor we de gasten die 
komen voor respijtzorg tijdelijk in 
Delfshove, Vorrinkplein 99 in Delft 
zullen ontvangen.

Het vertrouwde 
vakantiegevoel voor de gasten 
en hun mantelzorgers
Voor de (toekomstige) gasten 
van Strandgoed is alleen de 
locatie gewijzigd. Samen met onze 
enthousiaste zorgmedewerkers en 
vrijwilligers wordt nog steeds de 
tijdelijke zorg en ondersteuning 
geboden met het vertrouwde 
vakantiegevoel en thuisgevoel van 
Strandgoed Logies & Respijt. Zo 
heeft de mantelzorger de tijd en 

ruimte om even op adempauze 
te kunnen komen, zodat hij/zij 
de kracht en energie weer heeft 
en behoudt om voor zijn/haar 
dierbare te blijven zorgen.

Interesse in een verblijf? 
Wilt u eens een kijkje komen 
nemen in onze tijdelijke locatie en 
de sfeer proeven? U bent van harte 
welkom. Laat het ons weten door 
contact met ons op te nemen via 
015 - 515 5000/06 - 5391 0101 
(bereikbaar via kantooruren of 
mail naar:
strandgoed@pietervanforeest.nl)

Bel Pieter 

Nieuws van de 
Cliëntenraad Thuis 

Het is altijd belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben en te 
houden, in welke vorm dan ook. Zeker in deze onzekere tijden. 

Bel gerust, we staan voor u klaar
Pieter van Foreest biedt een speciale telefonische contactlijn voor u 
als cliënt, uw naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s. Onze 
geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers staan 
samen voor u klaar. Bel met Pieter als u met iemand wilt praten, een 
luisterend oor nodig hebt of gewoon even uw hart wilt luchten.

‘Bel Pieter’ Iedere werkdag van10.00 uur tot 16.00 uurzijn wij telefonischbereikbaar op088 - 166 88 25

Fijne feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar 
Het jaar loopt ten einde en 2022 staat alweer voor de deur. 
De decembermaand is ieder jaar weer een bijzondere tijd. Dit 
jaar vieren we de feestdagen wellicht wel weer wat anders 
dan anders, maar toch hopen we dat u feestelijke dagen te 
wachten staan. 

De allerbeste wensen
Natuurlijk wensen we iedereen het hele jaar door het beste 
toe. Toch willen we van de gelegenheid gebruik maken om u 
aan het einde van het jaar de beste wensen over te brengen. 
We wensen u, uw naasten en een ieder hele fijne feestdagen 
in aangenaam gezelschap en de allerbeste wensen voor het 
nieuwe jaar.

We wensen u een gezond en gelukkig 2022!

Met vriendelijke groet,

Petra de Jongh en Gert-Jan Waterink
Raad van Bestuur

De Cliëntenraad Thuis behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten die thuis 
of in de ontmoetings- of behandelcentra zorg of 
ondersteuning ontvangen. Dit doen we door ons 
zoveel mogelijk te informeren en met de cliënten 
en/of hun naasten in gesprek te gaan. Zo hebben 
wij recentelijk de ontmoetingscentra bezocht 
om het leven van alledag aldaar met eigen ogen 
te kunnen waarnemen. Met de cliënten die van 
Pieter van Foreest thuiszorg ontvangen, kunnen wij 

moeilijker in contact komen. We merken dan ook 
dat het bestaan van de Cliëntenraad Thuis op dit 
moment bij velen nog onbekend is. Daarom zijn 
we op dit moment op zoek naar mogelijkheden 
om dit te verbeteren. Binnenkort komen we hier 
op terug! 

Wilt u in contact komen met de Cliëntenraad 
Thuis, dan kunt u hen bereiken door een mail te 
sturen naar cliëntenraad-thuis@pietervanforeest.nl 

Bel Pieter!
Onzekere tijden vragen om bijzondere aandacht voor elkaar. 

Zeker nu! 
Pieter van Foreest biedt daarom een speciale telefonische contactlijn voor 

medewerkers, vrijwilligers, tijdelijk personeel en mantelzorgers. 

Onze geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers staan 
samen voor je klaar. 

Bel met Pieter als je met iemand wilt praten, een luisterend oor nodig hebt 
of gewoon even je hart wilt luchten. 

Bel met Pieter: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur

088 - 166 88 25

Pieter van Foreest
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De communicatie met de 
cliënt is zo belangrijk 
Het welzijn van onze cliënten staat centraal. 
Daar zetten we ons dagelijks voor in. Het 
is dan belangrijk om te weten wat er bij de 
cliënten speelt. Samen in gesprek gaan om zo 
de zorg te blijven verbeteren. De cliëntenraad 
helpt hierbij. De locaties hebben een lokale 
cliëntenraad. De divisie Thuis heeft de 
Cliëntenraad Thuis, bestaande uit zeven leden. 
Mirjam Ruijters en Janneke Vermeulen, twee 
gedreven leden, vertellen met enthousiasme 
over het belang van de cliëntenraad en hun 
drijfveer.

 ‘Toen ik stopte met werken, wilde 
ik ook iets doen voor een ander.’

Mirjam: ‘Ik ben sinds 1,5 jaar lid van de cliëntenraad. 
Ik ben altijd heel actief geweest en wilde ook na mijn 
pensioen iets doen wat bijdraagt aan de maatschappij. 
Zo ben ik onder andere vrijwilliger in De Kreek en 
werd ik door Joop van Rossem, secretaris van de 
Cliëntenraad Thuis, benaderd met de vraag of de 
Cliëntenraad Thuis iets voor mij was. Ik wist niet heel 
veel van de zorgsector, maar als je je ogen en oren 
openhoudt, kan je veel leren.’ Janneke is sinds twee 
jaar cliëntenraadslid. Janneke: ‘Toen ik stopte met 
werken, wilde ik ook iets doen voor een ander. Via de 
vrijwilligersbank Delft zag ik deze vacature. Ik kende 
de organisatie Pieter van Foreest niet, maar heb veel 
met ouderen en in de thuiszorg gewerkt. Ik kom van 
oorsprong uit het welzijnswerk. Als het om mensen 
gaat vind ik het al heel snel leuk. Ik heb toen op de 
vacature gereageerd.’

‘Contact leggen en onderhouden 
met de achterban’

Cliënten laten weten wat wij kunnen betekenen
Mirjam: ‘Ik ben er trots op dat ik de cliënten die 
zorg thuis of in een ontmoetingscentrum ontvangen 
vertegenwoordig. Je hebt soms toch vragen. Wat is 
de kwaliteit, wat is de norm enzovoort? Dat vind ik 
interessant en daar wil ik mij wel in gaan verdiepen. 
Hoe kun je anderen helpen, want daar draait het in 
wezen om. Wat voor mij interessant is, is samen kijken 
hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Dat gaat 
dan niet alleen over normen en waarden, maar ook 
over vernieuwing en vooral over kwaliteit. Dan hebben 
we het niet over een scheef geplakte pleister, maar 
écht over de kwaliteit van de zorg én wat kunnen 
we daarin betekenen en verbeteren. En vooral hoe 
bereiken we onze achterban. Wanneer je naar een 
ontmoetingscentrum gaat, zie je de bezoekers en 
eventuele mantelzorgers binnenkomen, maar je kunt 
moeilijk bij alle cliënten thuis langsgaan. Ons doel 
is dus het contact leggen en onderhouden met de 
achterban, zodat zij weten wat kunnen we voor hen 
kunnen betekenen.’

Janneke knikt instemmend: ‘Het gaat om de 
hoofdlijnen. Het mogen uiteenlopende onderwerpen 
zijn. We begrijpen dat het voor de cliënten lastig is om 
te bepalen wat wel of niet bij de cliëntenraad hoort. 
We geven wel aan of het bij ons past. Het is voor ons 
van belang dat we de cliënten en/of mantelzorgers 
bereiken die hun mening willen geven of net iets 
verder (kunnen) kijken en hierover met ons in gesprek 
willen gaan. Pieter van Foreest is een grote organisatie 
waar heel veel mensen werken en we kunnen 
ons voorstellen dat de cliënt dan de medewerker 
aanspreekt die bij hen over de vloer komt.’

‘Met elkaar kijken hoe het nog 
beter kan’

Samen de zorg blijven verbeteren
‘We maken als Cliëntenraad Thuis dingen (vaak) niet 
mee. Het gaat er niet altijd om dat wij direct zaken 
kunnen veranderen, maar het is wel belangrijk dat 
iedereen weet dat we een spreekbuis zijn richting de 
organisatie. Zo brengen we zaken onder de aandacht 
met als uiteindelijk doel dat we met elkaar de zorg 

blijven verbeteren,’ aldus Mirjam. Janneke: ‘Dat is ook 
het toetsen van het beleid. Eén van de taken is het 
toetsen van het jaarplan. Zodra je meer weet van je 
achterban kan je ook veel beter toetsen hoe het plan 
in elkaar steekt en of het is zoals het zou moeten zijn. 
Daarom nogmaals: het contact is zo belangrijk. Daarbij 
hebben we de cliënten en hun naasten echt nodig.’

De Cliëntenraad Thuis vergadert een keer in de zes 
weken waarbij Jeanette van Laarhoven, directeur Thuis, 
eveneens aansluit. Naast de vaste onderwerpen, zoals 
de kaderbrief, het kwaliteitsplan en het jaarplan, komen 
ook de hedendaagse zaken ter sprake. Denk hierbij 
aan de Wet zorg en dwang (Wzd) en de financiën. 

Trots
Op de vraag waar de dames trots op zijn, hoeven ze 
niet lang na te denken. Mirjam: ‘Ik ben heel trots dat 
ik cliëntenraadslid ben bij zo’n organisatie. Pieter van 
Foreest heeft een ongelofelijke positieve uitstraling. 
Ik vind het heerlijk dat ik een klein deel in het geheel 
kan en mag bijdragen.’ Janneke: ‘Ik ben vooral trots op 
de organisatie. Ik vind vooral de uitstraling vriendelijk 
en positief. Toen ik als cliëntenraadslid kennis maakte 
met Pieter van Foreest dacht ik meteen: “Die mensen 
hebben het hart op de goede plek.” 
Ze zijn zo gemotiveerd. Dat merkten we ook toen we 
bij de ontmoetingscentra langsgingen. De bereidheid 
en betrokkenheid om ons te informeren was fijn. 
Iedereen nam de tijd voor ons. En die tijd willen wij 
ook nemen voor onze achterban.’

Als laatste voegen Mirjam en Janneke toe: ‘Onze 
persoonlijke missie als cliëntenraadsleden is dat de 
cliënt zich gehoord voelt. Wilt u met ons in gesprek 
gaan, over welk onderwerp dan ook, groot of klein? 
Laat het ons weten. Neem contact met ons op. 
We zijn er voor u!’

Contact
Wilt u in contact komen met de Cliëntenraad 
Thuis? Heeft u onderwerpen of wilt u 
kennismaken? Laat het ons weten. 
U kunt mailen naar clientenraad-thuis@
pietervanforeest.nl. Vermeld daarbij eventueel 
uw telefoonnummer, zodat wij u, indien gewenst, 
telefonisch kunnen bereiken. 
We horen het graag!
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Thuiszorg
Pieter van Foreest
wederom in Top 10
ZorgkaartNederland 2021!

Op 7 december is tijdens 
het online evenement van 
Patiëntenfederatie Nederland 
officieel bekend gemaakt dat Pieter 
van Foreest wederom behoort 
tot de 10 best gewaardeerde 
thuiszorgorganisaties in Nederland 
op ZorgkaartNederland. Zij 
behoren dus tot de Top 2021 van 
ZorgkaartNederland!

Traditiegetrouw maakt 
ZorgkaartNederland op de eerste 
dinsdag van december de beste 
gewaardeerde zorginstellingen 
per zorgsector bekend. Deze 
populaire zorginstellingen zijn te 
vinden in maar liefst tien van de 
twaalf Nederlandse provincies. 
Aan de hand van de waarderingen 
tussen 1 januari en 1 november 
2021 heeft de website van 
ZorgkaartNederland ook dit jaar 
uitgerekend welke zorginstellingen 
het beste gewaardeerd werden 
door hun patiënten en cliënten.

Top 2021 Wijkverpleging*
Van de 106 kanshebbers heeft 
Pieter van Foreest wederom 
een plek in de Top 10 van 
ZorgkaartNederland in 2021weten 
te bemachtigen. We zijn al 
enorm trots op al onze collega’s 
die zich iedere dag met veel 
enthousiasme en passie inzetten 
voor al onze cliënten, ongeacht 

waar ze werken. Hoe fantastisch 
is het als dit ook gewaardeerd 
wordt door onze cliënten of hun 
naasten en zij hun waardering op 
ZorgkaartNederland willen delen. 
Uit de vele mooie waarderingen 
blijkt dat de cliënten en hun 
naasten zeer te spreken zijn over 
hun thuiszorgorganisatie. 

(*ZorgkaartNederland heeft per 1 
december het organisatietype Thuiszorg 
gewijzigd in Wijkverpleging)

Thuiszorg van Pieter van Foreest, 
inclusief het Specialistisch Team, 

de casemanagers en het VIG-
alarmteam, heeft met in totaal 78 
waarderingen een gemiddeld cijfer 
van een 9,2 van de cliënten of hun 
naasten ontvangen! Een geweldige 
prestatie waar we trots op zijn. 

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste 
keuzewebsite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg. 
Duizenden mensen delen hier 
wekelijks hun ervaringen met de 
zorg. Met deze ervaringen op 
ZorgkaartNederland maken we 
samen de zorg beter.

Een mooie waardering
is voor altijd 
‘In het team Midden-Delfland Thuis van Pieter 
van Foreest zijn wij erg blij met waarderingen 
en daarom me t ZorgkaartNederland,’ 
vertelt wijkverpleegkundige Vonneke van Dun. 
Waarom? Dat legt ze graag uit.

‘We zijn altijd weer superblij met een mooie 
waardering. Al tijdens het zorgproces geven we 
daarom aan, dat we na afloop van de zorg graag 
een cijfer en een waardering willen hebben. In het 
evaluatiegesprek vragen we vervolgens een mailadres, 
zodat we de link naar de juiste ZorgkaartNederland-
pagina kunnen sturen. Zo heeft de cliënt meteen de 
goede website en het juiste team.’
‘Komt er een positieve waardering binnen, dan 
mailen managers die meteen aan het team door, bij 
wijze van compliment. Maar tegen die tijd hebben 
we het eigenlijk al gezien. Ik ben namelijk zelf ook 
nieuwsgierig, dus ik houd onze ZorgkaartNederland-
pagina in de gaten voor nieuwe waarderingen.’

Om in te lijsten
‘Het mooie aan ZorgkaartNederland is dat het er 
altijd op blijft staan. Ook als je iets fout hebt gedaan, 
maar ook als je het goed hebt gedaan, kan je het altijd 
teruglezen. Dat maakt het leuk en tastbaar. We krijgen 
ook wel eens bloemen, taart en zelfs ook broodjes 
kroket.  Allemaal hartstikke leuk, maar zo’n waardering 
op internet, die blijft.’

‘Bijvoorbeeld een schitterende waardering, in oktober, 
voor Team Midden-Delfland Thuis, die onze manager 
Frank met ons deelde: “De zorgverleners zien geen 
patiënt, geen zieke, maar een mens. Ze zijn allemaal 
oprecht geïnteresseerd in de mens die ze behandelen. 
Ze hebben echte aandacht en nemen de tijd om te 
luisteren met empathisch vermogen.” En dan nog een 
heel verhaal over professionaliteit, deskundigheid, 
bereikbaarheid, communicatie, visie, etcetera. Het 
kon niet op! “Als je ernstig ziek bent, heb je angst en 
onzekerheid,” stond er. “Dit team van zorgverleners 
is in die tijd een geweldige steun en kracht.” Die 
waardering vonden we zo ontzettend mooi, dat we 
het hebben ingelijst.’

Stamkaart verbeterd dankzij feedback
‘Het is ook erg leerzaam voor het team, want de cliënt 
of de mantelzorger kan ons feedback geven waar wij 
weer mee aan de slag kunnen. Ervaren knelpunten 
worden zo verbeterpunten.’ 

‘Pas bleek bijvoorbeeld uit een waardering dat er een 
stamkaart niet goed was ingevuld. Dat is een papieren 
zorgdossier. Op de stamkaart staan contactgegevens, 
onder andere gegevens van de dienstdoende arts, 
BSN en geboortedatum. De nachtzuster kan alleen 
in het papieren dossier, niet in het digitale. Daarom 
is die info heel belangrijk. In een verder vrij positieve 
waardering stond dat op één van de stamkaarten het 
telefoonnummer niet goed bleek te zijn opgeschreven. 
Naar aanleiding van deze feedback hebben we direct 
alle stamkaarten opnieuw nagekeken en bijgewerkt.’ 

‘Als ik zo’n positieve waardering 
zie, dan weet ik weer: hierom zijn 

we de zorg in gegaan.’

Motivatie
‘Dit jaar zit de thuiszorg van Pieter van Foreest 
in de ZorgkaartNederland Top 2021. Daar zijn we 
supertrots op! Maar het gaat uiteindelijk om de 
waarderingen. Die geven ons motivatie om iedere 
dag weer op pad te gaan. Af en toe is het werk zwaar. 
Het is niet leuk als mensen overlijden. Of ik ben bang 
om corona op te lopen en ouders of kinderen te 
besmetten. Maar als ik zo’n positieve waardering zie, 
dan weet ik weer: hierom zijn we de zorg in gegaan.’
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Pieter van Foreest opent 
geïsoleerde verpleegafdeling 
voor coronapatiënten
Pieter van Foreest heeft in Stefanna op de 5de etage 
wederom een speciale afdeling voor mensen met het 
coronavirus (COVID-19) geopend. Het betreft een 
aparte afdeling die geïsoleerd is van de rest van de 
locatie. 

Speciale geïsoleerde afdeling Stefanna
De speciale afdeling binnen Stefanna heeft de 
deuren geopend voor patiënten uit de regio met het 
coronavirus die door een grote zorgvraag
en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in 
de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis 
kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze 
patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn 
hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de 
thuissituatie kunnen voor deze laatste fase in Stefanna 
op deze afdeling terecht.

Plaats voor tien coronaviruspatiënten
Er is op de afdeling plek voor tien patiënten. Een 
speciaal zorgteam verleent de zorg. Pieter van Foreest 
draagt met de afdeling bij aan de stijgende vraag naar 
verpleegafdelingen om mensen te verplegen die het 
coronavirus hebben opgelopen in de regio. Door hen 

op te nemen kunnen ze zo goed mogelijk herstellen 
van het virus. De ziekenhuizen worden op hun beurt 
ontlast om andere patiënten op te kunnen nemen.

Geïsoleerde afdeling met eigen zorgteam
De speciale afdeling is gerealiseerd op de 5de 
etage van Stefanna en is volledig geïsoleerd van de 
andere zorgafdelingen. Het betreft een zogeheten 
cohortafdeling waar alleen patiënten liggen die met 
hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen deze 
ruimte strikt van anderen gescheiden en worden 
in groepsisolatie verpleegd. Zowel patiënten 
als zorgmedewerkers gebruiken een aparte 
toegang en medewerkers dragen de benodigde 
beschermingsmiddelen conform de richtlijnen. 

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen Stefanna is door 
Pieter van Foreest opgezet op verzoek en in 
samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan 
Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het 
regionale overleg waarin regionale afstemming 
plaatsvindt met alle regionale zorgaanbieders. 

Genomineerden Boven
Verwachting Prijs zijn bekend 
Ieder jaar in januari wordt de Boven 
Verwachting Prijs uitgereikt. De prijs 
wordt gegeven aan een team van 
collega’s die een mooi idee insturen 
dat de kwaliteit van leven voor 
cliënten ten goede komen. De keuze 
om drie genomineerden te kiezen 
was moeilijk. Alle inzendingen waren 
stuk voor stuk mooie ideeën. 

Op 13 december zijn de 
genomineerden bekend gemaakt 
en de drie genomineerden dingen 
allemaal mee voor de prachtige prijs 
van €10.000,- om hun idee uit te 
werken. De prijs is ter beschikking 
gesteld door het Klein Breteler 
Fonds, De genomineerden voor de 
Boven Verwachting Prijs 2022 zijn:

BN’ers
op bezoek 
In Stefanna is een bewoonster op zondag 31 oktober 
105 jaar geworden! De hele dag was het feest met 
natuurlijk allerlei lekkers. Troubadour Michael gaf een 
super gezellig optreden, maar de grootste verrassing was 
dat René Froger voor mevrouw kwam zingen. Dat was 
voor mevrouw als oudste en trouwe fan een bijzonder 
moment. Het was een fantastische dag en mevrouw is 
heerlijk verwend!

In Duinhof is ook een bewoonster verrast voor haar 
verjaardag. Erica en Martien Meiland kwamen speciaal 
voor haar op bezoek! Mevrouw is groot fan van hun 
programma en mist nooit een aflevering. Hoe bijzonder 
dat zij de Meilandjes kon ontmoeten. Het was een 
onvergetelijke dag waarvan mevrouw erg heeft genoten! 

•	 ‘De	Babbelbal’
  Een snoezelbal gemaakt van allerlei verschillende stoffen, waarin kaartjes 

zitten met vragen, plaatjes en kleine opdrachten. De bal is bedoeld om 
op een laagdrempelige manier in contact te komen met cliënten en 
elkaar beter te leren kennen. 

•	 ‘Veilig	Genieten’
  Een tuin op de binnenplaats van Triangel. Iedereen kan zelfstandig 

gebruikmaken van de tuin, omdat de tuin met natuurlijke elementen 
afgeschermd wordt van de weg. Daarnaast moet het een echte 
beleeftuin worden, waar iedereen van kan genieten!

•	 ‘Muziek	in	een	Notendop’
  Een project waarbij muziek gebruikt wordt om gedrag van mensen 

positief te beïnvloeden. Mensen reageren goed op muziek dat zij in hun 
jeugd gehoord hebben en dit team wil graag dat iedereen zijn of haar 
favoriete muziek kan horen tijdens zorgmomenten. 

Stuk voor stuk mooie initiatieven. In januari zal de winnaar bekend 
gemaakt worden!

Bent u al bekend met de 
thuiszorgwinkels? 
Pieter van Foreest en Vegro werken al vele jaren 
samen om voor u het juiste hulpmiddel te vinden 
welke u kunt lenen, huren of kopen. Door deze 
unieke samenwerking is het mogelijk een groot 
assortiment hulpmiddelen aan te bieden in de Pieter 
van Foreest thuiszorgwinkels. n.

Bent u benieuwd naar alle voordelen van Vegro? 
Neem een kijkje op www.pietervanforeest.nl. 

U vindt de thuiszorgwinkels in zowel het Westland
als in Delft.

Thuiszorgwinkel Delft: 
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft

Thuiszorgwinkel Naaldwijk: 
Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk
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Dansen met letters bij
OC Dock van Delft
In november heeft er een leuke 
workshop ‘dansende letters’ 
van het project KunstZinnig 
Pieter plaatsgevonden bij 
Ontmoetingscentrum Dock 
van Delft. Bij deze gezellige 
dansworkshop werd samen met 
een enthousiaste en ervaren 
dansdocent aan de hand van 
lettervormen en letterdozen 
met de bezoekers van het 
ontmoetingscentrum gedanst. 
Want dansen is niet alleen een 
leuke manier van bewegen, het 
draagt ook nog eens bij aan 
de verbetering van de eigen 
lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Het was een zeer 
geslaagde middag. De bezoekers 
hebben genoten van de gezellige 
workshop.

KunstZinnig Pieter
Door kunst ontstaat meer 

verbinding en het creëert datgene wat met woorden niet (meer) altijd te 
vatten is. Daarom zijn we extra trots op het project KunstZinnig Pieter. 
Een kunstprogramma voor en door ouderen waarbij we samenwerken 
met Bes & Cultuur en mede mogelijk is gemaakt door het Lang Leven 
Kunst Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. 

Gezellig elkaar ontmoeten
tijdens Koffie Kletskop

Dag van de Mantelzorg 
Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november, zijn er diverse leuke 
activiteiten georganiseerd voor de mantelzorgers. We zijn blij dat ze hun 
naaste(n), maar ook ons, ondersteunen. Mantelzorgers zijn dan ook van 
onschatbare waarde.

Zo was er in Veenhage, geheel coronaproof, een gezellige high tea. 
De keuken had een heerlijke high tea klaargemaakt, het smaakte 
voortreffelijk. Daarnaast hebben de collega’s een demonstratie gegeven 
van alle spelapparaten waar ook de familie en/of naasten gebruik van 
mogen maken. Na afloop kregen de mantelzorgers als bedankje een 
cadeautje mee. Het was een fijn samenzijn. 

Ook bij Ontmoetingscentrum Naaldwijk was een leuke activiteit 
georganiseerd om de mantelzorgers te bedanken. Een poster, versierd 
met een Merci chocolaatje en een door de collega’s bedachte tekst, die 
ze mee mochten nemen naar huis, liet zien wat hun partner of naaste 
voor hen doet en hoe ze dat waarderen.

Kusjes uit OC Kornalijn 
In november heeft bij 
Ontmoetingscentrum Kornalijn 
een workshop voor het Duizenden 
Kleurrijke Kusjes project 
plaatsgevonden. Met een goed 
gemixt gezelschap van bezoekers, 
vrijwilligers en collega’s was het 
een gezellige en geslaagde dag.

Wat is liefde?
Op de steel van de kus schrijven 
de kusjesmakers hun naam of 
een boodschap. Daar moeten 
de meeste deelnemers even 
diep over nadenken. Er wordt 
van alles opgeschreven. Van de 
naam van een partner tot aan 
de naam van de hond, van ‘een 
dag met een gouden randje’ tot 
‘we gillen van het lachen’. Vanuit 
Ontmoetingscentrum Kornalijn 
heeft kunstenares Riëlle een kusje 

met de tekst ‘Wat is liefde?’ meegekregen. Leuk te weten dat straks 
tussen alle kusjes ook een kusje staat dat u vraagt na te denken over wat 
liefde voor u betekent. 

Vanaf begin volgend jaar start er een nieuw onderdeel 
van het KunstZinnig Pieter project: Koffie Kletskop! 
Bij Koffie Kletskop staat elkaar ontmoeten en 
gezelligheid voorop, maar gaan we ook onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie (of thee) en een 
heuse kletskop op een creatieve manier in gesprek 
over een tal van onderwerpen die te maken hebben 
met kunst en cultuur. Daarbij leggen we de link 
wat dit te maken heeft met positieve gezondheid. 
Daarnaast vinden we het ontzettend leuk om ook 
mensen te ontmoeten die wellicht zelf actief zijn op 
kunstzinnig vlak.

Sluit u ook gezellig aan? Iedereen is
van harte welkom! 
Neem ook vooral gezellig iemand mee! De eerste 
bijeenkomst van Koffie Kletskop zal plaatsvinden 
op 18 januari in Midden-Delfland. De volgende 
bijeenkomst wordt gehouden in Pijnacker-Nootdorp 
op 18 maart. Nadere informatie volgt via o.a. onze 
website. Wilt u op de hoogte blijven?
Geef dit dan aan door te mailen naar
pietersnieuws@pietervanforeest.nl. 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de op dat 
moment geldende maatregelen.
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Blijf op de hoogte!
Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op
www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Heeft u een zorgvraag?

015 515 5000

Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de oplossingenbalk. 

Prijs:
De winnaar ontvangt een VVV Irischeque. Dit is 
de populairste cadeaubon van Nederland. De VVV 
Irischeque is onbeperkt geldig bij 23.000
acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke 
winkelketens, (attractie)parken,
restaurants, musea en meer.  

Kruiswoordpuzzel 

 
                                                                                                                                      © Puzzelstad.nl 

                
 
 
 
 

 
 
 Horizontaal: 
 3. Dringend 8. Plaats in N.-Brabant 10. Koude lekkernij 12. 
Kleefstof 13. Gegroet (Lat.) 15. Somber 17. Treffend 19. 
Zich op de wielen voortbewegen van vliegtuigen 21. 
Plechtige belofte 22. Ieder 23. Rijksgebouwendienst 25. 
Voordelig 28. Zeurderig mens 32. Wiel 33. Ontkenning 
(En.) 34. Aanwijzend voornaamwoord 35. Dwaze streek 
37. Sprookjesfiguur 38. Lof toekennen 40. Europese taal 
41. Worm 42. Bezit van een boer 43. Voordeel 44. Vlakte-
maat 45. Oude lengtemaat 46. Zonder toevoegsel 47. Min-
deren 49. Nauwe doorgang 51. Middeleeuws beroep 52. 
Griekse godin 53. Reanimatieapparaat 55. Beslissingswed-
strijd 59. Meisjesnaam 60. Opdracht 62. Knoop 63. Dieren-
verblijf 65. Grondsoort 66. Ongekookt 67.  Koets   
 
Verticaal:  
1. Kader 2. Voetbalclub 4. Rijksgrens 5. Opperwezen 6. 
Struisvogelachtige 7. Beroep 8. Willig 9. Weekdier 11. 
Meisjesnaam 14. Aanvankelijk 16. Spinrag 18. Zeegras 20. 
Niet-gouvernementele organisatie 24. Indompelen 26. 
Draagzak 27. Met draaiende bewegingen vermengen 28. 
Snor 29. Inval, plan 30. Duits lidwoord 31. Aanslag op ijzer 
33. Ontkenning 36. Stekken aanbrengen 37. Trots 39. Op-
stootje 40. Alleenheerser 41. Voorkeur 43. Verdwenen 44. 
Maand 46. Neerslag 48. Dwaas 49. Kunstwerk 50. En enige 
andere 52. In de stijl van (muz.) 54. Werppijl 56. Bevlie-
ging 57. Deel van kachel 58. Profeet 61. Biljartstok 64. Nik-
kel 

 

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende  letters  over naar het diagram hieronder. Dat is de oplos-
sing. 

 

 Oplossing:       

 

Sleutelwoord:   

 

Puzzel mee en win! 

Oplossing:
Breng na het invullen van de puzzel de 
corresponderende letters over naar het diagram 
hieronder. Dat is de oplossing.

De uitkomst van de puzzel in de vorige editie was:

HERFSTKLEUREN

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 1 februari       
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieters Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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