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Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of 
heeft u interesse voor één van de appartementen. 
De medewerkers van CliëntenService staan klaar 
om u te informeren en te adviseren. Zij zijn op 
werkdagen te bereiken op onderstaand adres. 

 
CliëntenService
015-251 36 90
cliëntenservice@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl
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Singelhof
Hofsingel 28 A en B,
3155 AL Maasland
Tel: 010 593 35 80

CliëntenService
015-251 36 90

Kleinschalig Wonen
Singelhof



Singelhof
In het groenrijke en rustige centrum van 
Maasland ligt het wooncomplex Singelhof. 
In dit wooncomplex bevindt zich een 
ontmoetingscentrum, twee woongroepen 
kleinschalige verpleeghuiszorg en een 
recreatieruimte waar bewoners en 
buurtgenoten terecht kunnen voor diverse 
activiteiten en een kopje koffie. 

Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland, waar Maasland 
onderdeel van uitmaakt, bestaat uit de drie 
dorpskernen Maasland, Den Hoorn en 
Schipluiden. Het Midden-Delflands landschap 

ligt midden in één van de drukste gebieden van 
Zuid-Holland. Maar door de karakteristieke 
smalle polderwegen, de boerderijen én de 
weidse vergezichten straalt het landschap. 
Door omliggende steden en met de A20 in de 
buurt is Maasland goed bereikbaar. Maasland 
zelf is een rustige en groene omgeving, met 
een echt dorpskarakter.

Faciliteiten
Naast de appartementen en groepswoningen 
biedt het gebouw onderdak aan een aantal 
praktische en gezellige faciliteiten, zoals een 
recreatieruimte waar regelmatig activiteiten 
plaatsvinden voor zowel bewoners als 
buurtgenoten.

Mogelijkheden voor zorg
In Singelhof kunt u terecht voor zorg zoals 
wonen met intensieve dementiezorg en Zorg 
Thuis in de huurappartementen.

Wonen met intensieve dementiezorg
Voor mensen die intensieve dementiezorg 
nodig hebben wordt er in Singelhof gewerkt 
volgens het concept Kleinschalig Wonen. Dit 
concept streeft ernaar om bewoners het 
leven dat zij gewend waren, zoveel mogelijk te 
laten voortzetten in een huiselijke omgeving. 
Er zijn twee woongroepen gesitueerd, elk 
geschikt voor 6 bewoners. Elke bewoner heeft 
een ruime kamer en een gemeenschappelijke 
badkamer ter beschikking. Daarnaast is er een 
gezamelijke huiskamer met een uitgebreide 

keuken. U komt in aanmerking voor een 
kamer als u beschikt over een juiste indicatie 
van het CIZ.

Zelfstandig wonen met Zorg Thuis
Naast de woongroepen zijn er in Singelhof 
ook 77 huurwoningen voor 55+ ers. De 
bewoners van deze appartementen maar 
ook bewoners uit de wijk kunnen gebruik 
maken van Zorg Thuis Pieter van Foreest. 
Zorg Thuis betekent dat u in uw eigen 
woonomgeving de zorg en hulp kunt krijgen 
die u nodig heeft. U kunt gebruik maken 
van Zorg Thuis als u beschikt over de juiste 
indicatie van het CIZ. 


