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“Je bent er echt even uit 
en onder de mensen. 
De dag is hier zo voorbij”
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Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar 

Het is alweer december, 2022 loopt ten einde en het nieuwe jaar staat voor de deur. 
De decembermaand is traditioneel gezien een bijzondere tijd. De locaties ademen kerstsfeer, er worden 
gezellige activiteiten georganiseerd en het is echt een tijd van samenzijn.

De allerbeste wensen
Natuurlijk wensen we iedereen het hele jaar door de beste wensen. 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 waar u als vanouds weer op onze zorg en ondersteuning kunt rekenen.

Met vriendelijke groet,

Petra de Jongh en Gert-Jan Waterink
Raad van Bestuur

Pieter van Foreest tekent
intentieverklaring voor nieuwe 
medewerkers 
Het vinden van nieuwe 
gekwalificeerde collega’s wordt 
steeds moeilijker. Het tekort aan 
zorgprofessionals neemt landelijk 
toe. Dit merken we ook binnen 
Pieter van Foreest. Ondanks alle 
acties en initiatieven om nieuwe 
collega’s te werven, op te leiden 

en te behouden blijft het moeilijk 
om vacatures op te vullen. Daarom 
slaat Pieter van Foreest de handen 
ineen en gaat de samenwerking 
aan met Tempo Team en Yomema 
om twintig gediplomeerde 
verpleegkundigen uit Indonesië 
een leerwerkplek te bieden binnen 

Pieter van Foreest. In november 
werd de intentieverklaring hiertoe 
ondertekend.

Afgestudeerde 
verpleegkundigen 
uit Indonesië
De nieuwe collega’s uit Indonesië 
hebben in hun thuisland een 
opleiding tot verpleegkundige 
afgerond en willen graag een 
diploma dat wereldwijd geldig 
is. In Nederland zijn zij op dit 
moment bevoegd en bekwaam 
om te werken als verzorgende 
ig. De studenten komen in dienst 
bij Tempo Team en gaan studeren 
en werken bij Pieter van Foreest. 
Yomema draagt zorg voor een 
gedegen voorbereiding in het 

land van herkomst, waaronder 
Nederlandse taal- en cultuurles, 
informatie over de ouderenzorg in 
Nederland en huisvesting. Eenmaal 
in Nederland lopen de studenten 
16 uur per week stage en werken 
daarnaast 16 uur per week. De 
overige tijd is beschikbaar voor 
studie. Naarmate de tijd verstrijkt, 
worden stage- en studie-uren 
minder en de werkende uren 
meer. Doel is dat de zorgstudenten 
na vier jaar met werkervaring 
en aanvullende kwalificaties 
terugkeren naar Indonesië. 

De voorbereidingen voor de 
komst van de studenten is in volle 
gang en de verwachting is de 
zorgstudenten uit Indonesië begin 
2023 aan de slag zullen gaan in de 
locaties Stefanna en
De Bieslandhof in Delft.

Een elektrische duofiets
voor Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren
Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren had de wens voor 
een nieuwe elektrische duofiets en 
de collega’s besloten hiervoor een 
crowdfunding te starten via
www.voorjebuurt.nl. Wat mooi om 
te merken dat zoveel mensen ons 
een warm hart toedragen, want 
nu, een maand later, kunnen we vol 
trots melden dat het benodigde 
bedrag, en zelfs nog wat meer, is 
behaald!

Gulle gevers
De collega’s van het 
ontmoetingscentrum zijn 
enthousiast reclame gaan maken 
voor de crowdfunding en dankzij 
het netwerk van voorjebuurt.nl 
werd er ook contact gelegd met 
gemeentes en bedrijven. 
Vanaf dag één stroomden de 

donaties binnen. Bezoekers, hun 
mantelzorgers, collega’s, vrienden 
van collega’s, vrijwilligers en 
anonieme gevers zijn allemaal zeer 
gul geweest. Daarnaast kwamen er 
enkele mooie en grote donaties 
van Gemeente Delft en Vegro. 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 
het hele bedrag binnen een maand 
binnen was. 

De fiets is inmiddels besteld en 
de verwachting is dat er vanaf het 
eerste kwartaal van het nieuwe 
jaar van genoten kan worden. 
Iedereen die gedoneerd heeft, 
wordt zodra de fiets binnen 
is uitgenodigd voor een kopje 
koffie en om de fiets te komen 
bewonderen en, indien gewenst, uit 
te proberen. 

Bedankt
Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren wil graag uit naam 
van alle bezoekers Gemeente 
Delft, Vegro en iedereen die 
gedoneerd heeft heel hartelijk 
bedanken!
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Wanneer iemand 
geheugenproblemen of 
lichamelijke beperkingen krijgt, 
kan een ontmoetingscentrum 
uitkomst bieden. In de tien 
ontmoetingscentra van Pieter 
van Foreest ondersteunen we de 
bezoekers en hun mantelzorgers. 
Zo ook in Ontmoetingscentrum 
Pijnacker. Het is een plek waar de 
bezoekers zichzelf kunnen zijn. 

Eén van de bezoekers van 
Ontmoetingscentrum Pijnacker 
is de heer Van Lier, een 
enthousiaste man die met veel 
plezier drie dagen in de week het 
ontmoetingscentrum bezoekt. 
‘Ik heb jarenlang een eigen 
kruidenierszaak gehad waar ik veel 

in contact kwam met mensen. 
Het praatje vond ik altijd heel fijn 
en dat miste ik na het overlijden 
van mijn vrouw ook erg. Je kan 
thuis tegen een stoel praten, maar 
die praat niet terug. Hier kan 
ik weer met andere bezoekers 
praten.’ Trudi Meijer, medewerkster 
bij het ontmoetingscentrum, 
beaamt dat. ‘Er wordt heel wat af 
gepraat hier, maar dat kan ook niet 
anders. Het is hier ook zo gezellig.’

Ze vervolgt enthousiast haar 
verhaal: ‘We starten de ochtend 
altijd met een kopje koffie en 
een koekje. En als ik het koekje 
een keer vergeet, dan krijg ik dat 
meteen te horen. Vervolgens gaan 
we de krant doornemen en een 

artikel bespreken. Dat kunnen 
verschillende onderwerpen zijn, 
maar vaak kiezen we wel de 
luchtige stukken. Het leuke is dat 
de heer Van Lier altijd de krant 
mee van huis neemt en in de 
middag ook weer mee naar huis 
neemt,’ lacht ze. ‘Ik lees het dan in 
de avond weer verder. Dat deed 
ik vroeger ook al toen ik kranten 
verkocht en dat doe ik nog steeds 
zo,’ vertelt de heer Van Lier. 

Bergen beklimmen tijdens 
gymoefeningen
In Ontmoetingscentrum Pijnacker 
worden ook diverse activiteiten 
gedaan. Bewegen is belangrijk en 
dit is dan ook een vast onderdeel. 
De heer Van Lier: ‘Ik vind dat zo 

“Je bent er echt even uit en
onder de mensen.
De dag is hier zo voorbij” 

leuk en gezellig om te doen. 
En Trudi begeleidt ons door ons 
mee te nemen in een verhaal. 
Zo laat ze ons bijvoorbeeld wel 
eens indenken dat we met z’n allen 
een berg aan het beklimmen zijn 
tijdens de gymoefeningen.’ 
‘Dat klopt,’ aldus Trudi. 
‘We streven ernaar om iedereen 
hieraan mee te laten doen.’ 

Sinds een paar maanden hebben 
we ook een fietslabyrint. Dat is 
echt heel leuk. Het fietslabyrint 
is een beeldscherm dat voor 
een home- of bewegingstrainer 
geplaatst wordt. Via een duidelijk 
menu op het beeldscherm kan een 
keuze worden gemaakt uit één van 
de vele beschikbare fietsroutes 
door steden in Nederland en zelfs 
het buitenland. Door te beginnen 
met fietsen start de route en 
kan de fietser de stad verkennen 
door verschillende steegjes en 
straten. Mensen die hier in de 
buurt wonen, maar al lang niet 
meer in Pijnacker zijn geweest, 
kunnen door Pijnacker fietsen. 
Er is bijvoorbeeld een bezoeker 
die in zijn jeugd veel vakanties in 
Marokko heeft doorgebracht en nu 
regelmatig door Marokko fietst op 
het fietslabyrint. Het leuke is dat 
hij veel plekken herkent. 
Ook voor de bezoekers die 
zelf niet kunnen fietsen, is het 
fietslabyrint leuk. Vaak zit er 
iemand naast, zodat ze samen van 
de route kunnen genieten. 
Er komen vaak vele herinneringen 
naar boven. Daarnaast hebben we 
wandel- en fietsvrijwilligers die 
met bezoekers eropuit trekken. 
En in de zomer wordt er buiten 
jeu de boules gespeeld wat velen 
ontzettend leuk vinden om te 
doen of om naar te kijken.’

‘Ik dam ook met een andere 
bezoeker,’ vervolgt heer Van Lier. 
‘Het was een tijd geleden dat ik 

dat heb gedaan, maar het gaat 
steeds beter. Ik haal daar veel 
plezier uit.’ ‘Het spel wordt dan 
ook steeds fanatieker gespeeld 
en de potjes duren steeds langer,’ 
vertelt Trudi.

Vaardigheden stimuleren
Op maan- en dinsdag komt er 
een kookvrijwilliger om de warme 
maaltijd klaar te maken. Trudi: 
‘Op maandag vraagt ze altijd aan 
de bezoekers waar ze trek in 
hebben. Dan wordt gezamenlijk 
bepaald wat er gegeten wordt. 
Er mag geholpen worden met 
de voorbereiding, maar dat hoeft 
niet. We stimuleren het altijd wel 
om te helpen, want als je die 
vaardigheden nog hebt, is het wel 
belangrijk om ze te onderhouden. 
Zoals koffie zetten en dergelijke, 
als je het nooit meer doet, weet je 
niet meer hoe het moet.’ 

Weer een leuke dag
Het ontmoetingscentrum heeft 
twee huiskamers waar maximaal 
12 bezoekers per huiskamer 
ontvangen kunnen worden. 
Over het algemeen hebben de 
bezoekers geheugenproblemen 
of dementie, maar ook mensen 
met een lichamelijke beperking en 
een gemis aan sociale contacten 
zijn hier welkom. Trudi: ‘Ik ben in 
de ouderenzorg gegaan, omdat ik 
mensen graag een mooie oude 
dag wil geven. De zorg voor het 
welzijn van de mensen vind ik 
echt heel fijn. Als de bezoekers na 
het eind van de dag weggaan met 

“dankjewel, ik vind het hier zo fijn”, 
dan is mijn dag gemaakt. 
Net zoals de heer Van Lier. 
Aan het eind van de dag als hij 
weer richting huis gaat en altijd 
weer omdraait en zegt: “Het was 
weer een leuke dag.” Dan ben ik 
zelf ook blij. De heer Van Lier: 
‘Je laat je sores thuis. Je bent er 
echt even uit, onder de mensen en 
in een andere omgeving. Ik ben er 
ook echt zo blij mee. De dag hier 
is zo voorbij.’

Mantelzorger
Trudi: ‘Er is veel contact met 
mantelzorgers, partner en/of 
kinderen. We vinden het belangrijk 
dat zij gezien en gehoord worden. 
Als je naaste achteruit gaat door 
geheugenproblemen, dementie of 
een somatische beperking, kan dat 
moeilijk zijn. Als mantelzorger ga je 
jezelf steeds meer belasten. Om te 
voorkomen dat een mantelzorger 
overbelast raakt, kan het 
ontmoetingscentrum een uitkomst 
voor beiden bieden. 
De mantelzorger heeft zo even 
tijd en ruimte voor zichzelf en de 
naaste wordt goed verzorgd in het 
ontmoetingscentrum waar hij/zij 
met gelijkgestemden is. 
Hierdoor kan men langer thuis 
blijven wonen. We organiseren 
eveneens mantelzorgbijeenkomsten. 
Hier wordt er hulp en kennis 
aangeboden en ontmoet men 
lotgenoten. We hebben hier zoveel 
te bieden voor beiden, kom dus 
gerust een keertje langs of neem 
contact met ons op.’

Bent u benieuwd naar Ontmoetingscentrum Pijnacker en wilt 
u de sfeer proeven? Neem contact op via 015 – 515 4315 om 
de mogelijkheden te bespreken. We heten u van harte welkom. 
Ontmoetingscentrum Pijnacker is gevestigd aan de Raaigras 102a, 
gebouw Patrijs, in Pijnacker. Uiteraard bent u ook van harte 
welkom in één van onze andere ontmoetingscentra.
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Het is algemeen bekend dat 
bewegen gezond is voor iedereen. 
In de tuin van De Kreek wordt 
dan ook vaak gewandeld. Er is veel 
te zien en te beleven. Zo is er 
onder andere een tuinkaart met 
allerlei informatie en kan er nu 
ook via Walk in the parQ bewogen 
worden. Dinsdag 8 november vond 
de feestelijke opening van ‘Walk in 
the parQ’ plaats. Met een speciaal 
ontwikkelde app kunnen op een 
laagdrempelige manier tijdens het 
rondje wandelen eenvoudige en 
leuke oefeningen gedaan worden. 
Wenda Sleeuwenhoek, manager 
van Pieters Behandel Praktijk, 
heette iedereen welkom en in het 
bijzonder Aad van der Valk en Ad 
Henneveld, namens sportakkoord 
van de Gemeente Westland, 
en Wendy Scholtes, Living Lab 
regisseur, die zich voor dit mooie 
project Walk in the parQ heeft 
ingezet. Met het doorknippen van 
het lint was het officieel geopend 
en gingen de aanwezigen langs de 
route voor de beweegactiviteiten. 
Zo werd er onder andere met de 
polsen gedraaid en oefeningen met 
de benen gedaan. Er werd volop 
meegedaan en het enthousiasme 
was groot.

Walk in the parQ
Walk in the parQ is een speciale 
app die ontwikkeld is om 
mensen te ondersteunen (meer) 

Iedereen heeft de wens om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. 
Voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers kan dit zwaar 
zijn.

Dementelcoaching
Het is belangrijk dat deze 
mantelzorgers gehoord worden 
en handvatten aangereikt krijgen, 
zodat ze zich niet alleen voelen en 
hun naaste ook de mogelijkheid 
hebben om langer thuis te blijven 
wonen. Pieter van Foreest biedt 
al op verschillende manieren 
ondersteuning aan mantelzorgers, 
zoals gespreksgroepen, 
lotgenotenbijeenkomsten 
en informatiebijeenkomsten. 
Dementelcoaching is een 
hele nieuwe manier van 
mantelzorgondersteuning. Het 
mooie aan deze begeleiding is dat 
het één-op-één en telefonisch 
plaatsvindt. Zo kunnen naasten die 
moeilijk hun verhaal in de groep 
kunnen/willen delen of minder 
mobiel zijn op een makkelijke 
manier begeleid worden en sluit 
het goed aan op deze tijd.

Joke Wubben, programmacoördinator 
Ontmoetingscentrum Vermeertoren: 
‘We kunnen met dementelcoaching 
veel meer de diepte in en het is voor 
velen een makkelijke manier omdat 
het telefonisch is.’

Programma
Wanneer een mantelzorger 
gebruik wil maken van 
dementelcoaching zullen ze 

te bewegen. De app is heel 
gebruiksvriendelijk en eenvoudig 
in gebruik. De app is gratis te 
downloaden op een mobiele 
telefoon, maar ook op een tablet. 
Er worden een aantal vragen 
gesteld om tijdens het wandelen 
en het gebruik van de route, de 
juiste oefeningen te laten zien. 
De gegevens worden alleen op 
de telefoon of tablet opgeslagen 
en er wordt geen online account 
aangemaakt.

Langs de route staan palen 
met daarop QR codes. Door 
met de app een QR code te 
scannen, worden aan de hand 
van filmpjes beweegactiviteiten 
getoond. Iedereen kan hieraan 
meedoen, ongeacht of u zelfstandig 
kunt lopen, een rollator of een 
rolstoel/scootmobiel gebruikt. 
De oefeningen verschillen per 
paal en zijn wisselend. Elke route 
heeft ook meer oefeningen dan 
dat er paaltjes zijn. Dit betekent 
dat iemand meerdere keren de 
route kan doen, maar dat er dan 
andere video’s getoond kunnen 
worden. Zo kunnen onder andere 
fysiotherapeuten met de cliënten 
in de tuin oefeningen doen, maar 
wanneer men op bezoek is, kan er 
samen een rondje worden gelopen. 
Op deze manier wordt iedereen 
weer uitgedaagd en blijft men in 
beweging.

één keer per twee weken 
een telefonisch gesprek van 
45 minuten hebben met de 
programmacoördinator. Het 
totale programma duurt 20 
weken. Er is intensief contact 
met de mantelzorger, zodat 
goed gemonitord kan worden 
of de interventies van deze 
methode ook aanslaan. Op 
dit moment wordt aan enkele 
mantelzorgers van bezoekers 
aan Ontmoetingscentrum 
Vermeertoren en 
Ontmoetingscentrum Dock 
van Delft deze nieuwe manier 
van coaching aangeboden. In de 
toekomst zal dit uitgebreid worden 
naar alle ontmoetingscentra van 
Pieter van Foreest. Meer weten 
over dementelcoaching? Bekijk het 
filmpje op onze website. 

Ontmoetingscentra
Als u of uw naaste dementie 
heeft kan men bij éen van de 
Ontmoetingscentra in Maasland, 

In de tuin zijn negen paaltjes met 
een QR code te vinden. 
Er wordt ook gekeken of er een 
route binnen uitgezet kan worden, 
zodat een ieder uitgedaagd wordt 
om hieraan deel te nemen, weer of 
geen weer. Bij de afdeling
Revalidatie & Herstel in het 
Reinier de Graaf wordt binnenkort 
eveneens Walk in the parQ 
geplaatst, zodat de cliënten die 
hier tijdelijk verblijven ook de 
beweegactiviteiten kunnen doen.

We zijn dan ook trots op Walk 
in the parQ en danken alle 
betrokkenen voor dit mooie 
initiatief. Iedereen is uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen én 
uiteraard om mee te doen.

Speciale dank
Walk in the parQ is mede mogelijk 
gemaakt vanuit het sportakkoord 
door Gemeente Westland. 
Het Nationaal Ouderenfonds is 
ambassadeur van Walk in the parQ. 
Het bedrijf  WalkintheparQ doet 
onderzoek vanuit het Medical 
Delta Living lab VIT for Life 
(vanuit Hogeschool Den Haag 
en Rotterdam), naar effecten van 
digitale applicaties om ouderen te 
stimuleren om meer te bewegen.

Delft, Pijnacker-Nootdorp of in 
het Westland aankloppen voor 
hulp, informatie, advies en contact 
met lotgenoten. De bezoekers 
van het ontmoetingscentrum zijn 
meestal ouderen, maar soms ook 
jongere mensen die vergeetachtig 
zijn, moeite hebben met de dingen 
van alledag of het begrijpen van 
anderen. Ook personen met 
lichamelijke beperkingen of voor 
wie het gemis van contacten een 
probleem is, kunnen terecht bij 
het ontmoetingscentrum. Bij de 
ontmoetingscentra staat de cliënt 
centraal. Met elkaar kijken we naar 
de wensen en mogelijkheden en 
hoe wij hierop kunnen aansluiten. 
Niets moet maar alles mag. Naast 
de ontmoetingscentra is er ook 
een zorgtuinderij in Wateringen 
en zorgboerderijen in Pijnacker-
Nootdorp waar mensen met 
dementie die van het buitenleven 
houden terecht kunnen. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar
015 – 515 5000. 

Walk in
the parQ
feestelijk
geopend in De Kreek 

Nieuwe manier van
mantelzorgondersteuning:
dementelcoach 
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“Het stukje zelfvertrouwen
dat iemand weer krijgt en
de zelfredzaamheid die wordt 
vergroot. Daar doen we het
voor” 

9

Pieters Behandel Praktijk bestaat 
uit een team van deskundige 
behandelaren die gespecialiseerd 
zijn in (complexe) zorgvragen 
bij ouderen. De kracht van de 
praktijk is dat het enthousiaste 
behandelteam, bestaande uit 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en 
psychologen, intensief met 
elkaar samenwerkt waardoor er 
een compleet ‘behandelpakket’ 
aangeboden kan worden. Christine 
Quak, logopedist, en Jitske van den 
Brink, fysiotherapeut, zijn twee van 
de behandelaren en vertellen graag 
over het belang van een goede 
behandeling.

Ieder mens is verschillend en we 
kijken dus per persoon wat zijn/
haar behandeltraject wordt. We 
betrekken daar vaak de omgeving 
bij. Soms is het geven van advies al 
voldoende.

Jitske: ‘Het mooie aan mijn vak als 
fysiotherapeut is dat we, samen 
met het team, er altijd naar streven 
iemand op de beste manier te 
helpen. Of dat nu individueel is 
of in een team. We zijn continu 
aan het observeren en bijsturen 
om te kijken of de behandeling 
aangepast moet worden, zodat het 
nog beter voor de cliënt wordt 
en de behandeling hem/haar 
uiteindelijk ten goede komt. Het 
draait immers om de cliënt. De 
cliënt doet in de praktijk diverse 
oefeningen en we geven ook 
oefeningen mee voor thuis. Denk 
bijvoorbeeld aan krachtoefeningen 
voor de benen. Deze kunnen 
zittend op een stoel of op de 
rollator gedaan worden. Het is 
wel belangrijk dat dit thuis ook 
gedaan wordt om zo het beoogde 
resultaat te halen. Daarnaast geven 
we eveneens oefeningen wanneer 
iemand moeite heeft om zich van 
de rollator zich te verplaatsen naar 
een scootmobiel.’

Christine: ‘Het is mooi om te 
zien hoe iemand met oefeningen, 
bepaalde aanpassingen en 
technieken weer meer vertrouwen 
krijgt. Het is fijn om te zien 
als iemand bijvoorbeeld weer 
met smaak kan gaan eten en 
met bepaalde aanpassingen en 
technieken hier weer van kan 
genieten. Of dat iemand weer 
boodschappen durft te doen, 
ondanks dat hij/zij moeite heeft 
met praten. Zo ben ik een keer 
mee geweest naar een bakker, 
omdat de cliënt het lastig vond om 
die stap naar buiten te doen, het 
zelf in de praktijk te ervaren. Het 

De reden dat een cliënt bij 
Pieters Behandel Praktijk terecht 
komt is heel divers. Iemand kan 
bijvoorbeeld een beroerte hebben 
gehad, Parkinson of slikproblemen 
hebben. Samen met het team van 
behandelaren wordt gekeken hoe 
de zelfredzaamheid door middel 
van advies en behandeling kan 
worden verbeterd.

Samen kijken naar 
mogelijkheden
Christine: ‘Bij logopedie denken 
veel mensen aan spraak alleen, 
maar het is zoveel meer. Zo zie ik 
mensen die neurologische spraak-, 
taal- en slikproblemen hebben 
als gevolg van bijvoorbeeld een 

moment dat iemand dan denkt 
“oh, dat ging best heel goed”. Het 
stukje zelfvertrouwen dat iemand 
weer krijgt en de zelfredzaamheid 
die wordt vergroot. Daar doen we 
het voor.’

Groepslessen
Er worden in Pieters Behandel 
Praktijk niet enkel individuele 
behandelingen gegeven. Er zijn 
eveneens groepslessen voor 
mensen met MS of Parkinson. 
In deze groepsles wordt met 
elkaar oefeningen gedaan om 
het ziektebeeld zoveel mogelijk 
te beperken en hetgeen nog kan 
zoveel en zolang als mogelijk te 
behouden. Ook is er een beweeg 
je fit groep. De deelnemers van 
deze groep krijgen éénmaal per 
week fysieke oefeningen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. 
‘Het kan zijn dat een cliënt die 
ik eerst individuele behandeling 
gaf uiteindelijk deelneemt in een 
groepsles. Het mooie hiervan 
is dat je ook contact hebt met 
lotgenoten, het gezelliger is en je 
elkaar motiveert,’ aldus Jitske.

Christine: ‘Bij Pieters Behandel 
Praktijk zijn we multidisciplinair. 
Wanneer iemand zich bij mij 
aanmeldt en hij/zij ook andere 
therapie heeft, dan zoeken we 
als collega’s, met toestemming 
van de cliënt, elkaar meteen op. 
We bespreken het behandelplan 
en evalueren het verloop van 
de behandeling. De afspraken 
worden zoveel mogelijk op elkaar 
afgestemd wat prettig is voor onze 
cliënten.’

Smart Glasses
Sinds kort zetten de fysio- en 
ergotherapeuten, die hiervoor 
zijn opgeleid, de Smart Glasses 
in tijdens intakegesprekken 
bij de cliënten thuis. Zo doet 
bijvoorbeeld de ergotherapeut 

CVA, bij Parkinson of dementie. 
Denk aan mensen met dysartrie 
die moeilijk te verstaan zijn 
of aan mensen met afasie die 
bijvoorbeeld woordvindings- of 
taalbegrijpsproblemen hebben. 
Wanneer een cliënt bij ons 
komt, doen we altijd eerst een 
anamnese. We vragen goed 
uit wat de hulpvraag is en wat 
iemand wil bereiken. We doen 
aansluitend onderzoek. Zo kijken 
we bij afasie hoe het lezen gaat, 
het begrijpen, het lezen én het 
schrijven. Het is eigenlijk een hele 
puzzel die je maakt. Wat lukt nog 
wel, wat lukt niet meer en waar 
wil iemand graag aan werken. 
Dan begin je met behandelen. 

het intakegesprek. Aansluitend 
zet zij/hij de Smart Glasses op en 
zal de fysiotherapeut op afstand 
aansluiten en eventuele aanvullende 
vragen stellen. Jitske: ‘Zo hoeft 
de cliënt slechts één keer zijn/
haar verhaal te vertellen. We 
horen positieve reacties van de 
cliënten. Ook voor de therapeuten 
is het fijn. Het werkt efficiënt en 
samen kunnen ze een gerichte 
behandeling afstemmen.’

Christine: ‘Er zijn steeds weer 
nieuwe ontwikkelingen. Er is altijd 
beweging waardoor we onze 
cliënten steeds beter op weg 
kunnen helpen. Daarnaast blijf ik, 
net als mijn collega’s, opleidingen 
volgen en zijn we aangesloten bij 
diverse netwerken, zoals Neuronet 
en ParkinsonNet, waardoor we 
onze deskundigheid bevorderen en 
we elkaar goed weten te vinden 
binnen en buiten Pieters Behandel 
Praktijk. Je doet het immers samen, 
met elkaar voor en met de cliënt.’

Pieters Behandel Praktijk is 
gevestigd in Naaldwijk en Delft 
en heeft een dependance in 
’s-Gravenzande.

Pieters Behandel Praktijk 
Naaldwijk
Middel Broekweg 2a
2671 ME  Naaldwijk
0174 – 744 700

Pieters Behandel Praktijk 
Delft
Beukenlaan 2
2612 VC  Delft
015 – 515 5000

Pieters Behandel Praktijk 
’s-Gravenzande
Leeuweriklaan 34
2691 CK  ’s-Gravenzande
0174 – 744 700
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Op de koffie bij…
Dagverzorging Plus Duinhof 
Binnen Pieter van Foreest zijn 
er twee Dagverzorging Plus 
afdelingen, één in locatie Die 
Buytenweye in Delft en één in 
locatie Duinhof in Ter Heijde aan 
Zee in het Westland. Het team van 
de Dagverzorging Plus in Duinhof 
bestaat uit vier vaste medewerkers 
die zich graag aan u voorstellen en 
wat meer vertellen over wat zij 
doen.

Cora, Josette, Daniëlle en Natasja 
vormen samen het team van de 
Dagverzorging Plus in Duinhof. 
De Dagverzorging Plus in Duinhof 
bestaat al 17 jaar, maar toch 
merken de medewerkers dat het 
nog niet bij iedereen even bekend 
is wat het inhoudt en wat ze doen. 
Ze vertellen er daarom graag meer 
over.

Het doel van
Dagverzorging Plus
Het doel van de Dagverzorging 
Plus is een zinvolle dagbesteding 
en daardoor structuur bieden aan 
cliënten met GGZ-problematiek, 
want dit is heel belangrijk voor 
hun geestelijk welbevinden. Zo 
kan een opname bij de GGZ-
instelling voorkomen worden. 
Een voorwaarde om deel te 
nemen aan de Dagverzorging Plus 
is dat de betreffende cliënten 
een behandelaar hebben van 
de GGZ. De medewerkers van 
de Dagverzorging Plus werken 
dan ook nauw samen met de 
behandelaren van de GGZ, zodat 
zij samen de zorg voor de cliënten 
goed kunnen afstemmen. 

De cliënten die de Dagverzorging 
Plus bezoeken zijn in de leeftijd 

van 55 tot 90 jaar. Het zijn veelal 
cliënten die nog zelfstandig 
wonen, maar ook bewoners 
van woonzorgcentrum Duinhof 
met psychiatrische problematiek 
kunnen gebruik maken van de 
Dagverzorging Plus. Door de 
GGZ-problematiek heeft deze 
doelgroep vaak maar een klein 
sociaal netwerk, omdat de 
maatschappij het vaak moeilijk 
vindt om met deze mensen om 
te gaan. Er is veel schaamte bij 
cliënten die psychische klachten 
hebben, maar het kan iedereen 
overkomen. 

Jezelf zijn in een veilige 
omgeving
Bij de Dagverzorging Plus kan 
iedereen zichzelf zijn in een veilige 
omgeving. Er wordt gewerkt 
met een vast team waar ook de 
vaste vrijwilliger Carrie bij hoort. 
Doordat er veel vaste gezichten 
zijn kan er een vertrouwensband 
worden opgebouwd met de 

cliënten. Op deze manier voelt 
iedereen zich op zijn/haar gemak 
en kan zich openstellen. Hoewel de 
Dagverzorging Plus voor sommige 
cliënten voelt alsof zij (nog) meer 
hulp moeten aanvaarden, terwijl zij 
juist graag willen afbouwen omdat 
ze vaak een lang verleden hebben 
bij de hulpverlening, proberen de 
medewerkers de Dagverzorging zo 
laagdrempelig mogelijk te houden. 
De cliënt wordt uitgenodigd op de 
koffie en kan zo kennis maken met 
de fijne sfeer op de groep. 

Een gevarieerd 
activiteitenprogramma
Iedere dag proberen de 
medewerkers een gevarieerd 
activiteitenprogramma aan 
te bieden waarin ook ruimte 
is voor eigen inbreng van de 
cliënt. Beweegactiviteiten zijn 
een belangrijk onderdeel van 
het programma, omdat dit een 
positieve werking heeft op de 
hersenen. Zo wordt er na de 

De Cliëntenraad Thuis is er voor u. Wij gaan dan 
ook graag in gesprek met u, de cliënten die thuiszorg 
ontvangen en/of hun mantelzorgers.
Ook nemen wij deel aan huiskamergesprekken in de 
ontmoetingscentra. Zo weet u waar wij voor staan, 
wie wij zijn en waarvoor u bij ons terecht kunt.
 
Op 20 november hebben twee leden van de 
Cliëntenraad Thuis een bezoek gebracht aan een 
huiskameroverleg van de groep Zonnebloem in 
Ontmoetingscentrum Mozartlaan in Delft. Het was 
een leuke bijeenkomst waar alle cliënten van de 

groep en hun mantelzorgers aanwezig waren. De 
medewerkers hadden een mooie presentatie verzorgd 
over de activiteiten die hier worden georganiseerd. 
Voorts kregen we gelegenheid om iets te vertellen 
over het werk en het doel van de Cliëntenraad Thuis. 

Een week later hebben twee leden van de 
Cliëntenraad Thuis een huiskamergesprek bijgewoond 
in Ontmoetingscentrum Zwaluw en zijn op bezoek 
geweest bij een cliënt die thuiszorg ontvangt. Het 
waren nuttige en leerzame bezoeken!

Vanuit de Cliëntenraad Thuis: 
op bezoek bij ontmoetings-
centra 

middagmaaltijd buiten gewandeld 
en wordt er gym gegeven waarbij 
iedereen kan deelnemen op 
eigen niveau. Daarnaast worden 
er ontspanningsoefeningen 
aangeboden door een 
psychomotorisch therapeut, 
omdat de bezoekers van de 
Dagverzorging Plus vaak moeite 
hebben om spanning los te laten 
en het moeilijk vinden om in 
contact te komen met het eigen 
gevoel. Een ander belangrijk 
onderdeel van het programma zijn 
groene en (re)creatieve activiteiten 
en spelletjes om het geheugen 
scherp te houden. 

Zo is er ieder jaar een project van Kunstkracht 55+. Op donderdag 
1 december werd het project beeldenkunst afgesloten. Het was 
mooi de cliënten zo creatief bezig te zien onder leiding van de 
enthousiaste professionele Westlandse kunstenaars Alies Bakker 
en Juliette van de Walle. Doordat de cliënten bezig zijn met hun 
handen, werden zij afgeleid van negatieve gedachtes. De cliënten zijn 
na afloop verbaasd over hun eigen kwaliteiten, omdat ze er vaak 
met een negatief gevoel aan beginnen en dit tijdens het proces zelf 
ombuigen naar een positief gevoel, zijn ze vaak verbaasd over het 
eindresultaat. Mooi om te zien! 
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Tijdens het evenement van Patiëntenfederatie 
Nederland is 6 december officieel bekend gemaakt 
dat zowel de Thuiszorg (bij ZorgkaartNederland 
valt dit onder het organisatietype Wijkverpleging) 
als de Verpleeghuiszorg van Pieter van Foreest 
tot de 10 best gewaardeerde Wijkverpleging - en 
Verpleeghuiszorgorganisaties in Nederland op 
ZorgkaartNederland behoort.

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 2022 
heeft de website van ZorgkaartNederland ook dit 
jaar uitgerekend welke zorginstellingen er het beste 
gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.

Top 10 2022 Verpleeghuizen
en Wijkverpleging
De Wijkverpleging heeft voor de derde keer een plek 
in de Top 10 2022 ZorgkaartNederland weten te 
bemachtigen. Daarnaast zijn we enorm trots dat ook 
onze Verpleeghuizen zich wisten te nomineren voor 
een prachtige plek in de Top 10 ZorgkaartNederland 
2022.

 ‘In de reviews zien we dat de mensen blij zijn met de 
aandacht en de tijd die voor hen genomen wordt. Ik ben 
er trots op dat onze collega’s zo betrokken zijn. Zij maken 
voor onze cliënten net dat verschil om thuis te blijven 
wonen.’ 
- Frank Kardolus, manager Thuiszorg

We zijn 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 en zij hun waardering 
op ZorgkaartNederland delen. Uit de vele mooie 
waarderingen blijkt dat de cliënten en hun naasten 

zeer te spreken zijn over de zorg en ondersteuning 
van Pieter van Foreest.

Wijkverpleging van Pieter van Foreest, inclusief 
het specialistisch team, casemanagers en het VIG-
alarmteam heeft met in totaal 83 waarderingen 
een gemiddeld cijfer van een 9,3 van de cliënten of 
hun naasten ontvangen! De Verpleeghuizen hebben 
eveneens een prachtig gemiddeld cijfer van een 9,2 
met in totaal 55 waarderingen. Een geweldige prestatie 
waar we trots op zijn. Naast het geven van de cijfers 
wordt ook vaak een toelichting hierop gegeven. Enkele 
van de vele toelichtingen zijn bijvoorbeeld:

Verpleeghuizen:
‘Wij zijn als familie uiterst tevreden over de goede zorg die 
aan onze moeder gegeven is. Zij werd dagelijks geweldig 
opgevangen in de huiskamer, waar zij dagbesteding kreeg. 
De persoonlijke aandacht, liefde en zorg was als een warm 
bad.’

Thuiszorg én Verpleeghuiszorg 
Pieter van Foreest in Top 10 
ZorgkaartNederland 2022! 

Wijkverpleging:
‘Zeer vriendelijke, kundige en flexibele verpleegkundigen. 
Komen altijd langs als er nood is, niets dan lof.  Was de 
hele zorg maar zo georganiseerd met dergelijke oprecht 
geïnteresseerde medewerkers.’

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

We feliciteren onze collega’s met

het behalen van de plek in de Top 10 

ZorgkaartNederland 2022

en danken iedereen die een waardering

heeft geplaatst!

Wilt u ook uw ervaring delen?
Het delen van uw ervaring gaat heel gemakkelijk. Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u in de 
zoekfunctie de naam van de locatie of het thuiszorgteam aangeven. Wanneer u naar de desbetreffende 
pagina gaat, kunt u een reactie plaatsen. Uw waardering wordt, na goedkeuring van ZorgkaartNederland, 
anoniem geplaatst. Een andere optie is om de waardering te plaatsen via www.pietervanforeest.nl. Op 
de desbetreffende pagina van de locatie of het thuiszorgteam staat de link van ZorgkaartNederland 
geplaatst, zodat u rechtstreeks op hun website bij de gewenste locatie/thuiszorgteam komt.

Heel Sonnevanck
bakt

In november vond er een leuke activiteit plaats in 
Sonnevanck. De eerste editie van ‘Heel Sonnevanck 
bakt’ vond toen plaats. Elke huiskamer had een 
taart gebakken en deze werden tentoongesteld. 
Om de mantelzorgers even te verwennen, waren 
alle mantelzorgers uitgenodigd om een lekker 
stukje taart te komen eten. Alle bewoners en 
mantelzorgers konden lekker proeven en cijfers 
geven aan de taarten. De eer ging naar Arendsduin. 
Zij wonnen de felbegeerde prijs: een bon van de 
middenstandsvereniging om iets lekkers te kopen voor 
de bewoners. Het was een erg geslaagde ochtend en 
iedereen heeft hier erg van genoten!
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Op woensdag 16 november 
heeft Stichting Vrienden van De 
Terwebloem een heerlijk en 
luxe diner georganiseerd in het 
restaurant. Het vorige diner was 
alweer drie jaar geleden dus het 
was wel weer tijd!

Welkom
Bewoners en familieleden konden 
zich inschrijven voor dit diner, 
maar ook buurtbewoners die 
zich verbonden voelen met De 
Terwebloem waren van harte 
welkom. De Vrienden van De 
Terwebloem zijn actief voor het 
welzijn van de bewoners, maar 
willen ook graag verbinding leggen 
met de wijk.

Uiteten
De bewoners konden heerlijk 
uit eten in eigen huis. Het was 
heel bijzonder en veel bewoners 
genoten van het vijfgangen 
diner met hun kinderen en/
of kleinkinderen. Tussen de 

gangen zorgde Koos Jansen voor 
gezelligheid met zijn populaire 
liedjes. 

Bedankt
Onze collega’s hebben samen 
met Stichting Vrienden van De 
Terwebloem hard gewerkt om 

dit diner mogelijk te maken, 
maar zonder sponsoren was dit 
natuurlijk niet gelukt. We willen 
dan ook Restaurant Vrienden, 
bakkerij van Malkenhorst, Silene, 
bakkerij v.d. Berg, Totaal Vers en 
Trefzeker hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage!

Vriendendiner in
De Terwebloem een groot
succes Op donderdag 8 december heeft Petra de Jongh 

de Green Deal 3.0 ondertekend. De Green Deals 
zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere 
partijen om verschillende sectoren te verduurzamen, 
waaronder de zorgsector.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema en daar hebben 
wij als zorgorganisatie natuurlijk ook aandacht voor. 
Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk 
voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van 
het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Door 
simpelweg de zorg te geven die nodig is draagt de 
zorgsector bij aan de klimaatcrisis. Een feit dat de zorg 
graag wil doorbreken.
 
Green Deal 3.0
De Green Deal 3.0 sluit aan bij de (toekomstige) 
wetgeving rondom duurzaamheid. Daarnaast zit er een 
stukje ambitie in. In de Green Deal 3.0 zijn een aantal 
doelen uitgewerkt waaraan ondertekenaars moeten 
voldoen:
 
•	 	Gezondheidsbevordering	van	patiënten,	cliënten	en	

medewerkers
•	 	Vergroten	bewustwording	en	kennis	over	de	impact	

van de zorg op het klimaat en andersom
•	 	CO2-uitstoot	terugbrengen	met	55%	in	2030	en	

klimaatneutraal in 2050
•	 	Primair	grondstofgebruik	50%	verminderen	in	2030	

en maximaal circulaire zorg in 2050

•	 	Verminderen	milieubelasting	door	medicatie	
(gebruik)

Er wordt hard gewerkt om deze doelen te behalen. 
We houden u uiteraard op de hoogte van alle 
duurzame initiatieven.

Pieter van Foreest tekent 
Green Deal 3.0 

Aandacht voor Paarse vrijdag
op 9 december was het Paarse vrijdag: een dag 
waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf 
mag zijn en dat niemand gepest of buitengesloten 
mag worden om wie die is. In Veenhage dachten de 
collega’s: waarom alleen op scholen? Ook binnen 

Pieter van Foreest streven we ernaar dat iedereen 
zichzelf kan zijn.

Daarom werd in Veenhage ook Paarse vrijdag 
gevierd. Het restaurant is mooi versierd en 

onder het genot van een kleurig stukje taart zijn 
de collega’s en bewoners in gesprek gegaan over 
gender, over hokjesdenken en LHBTI+. De bewoners 
vertelden over vroeger: getrouwde vrouwen 
mochten vroeger geen betaald werk doen, mannen 
hoorden niet te koken. 
De één had er geen problemen mee, de ander 
voelde zich nooit thuis in die hokjes. De ene 

bewoner kent iemand die homoseksueel was, 
maar met een vrouw moest trouwen, de ander 
heeft een kleinzoon die op mannen valt. 
‘Zo word je geboren, je mag nooit iemand 
daarop veroordelen.’ zei een bewoner. 

We hopen dat deze dag bijdraagt aan een sfeer 
van acceptatie, waarin iedereen zichzelf kan zijn. 
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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 
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 Horizontaal:  
2. Land in Afrika 7. Plaats in Gelderland 11. Behoeftig 
mens 13. Tot ziens 15. Onderzoeker in opleiding 16. Soort 
winkeltje 18. Spijskaart 19. Straatmeid 21. Metselspecie 
23. Moerasplant 25. Deel van voet 27. Gegroet (Lat.) 
28. Rekening 31. Daarop volgend (afk.) 33. Collectieve ar-
beidsovereenkomst 34. Universitair docent 35. Malloot 
36. Dictator 38. Scandinavische munt 39. Zeegras 40. Ver-
hoogd voetpad 41. Insect 42. Bezittelijk voornaamwoord 
43. Dikke rook 44. Stad in Frankrijk 45. In Memoriam 
46. Roofdier 47. Stremsel 49. Ontkenning 51. Horizon 
53. Meisjesnaam 55. Monnikenverblijf 59. Muziekstijl 
62. Aanmoedigingskreet 63. Knol 65. In geen geval 
66. Boerderijdieren 67. Plaats in Overijssel 69. Deel van 
N.-Holland 70. Afval van steenkool 71. Klein kind   
 
Verticaal:  
1. Geschoolde arbeider 2. God van de liefde 3. Eerste li-
chaamsbegroeiing van jonge dieren 4. Deel van de bijbel 
5. Jong dier 6. Broer van Kaïn 7. Deel van het gezicht 
8. Deel van de Balkan 9. Slot 10. Kleur 12. Rivier (Sp.) 
14. Schattig 17. Uitblinker 20. Besturen 22. Soort verlich-
ting 24. Jongensnaam 26. Gokspel 29. Verdovend middel 
30. Getal 32. Muziekinstrument 33. Ruiterpet 34. Afvalstof 
37. Deugniet 38. Oma 39. Soort drank 40. Kort tekstbe-
richt 41. Godsdienstig gebouw 43. Niet vaak 46. Kleur 
48. Kroeg 50. Onbeduidend 51. Brandstof 52. Sportploeg 
54. Dierenverblijf 56. Een van de twaalf apostelen 
57. Boze geest 58. Groot ongeluk 60. Smerig 61. Assistent 
in opleiding 64. Wortel 68. Thans  
 

 

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:

HERFTSKLEUREN

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 15 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.

Kruiswoordpuzzel 
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 Horizontaal:  
2. Land in Afrika 7. Plaats in Gelderland 11. Behoeftig 
mens 13. Tot ziens 15. Onderzoeker in opleiding 16. Soort 
winkeltje 18. Spijskaart 19. Straatmeid 21. Metselspecie 
23. Moerasplant 25. Deel van voet 27. Gegroet (Lat.) 
28. Rekening 31. Daarop volgend (afk.) 33. Collectieve ar-
beidsovereenkomst 34. Universitair docent 35. Malloot 
36. Dictator 38. Scandinavische munt 39. Zeegras 40. Ver-
hoogd voetpad 41. Insect 42. Bezittelijk voornaamwoord 
43. Dikke rook 44. Stad in Frankrijk 45. In Memoriam 
46. Roofdier 47. Stremsel 49. Ontkenning 51. Horizon 
53. Meisjesnaam 55. Monnikenverblijf 59. Muziekstijl 
62. Aanmoedigingskreet 63. Knol 65. In geen geval 
66. Boerderijdieren 67. Plaats in Overijssel 69. Deel van 
N.-Holland 70. Afval van steenkool 71. Klein kind   
 
Verticaal:  
1. Geschoolde arbeider 2. God van de liefde 3. Eerste li-
chaamsbegroeiing van jonge dieren 4. Deel van de bijbel 
5. Jong dier 6. Broer van Kaïn 7. Deel van het gezicht 
8. Deel van de Balkan 9. Slot 10. Kleur 12. Rivier (Sp.) 
14. Schattig 17. Uitblinker 20. Besturen 22. Soort verlich-
ting 24. Jongensnaam 26. Gokspel 29. Verdovend middel 
30. Getal 32. Muziekinstrument 33. Ruiterpet 34. Afvalstof 
37. Deugniet 38. Oma 39. Soort drank 40. Kort tekstbe-
richt 41. Godsdienstig gebouw 43. Niet vaak 46. Kleur 
48. Kroeg 50. Onbeduidend 51. Brandstof 52. Sportploeg 
54. Dierenverblijf 56. Een van de twaalf apostelen 
57. Boze geest 58. Groot ongeluk 60. Smerig 61. Assistent 
in opleiding 64. Wortel 68. Thans  
 

 

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

 

 Oplossing:       

 

Sleutelwoord:   

 


