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Tegenwoordig is De Schelp ook digitaal te lezen: 
 ht tps:/ / pietervanforeest .nl / de-kreek/zorg-behandel ing-en-welzi jn

https://pietervanforeest.nl/de-kreek/zorg-behandeling-en-welzijn
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Beste bewoners, familie en vrijwilligers, 

Metamorfose hal /  entree/  leeuwerik

De metamorfose hal/  entree/  leeuwerik is grotendeels klaar. Alles moet nog 

een beetje zijn plek krijgen, zoals nieuwe planten in de plantenbakken, het 

aquarium, het ?winkeltje?..

Ook wordt er gekeken naar een geschikte plek voor de garderobe en zo 

zullen er in de loop der tijd nog veel meer dingen aangepast moeten worden 

om het helemaal naar tevredenheid te krijgen. Het is dus niet iets wat in 1 

keer af is. Dit omdat je er soms even aan moet wennen om te kunnen 

bepalen of en wat er nog veranderd/  aangepast moet worden.

Hopelijk kunt u, behalve van de meubelen, ook gaan genieten van de 

raamdecoratie. De eerste zonnestralen hebben zich al goed laten zien, dus 

hopelijk krijgen we veel gelegenheid te prof iteren van deze nieuwe 

aanschaf. 

Vragen, opmerkingen en ideeen? Ik hoor ze graag! 

Vriendelijke groet, 

Uw locatiemanager, Jet Timmerman

 

VOORWOORD
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Team Welzijn

We zijn alweer in de 3e maand van het jaar!  
Maart roert zijn staart? . Deze maand eindigt de winter en u hebt het vast al 
gemerkt dat de dagen langer worden. 

  

       

Op 20 maart luiden we de lente alweer in!  

De afgelopen maand heeft u vast genoten van het Smartlappen koor en de 
carnavalsmiddag! Dit jaar stond 14 februari Valentijnsdag in onze agenda Een 
leuke activiteit waar men verrassend creatief mee kon doen en iets leuks maken. 

Westland on stage ?  leerlingen kwamen deze ochtend samen met bewoners wat 
leuks maken. Ook was er wat lekkers te snoepen op deze dag. De dag waarop 
vooral geliefden elkaar extra aandacht geven? ? . 

  

Deze maand komt op woensdag 13 maart modehuis Doordyun met de nieuwste 
mode. In de ochtend is de modeshow en tot 4 uur is de mogelijkheid om het 
nodige aan te schaffen. 

U bent van harte welkom en de koff ie staat klaar! 

Op zaterdagochtend 16 maart is er een bingo voor en met medewerking van NL 

doet gaat dit een leuke ochtend worden. 

  

En zoals gewoonlijk zijn er deze maand onze wekelijkse activiteiten die u kunt 
volgen via aff iches in de gangen of l if t. 

Dus u ziet, ook in maart is er weer genoeg te doen.  

*************************************************************************** 

Veel leesplezier met de nieuwste schelp!   
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Lente, loslaten en opnieuw beginnen

 
Het voorjaar is dit jaar al vroeg begonnen. Half februari was het al prachtig weer. 
Hopelijk een voorbode van een mooi weer in maart. We laten de koude winter 
achter ons en gaan op weg naar wat er voor ons ligt. 
Vanaf maart gaat de kerk op weg naar haar belangrijkste feest: Pasen. Deze 
voorbereidingsperiode, ook wel Veertigdagentijd genoemd, begint op Aswoensdag, 
6 maart. Na veertig dagen, zondagen niet meegeteld, zullen we op zondag 21 april 
Pasen vieren. Veertig dagen om los te laten om daarna weer opnieuw te beginnen 
en verder te gaan met het leven. Traditioneel deed men dat door te vasten. 
Radicaal vasten: helemaal niet eten, komt in het christendom niet meer voor. Wel 
zijn er mensen die bewust en/of minder eten. Vasten heeft alleen maar zin als het 
een hulpmiddel is om erachter te komen wat nu echt belangrijke is en om ballast 
achter je te laten. En dan vooral de dingen die drukken op je ziel. 

In de onderstaande fabel gaat het hierover. Het loslaten is lang niet voor alle 
dieren zo eenvoudig. En zo is het voor mensen natuurlijk niet anders. 

In het begin van de lente zochten de dieren elkaar weer op. De zon was al aardig 
warm. Schildpad kwam net aanlopen toen slang bezig was met vreemde 
kronkelingen. Verbaasd bleef hij naast slang staan. ?Waar ben jij mee bezig?? vroeg 
schildpad. ?Wacht even,? siste slang, ?ik ben zo klaar.? Even later kroop slang 
tevoorschijn. Naast hem lag een lubberig stuk vel. ?Zo,? zei slang, ?dat lucht op. Ik 
heb even mijn vel uitgetrokken. Het zat wat strak na de winter.? ?Zo, jij durft,? zei 
kikker, die erbij was komen staan, ?ik moet er niet aan denken!? ?Ach,? zei slang, ?je 
moet wat los kunnen laten en je krijgt er iets nieuws voor terug.? Schildpad verzonk 
in diep gepeins. ?Ik kan mijn schild niet loslaten,? zei hij. ?Dan ben ik nergens.? ?Ik 
kan mijn vel wel loslaten,? zei rups bescheiden. ?Binnenkort zal dat wel weer gaan 
gebeuren, maar dan word ik heel anders. Je kunt mij dan niet meer herkennen.? 
?Waar hebben jullie het over?? vroeg eekhoorn, die uit een boom naar beneden 
kwam. ?Je bent mager geworden,? zei rups. ?Ach ja,? zei eekhoorn, ?in de winter is er 
niet zoveel te eten. Maar een beetje vasten kan geen kwaad. Dat is gezond. Kijk 
eens om je heen, de bomen krijgen weer bladeren.? Er dwarrelde een verlaat blad 
naar beneden. ?Nou, nou,? zei eekhoorn, ?die heeft lang gewacht met loslaten. 
Zeker een beuk, die wacht altijd tot de lente.? ?Nou begin jij ook al over loslaten,? zei 
kikker. ?Ik moet straks mijn eitjes loslaten in het water en dan maar kijken wat 
ervan komt.? ?Loslaten valt niet altijd mee,? zei eekhoorn opgewekt, ?maar het komt 
vast wel goed.? 

Pieter Nauta  
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Activiteitenbegeleiding/team Welzijn

De activiteitenbegeleiders zijn allemaal parttime  werkzaam, 

dus zij zijn wisselend aanwezig. 

Loopt u ons net mis en heeft u vragen, opmerkingen, mededelingen of ingevulde 

wensstrookjes? Dan kunt u deze deponeren in ons postvak. 

Deze is te vinden naast de receptie in het hoofdgebouw, linkerhoek bovenin bij 

de ?A? van activiteitenbegeleiding. 

  

 Telefoonnummers: 

 0174 - 741021

 0174 - 741023 

  

 Ook zijn wij bereikbaar via e-mail: 

 Ab-kreek@pietervanforeest.nl 

 Wij bekijken dan wat we voor u kunnen betekenen. 

  

Voor wie is de activiteiten-begeleiding? 

De activiteitenbegeleiding is er om een activiteitenprogramma te maken wat 

aansluit op de wensen en behoeften van de cliënten uit De Kreek en waarbij 

doelgerichte groeps- en individuele activiteiten aan bod komen op het gebied 

van woon-/ leefklimaat, recreatie en creativiteit. 

Deze wensen zullen aan moeten sluiten bij de wensen van de cliënt. Centraal 

staat het optimaal benutten van de aangeboden activiteiten, rekening houdend 

met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. 

Heeft u vragen over activiteiten of zijn er activiteiten die u nog graag zou willen 

doen, neem dan gerust contact op met de activiteitenbegeleiding. U kunt ons 

vinden op de begane grond, net voor de klapdeuren naar de receptie. 
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Activiteiten aanbod op de huiskamers 

Op elke afdeling worden naast onze vaste activiteiten ook activiteiten gedaan in 

de huiskamers. Dit zijn activiteiten op verschillende gebieden; zowel individueel 

als groepsgerichte activiteiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan een uitgebreid 

ontbijt, een borrelmiddag, maar ook kleinere activiteiten als een spel, zingen, 

uiterlijke verzorging, koken & bakken, bewegen etc. 

Vraaggerichte activiteiten 

We willen graag horen van iedereen wat zijn of haar wensen op 

activiteitengebied zijn. 

Wat zou u nog graag een keer willen doen of misschien heeft u iets nog nooit 

gedaan en denkt u nu, het l ijkt me toch nog wel leuk om dat te gaan doen. 

Misschien vindt u het wel leuk om een keer een schilderkunstwerk te gaan 

maken of wilt u nog een keer naar een bepaald museum. 

Hebt u misschien een vraag of iets wat u graag nog eens een keer zou willen 

doen, meld dit dan bij de activiteitenbegeleiding, zodat wij kunnen bekijken wat 

wij voor u kunnen betekenen. 
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DAGOVERZICHT ACTIVITEITEN PG

Activiteitenbegeleiders van deze afdelingen zijn: Elly v.d. Stok, José de Bruijne en Wilma Zeeman

Maandag

Bewegingsgroep

of rolstoeldansen

De Leeuwerik op uitnodiging 10:00-11:30

Dinsdag

Tuingroep De tuinkas 10:00-11:30

Koersbal De Leeuwerik 10:00-11:30

Spelmiddag Een huiskamer 14:00-16:00

Aaihondenbezoek De Huiskamers 14:00-16:00

Woensdag

Beautyclub Een huiskamer 10:00-11:30

Donderdag

Bezoek van/aan 

de dierenweide

Dit gaat op uitnodiging 10:00-11:30

Creaclub/

handwerken

De Leeuwerik en Tuinkasje 10:00-11:30

Zaterdag 

Bingo De Leeuwerik oneven weken 10:00-11:30

Bron, Tuinderslust, Gantel, Reiger, Rank, Fuut en Albatros

Zanggroep of 

crea

Een huiskamer 14:00-16:00

Bijbelgespreks- 

groep

Een huiskamer regelmatig 14:00-16:00
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DAGOVERZICHT ACTIVITEITEN SOMATIEK

Activiteitenbegeleiders van deze afdelingen zijn: Priscilla Barendse, Angelique van Leeuwen en 

Anja van der Ven. 

Maandag

Beweegochtend De Leeuwerik even weken 10:00-11:30

Rolstoeldansen De Leeuwerik oneven weken 10:00-11:30

Klaverjassen De Leeuwerik o.l.v. vrijwilligers, 2x p.m. competitie 13:30-15:00

Bibliotheek vrijwilligers komen langs op de afdelingen 19:00-20:00

Dinsdag 

Koersballen De Leeuwerik 10:00-11:30

Woensdag

Bingo De Leeuwerik 10:00-11:30

Klaverjassen De Leeuwerik o.l.v. vrijwilligers 13:30-15:00

Donderdag 

Handwerken De Leeuwerik 10:00-11:30

Rietgans, Meerkoet, Zilvermeeuw en Mantelmeeuw

Zangmiddag 

met pianist

Afdeling Meerkoet Huiskamer 3 even 
weken

14:00-15:30

Creaclub Het Tuinkasje even weken 10:00-11:30

Beautysalon Wisselend op de huiskamers op afspraak 14:00-16:00

Spellensoos De Leeuwerik 10:00-11:30

Vrijdag

Zaterdag 

Wandelclub Verzamelplek hal Leeuwerik/receptie even weken 10:00-11:30

Woensdag
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Voor de nieuwe bewoners onder ons 
en degenen die het (nog) niet wisten: 
wij hebben in de Leeuwerik een 
prachtige bibliotheek met 
grootletterboeken. Er is voor elk wat 
wils. Elke maandag tussen 19.00 en 
20.00 uur komen twee dames met de 
boekenkar bij u langs, wanneer u dat 
wilt. Nieuwe lezers kunnen zich 
aanmelden bij de team Welzijn. 
Wanneer u liever zelf  een boek 
uitzoekt, kan dat ook. U haalt dan de 
kaart uit het boek, zet uw naam en de 
datum daarop en legt de kaart in het 
bakje op de boekenkar. Hebt u dit zelf  
gehaalde boek uit, dan deze graag op 
de boekenkar leggen. Wij zorgen dan 
dat het boek op de goede plaats 
teruggezet wordt. 
Voor alle duidelijkheid: deze 
bibliotheek is alleen bestemd voor 
onze bewoners. De boeken mogen dus 
niet uit de Kreek meegenomen worden. 
Helaas gebeurt het dat we regelmatig 

boeken missen. Hoe dat komt? 
Misschien bij ontslag van een bewoner 
per ongeluk mee naar huis genomen? 
Wie het weet, mag het zeggen. 
Misschien weet u niet meer of u een 
boek geleend hebt. Wilt u ook eens in 
uw kastje kijken? De boeken zijn 
herkenbaar aan de grote witte sticker 
op de voorkant. 
Elk jaar mogen wij een aantal nieuwe 
boeken aan onze verzameling 
toevoegen, zodat ook onze en uw 
bibliotheek up to date blijf t. 
Wij zijn trots op deze mooie 
bibliotheek. U toch ook? 
  
Bea van der Steen, Florianne Vogels, 
Rina Geertsma,  Marieke ?t Hart,  Gea 
van der Meer en Joke van der Schee. 
  
P.S. De boeken bij de receptie horen 
niet bij de bibliotheek. Deze kunt u 
voor ? 1,- kopen. 

Onze bibliotheek
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De bibliotheek komt bij u langs! 
Meerdere keren per maand wordt in 
verpleeghuizen in verschillende 
kernen in het Westland voorgelezen en 
worden verhalen verteld. Vrijwill igers 
van Bibliotheek Westland gaan met de 
mooiste verhalen op pad en ontmoeten 
bewoners in de recreatieve ruimte of 
huiskamers van de huizen. Met elkaar 
aan de tafel, onder het genot van een 
kopje koff ie of thee wordt een verhaal 
verteld en komen gesprekken op gang.
 ?Verhalen rond de tafel? worden al 
verteld in De Terwebloem, Duinhof, De 
Hoge Tuinen en Het Woerdblok. 
Binnenkort willen we dit ook opstarten 
in De Kreek en Sonnevanck.

Zou u het leuk vinden om hieraan mee 
te doen? Verhalen voor te lezen? Heeft 
u ook een mooi verhaal te vertellen?

 Informeer naar de mogelijkheden bij 
Maaike Struijk via 
mstruijk@bibliotheekwestland.nl of 
bij Klantenservice van Bibliotheek 
Westland via 0174-226404 
(Voor de duidelijkheid; vrijwill igers 
van dit project vallen dus onder 
bibliotheek en niet onder de 
vrijwill igerscoördinatoren van Kreek 
en Sonnevanck. Uiteraard werken we 
wel nauw samen om tot een mooie 
activiteit voor de bewoners te komen!)   

Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in 
verschillende verpleeghuizen  



DE SCHELP      12

Kerkdiensten   
  
Zondag: Voorganger :
 
03 maart  Ds. A de Kwaadsteniet 

10 maart   Ds. PAA Nauta 

17 maart  Ds. M Verrips 

24 maart  Ds. EB Kok  

Tijd: 10.30 uur  Plaats: Leeuwerik 

R.K. Vieringen 

Vrijdag 

01 maart  

08 maart 

15 maart  

22 maart 

29 maart  

Tijd: 15.00 uur  Plaats: Koff iecorner  

Bijbelgesprekgroep 

In maart  is de bijbelgesprekgroep 

weer op de donderdagmiddag. 

In het weekoverzicht dat elke week verschijnt 

kunt u lezen op welke donderdagmiddagen.    
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De minibus: voor alle bewoners beschikbaar!  
Al vele jaren wordt de minibus intensief gebruikt door de bewoners van De Kreek 
en Sonnevanck. Wist u dat elke bewoner  (evt. met behulp van familie/  
bekenden/  contactverzorgende)  de minibus kan reserveren voor een uitje naar 
een winkelcentrum, een tuincentrum, evenementen, familiebezoek enz.?

Vrijwilligers als chauffeurs 
De minibus wordt volledig bemand door een grote groep vrijwill igers, die op 
deskundige wijze en bovenal met veel plezier en voldoening dit vervoer voor u 
verzorgt. Zij rijden echt 365 dagen per jaar van ?s morgens 08.00 uur tot ?s 
avonds 22.00 uur. 

Informatie bij de receptie 
Alle informatie en het reserveren van rit jes verlopen via de recepties van locatie 
De Kreek: 0174-741000 

Bazaar en Stichting Vrienden 
De minibus is f inancieel mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse Bazaar en 
Stichting Vrienden van De Kreek en Sonnevanck.  

Wanneer niet
Er is één uitzondering: voor een ziekenhuisconsult dient u gebruik te maken van 
taxivervoer (via uw zorgverzekeraar). 

Bijdrage minibus  
Voor rit jes met de minibus vragen we een bijdrage in de onkosten van  

? 0,85 per ki lometer. Dit wordt via de receptie in rekening gebracht. 

Vier keer per jaar is er een chauffeursvergadering. Hier ziet u bijna het hele team.
Een dikke pluim voor onze toppers! 
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Stichting Vrienden van De Kreek  
   
Stichting Vrienden van De Kreek is op zoek naar vrienden!   

Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen. 

Wij ook. 

Stichting Vrienden van ondersteunt f inancieel activiteiten en projecten die 

buiten het reguliere budget vallen. Het zijn dus echte vrienden, die ervoor 

zorgen dat er extra dingen gerealiseerd kunnen worden. 

Een verpleeghuis krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg. Maar niet 

voor extra activiteiten. Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van de 

cliënten veraangenamen: recreatieve avonden, uitstapjes, aanschaf van een 

minibus voor het vervoer van de cliënten, een apart servies, een tuinkas, een 

orgel of de aanschaf van kunstwerken met afbeeldingen uit de omgeving. De 

kosten hiervan vallen helaas vaak buiten het reguliere budget. 

Stichting Vrienden van wil De Kreek graag blijven steunen. Om dit te kunnen 

realiseren is geld nodig en steun van onze vrienden.  

Hoe kunt u ons steunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid 

over De Kreek tot uitdrukking te brengen, is het geven van een f inanciële 

bijdrage aan Stichting Vrienden van. 

Dat kan in de vorm van een gif t. Maar het is ook mogelijk om donateur te worden. 

U betaalt dan een vaste, door u zelf  te bepalen jaarlijkse bijdrage. Voor de 

betaling ontvangt u jaarlijks een rekening. 

Wilt u zich aanmelden als donateur of een gif t schenken, dan kunt u dit doen 

door middel van het afgeven van het antwoordformulier bij de receptie van De 

Kreek. 
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Stichting Vrienden van De Kreek  

U kunt Stichting Vrienden van De Kreek en Sonnevanck nog extra ondersteunen 

door in het weekend te tanken bij Esso-station, Kon. Julianaweg in 

?s-Gravenzande. Zij geven dan 17 eurocent korting op 1 liter euro benzine en 16 

eurocent op 1 liter diesel! 

Als extra voordeel is ook nog bij Esso dat we voor iedere liter een cent sparen 

voor de Stichting Vrienden, dit kunt u daar apart aangeven. 

Antwoordformul ier Stichting Vrienden van 

Ondergetekende wordt  graag vriend van Stichting Vrienden van De Kreek en 

doet  dit  door: 

  

0 donateur te worden voor ? 20,00 per jaar 

0 donateur te worden met een jaarlijkse bijdrage van ? ? ? ? ? ?  

0 het schenken van een eenmalige gif t van ? ? ? ? ? ?  

U kunt uw gif t overmaken op bankrekeningnummer NL80RABO0135323800 

t.n.v. Stichting Vrienden van De Kreek. 

  

Naam : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . 

Adres : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

Postcode en woonplaats : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

Telefoon : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . 

Handtekening : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . 
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Oproep: Vrijwilligers gezocht! 

Binnen De Kreek en Sonnevanck zijn veel vrijwill igers actief, een zeer 

waardevolle aanvulling op de medewerkers. 

Nu zijn er hier en daar wat open plekjes voor vrijwill igers. Heeft u 2 tot 3 uurtjes 

per week over en wilt u iets betekenen voor een ander? Neem dan contact op 

met de coördinator vrijwill igers. Ook vrijwill igers die al werkzaam zijn bij De 

Kreek en Sonnevanck en die ruimte hebben er iets bij te doen zijn van harte 

uitgenodigd. 

Waar zoal behoefte aan is:  

- ?s avonds helpen bij de broodmaaltijd op de somatische 
verpleegafdelingen  waarbij u in een huiskamer ondersteuning en een 
stukje gezelligheid biedt;  

- in de ochtend en bij de avondmaaltijd helpen op de psycho-geriatrische 
afdelingen;  

- op afspraak met een bewoner gaan f ietsen op de duofiets of de 
rolstoelf iets (na een korte uit leg over het gebruik van de f ietsen); 
 

- ?s ochtends helpen bij de verzorging van het ontbijt  en de koff ie op de 
somatische verpleegafdelingen;  

- extra handjes bij de vele activiteiten die er door de week heen 
plaatsvinden onder  leiding van activiteitenbegeleiders      
(bewegingsgroep, rolstoeldansen, koersbal, bingo, creaclub, handwerken,      
beautymiddag, bijbelgroep, spelletjesmorgen/ -middag, RK dienst, 
tuingroep, bezoek dierenwei, kerkdienst op zondag) en bij allerlei  extra 
activiteiten die er in de loop van het jaar plaatsvinden.  

In overleg is veel mogelijk. 

Bent u geprikkeld door bovenstaande en wilt u graag iets voor een ander 

betekenen, neem dan gerust contact op met Kitty Warmink-van der Helm,  

coördinator vrijwill igers. 

 Meestal aanwezig op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen. 

Telefoon: 0174-741011 /  06-22286666 Mail: k.warmink@pietervanforeest.nl 
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Snoezelruimte

Op dinsdag 19 februari werd de workshop ?snoezelen? ?s-middags aangeboden in 
de Kreek. Tijdens deze workshop kwamen verschillende onderwerpen aan bod, 
allemaal rondom het thema snoezelen. De opkomst was mooi en gevarieerd. Zo 
waren er collega?s, maar ook familieleden en vrijwill igers. Mensen 
geïnteresseerd in het aanbieden van snoezelactiviteiten in de mooie ruimte die 
sinds september toegankelijk is in de Kreek. 
Na af loop zijn we met diegenen die wilden naar de snoezelruimte toe geweest 
om rond te kijken en te voelen hoe het er is. Het waterbed werd uitgeprobeerd, 
de muziek erbij, en de laatjes met spulletjes werden bekeken. Het was een 
waardevolle aanvulling op de workshop. 

De agenda om de ruimte te boeken ligt bij de receptie. U kunt daar een moment 
reserveren, dat kan vaak ook nog op korte termijn.  

Het bekend maken bij iedereen dat de ruimte er is en hoe deze laagdrempelig te 
kunnen gaan gebruiken blijf t belangrijk en we hopen dat de workshop een stap 
in de goede richting is geweest.  De eerste vrijwill iger gaat binnenkort al aan de 
slag.  

Wilma Zeeman,  
Annemarie Tissen  
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BINGO, safe the date! 
 

Op donderdag 25 apri l  is er weer 
de Bazaar-Bingo. Met deze gezellige 
avond proberen we nog wat extra's 
op te halen voor de Bazaar. 
Verder in de Schelp meer informatie 
over de Bazaar. De Bingo wordt voor 
iedereen georganiseerd, dus ook voor familie, omwonende en mensen van 
buitenaf. Natuurlijk is het ook heel gezellig als u mee komt doen met de Bingo.  
Veel bedrijven uit het Westland hebben mooie prijzen gesponsord en daar zijn 
we erg blij mee. Zoals de Bonte Haas, Haco Wonen&Slapen, vd Ende Racing, 
Fitwinkel Naaldwijk en nog meer! 
Meer informatie over de Bingo volgt.  

Kunst  in De Kreek

Van 4 maart tot en met 14 april exposeert Anneke Verrips haar schilderijen in de 
Kreek. 
Anneke Verrips werkt als docente schilderen aan de VU-Westland en heeft een 
eigen atelier (de Kleurkas) aan het Bagijneland. 
Over haar werk zegt ze: 
?Door de jaren heen ben ik verslingerd geraakt aan het werken met 
zijdevloeipapier en acrylverf. Wanneer ik mijn doeken bewerk met lagen 
gekleurd en gescheurd zijdevloeipapier geef ik ruimte aan het experiment en het 
onverwacht ontstaan van vormen en ruimtes. Het spelenderwijs volplakken van 
mijn doeken helpt mij om af te wijken van voorspelbaar schilderen en 
vormgeven. De laag acrylverf die ik vervolgens aanbreng over het 
zijdevloeipapier, geeft mij de mogelijkheid om de onderlaag te versterken of om 
er gedeeltelijk weer van af te wijken. Meestal gebruik en benut ik het 
kaleidoscopische karakter van mijn werkwijze. Die geeft een wat abstractere, 
mozaïekachtige uitstraling aan mijn schilderijen. Ook zorgt het zijdevloeipapier 
voor een interessante textuur. Er ontstaan vouwtjes en rimpeltjes. 

Ik houd van het schilderen van portretten en landschappen. Landschappen van 
dichtbij en landschappen van veraf. Ik heb een fascinatie voor Afrika. Ik werk 
graag voor een langere tijd in een bepaald thema. Dat levert series op met een 
sterk onderlinge verwantschap. De laatste jaren ben ik op zoek naar meerdere 
dimensies in mijn werk en hoop dat mijn werk daardoor aan inhoud en betekenis 
wint. 
Ik experimenteer met het combineren van diverse schijnbaar onsamenhangende 
voorstell ingen. Deze zijn in het bewuste of onbewuste toch wel gekoppeld. Mijn 
werk wordt hierdoor verhalender?. 
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Bazaar 2019 

Zoals eerder gemeld, is er op 26 april bazaar in De Kreek, van 10.00 tot 17.00 uur. 

  
Naast de gebruikelijke bazaaractiviteiten (zoals Rad van Avontuur, spelletjes, 
poffertjeskraam, ijskraam, worstkraam, verkoop van groente, fruit, bloemen en 
(perk)planten), wordt er weer een voorjaarsmarkt georganiseerd.  
  
Voorjaarsmarkt 
De kramen van de voorjaarsmarkt zijn inmiddels allemaal verhuurd. 
  
Tweedehandsboeken-/rommelmarkt 
Naast tweedehandsboeken worden er kleine rommelmarktspullen verkocht. 
U kunt uw boeken en kleine rommelmarktspullen tussen 22 maart en 22 april inleveren 
bij de receptie van De Kreek.  
Voor grote partijen en/of verdere informatie kunt u bellen of mailen naar Kitty Warmink 
(0174 741011 / k.warmink@pietervanforeest.nl). 
  
Zegeltjesactie 
U kunt nog steeds zegeltjes van ?t Stoepje, Douwe Egberts, Hoogvliet, Hema, 
koffiebonnen AH, Makro, etc inleveren. In de hal van De Kreek staat een bus. 
  
Wat wij ook kunnen gebruiken 
Hebt u thuis nieuwe, ongebruikte spullen in de kast staan (artikelen uit een kerstpakket die 
u toch niet gebruikt of (verjaardags)kadootjes die niet in de smaak vallen)? Ook die 
spullen kunt u tot 22 april inleveren bij de receptie van De Kreek. 
  
Loterij 
Aan de bazaar is ook een loterij gekoppeld. Er zijn 10 prijzen te winnen, waaronder een 
iPad, een rondvaart en een diner voor twee. 
Loten zijn te koop bij de receptie en kosten ? 1,00. 
  
Opbrengst 
2/3 van de opbrengst van deze bazaar wordt besteed aan De Kreek (fotofolie deuren PG 
en aanpassing terras voorzijde De Kreek) en 1/3 aan Sonnevanck (aanschaf 
welzijnsmaterialen). 
  
  
Wij hopen u te zien op 26 april.  

De Bazaarcommissie  
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Inloopmoment locatiemanager   

Uiteraard ben ik alt ijd te bereiken voor vragen, informatie of anderszins. Om 
deze drempel verder te verlagen en op vraag van een aantal bewoners/  
mantelzorgers, plan ik de komende tijd inloopmomenten in om met bewoners/  
familie in gesprek te gaan als daar behoefte aan is. De eerstvolgende is 
ingepland op: 
Woensdag 20 maart  14:00 uur. Ergens in de Leeuwerik   

Jet Timmerman, Locatiemanager 
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Manicure in De Kreek 

Een manicure verzorgt uw onderarmen, handen en nagels. Niet alleen met een 
creme of lak maar ook een ontspannen handmassage hoort tot de 
mogelijkheden. De verzorging van uw nagelriemen en het vijlen van de 
nagelvorm zorgt voor een gezondere mooie nagelgroei. Ook helpt het om de 
nagelriemen regelmatig in te smeren met dadi?oil. U kunt uw nagels laten lakken 
met gelpolish. Gelpolish droogt per laag in 30 seconden in een speciale lamp en 
blijf t langer mooi dan gewone lak. U kunt ook uw nagels laten polijsten, u kiest 
dan voor glanzende nagels zonder lak. Als bewoner van de Kreek kunt u 
tegenwoordig genieten van manicurebehandelingen op uw kamer. Ook voor 
heren is het erg toegankelijk. Vanaf 1 Januari 2019 kunt u bij Zorg om Handen 
ook afspreken voor een ref lex-handmassage.  
20%  VAN DE KOSTEN VOOR EEN BEHANDELING KOMT TEN GOEDE AAN DE 
BAZAAR VAN DE KREEK. 

Naast de manicurebehandelingen kunt u bij Zorg om Handen ook terecht voor 
heerlijke parfums. Ruim 160 verschillende bekende geuren in een naturel f lesje 
met een nummer.  HET HOEFT NIET VEEL TE KOSTEN OM LEKKER TE RUIKEN.   

Informeer er naar of maak een afspraak bij  

Kitty Zwinkels, 
Zorg om Handen  
0614982691  
zorgomhanden@hotmail.com 
www.zorgomhanden.nl 
www.facebook.com/kittysmanicure/     

Ada Kuyvenhoven voor al uw kleine kledingreparaties!

Ik ben de 1e woensdag van de maand van  10.00 ? 11.30 uur aanwezig in  
de Koff iecorner.   

http://www.zorgomhanden.nl
http://www.facebook.com/kittysmanicure/
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De kapsalon

 

Vanaf 1 september 2018 is de prijslijst voor de kapsalon de Hoofdzaak in de Kreek 
gewijzigd. Vanaf dan hanteren alle kapsalons van Pieter van Foreest dezelfde 
tarieven en zullen ze jaarlijks geïndexeerd worden.
 
Hieronder een overzicht van de vanaf 1 september 2018 geldende prijzen 
Kapsalons PvF.
 
 
 
Heren Bewoners      Overige
Knippen ?18,50             ?20,00
Tondeuse ?15,00             ?16,00
Baard trimmen                                   ? 6,50              ? 7,00
 
Dames
Knippen ?19,50             ?21,00
Wassen ? knippen ? drogen*              ?30,00             ?32,00
Wassen ? knippen ? model drogen*   ?45,00             ?47,00
Wassen ? drogen*                          ?17,00             ?18,00
Watergolven of föhnen*            ?27,50             ?28,50
Watergolven of föhnen lang haar* ?29,50             ?30,50
Knippen ? wassen ? watergolven* ?45,00             ?47,00
Permanent* ?71,00             ?72,00
Deelpermanent*  ?59,50             ?60,50
Verfbehandeling* ?28,50             ?31,00
Coupe soleil                                  ?24,00             ?25,50
Pony knippen                                 ? 5,00              ? 5,50
 
*Inclusief versteviging, crème en lak. 
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VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS

Mijn naam is Ingrid de Vreede, ik ben 

klachtenfunctionaris voor Pieter van 

Foreest in het Westland, 

Midden-Delf land en voor Zorg Thuis. 

  

De taken van de klachtenfunctionaris 

zijn vooral het behandelen van en 

bemiddelen in klachten volgens de 

klachtenregeling van Pieter van 

Foreest. Deze klachten kunnen over 

allerlei onderwerpen gaan. In eerste 

instantie kunt u natuurlijk uw klacht 

bespreken met diegene die de klacht 

veroorzaakt heeft of uw 

aanspreekpunt binnen Pieter van 

Foreest. Maar als u denkt of het gevoel 

heeft dat u er samen niet uit komt dan 

kunt u, of iemand in uw directe 

omgeving, contact met mij opnemen 

en zal ik nagaan wat ik voor u kan 

doen. 

Als u er, om welke reden dan ook, de 

voorkeur aan geeft eerst een 

onafhankelijk persoon in te schakelen 

dan kunt u ook direct contact met mij 

opnemen. Dit kan ook als u behoefte 

heeft aan een vertrouwelijk gesprek, 

maar nog niet zeker weet of u wilt dat 

er iets mee gedaan wordt. 

  

Op mijn werkdagen (maandag, dinsdag 

en donderdag) ben ik afwisselend op 

de verschillende locaties aanwezig. U 

kunt telefonisch, per e-mail of via de 

receptie van de locatie een afspraak 

maken voor een gesprek. 

Ook kunt u voor het indienen van een 

klacht gebruik maken van de 

klachtenformulieren (aanwezig in de 

centrale hal) en via de website van 

Pieter van Foreest. 
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Puzzel
De winnaars van de vorige maand zijn:  Bewoners PG huisje Tuinderslust en Mw. 
van Oosten Rietgans 1 

 

 

De oplossing van de puzzel kunt u inleveren voor 16 maart a.s. bij de 
activiteitenbegeleiding, of in ons postvakje bij de receptie. 

U maakt kans op een leuke prijs.   

Naam________________________ 

Afdeling_______________________  
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Management De Kreek - Even aan u voorstellen
Heeft u vragen? Schroom niet u kunt deze altijd aan ons stellen!

Locatiemanager

Jet Timmerman

0174-741001

j.timmerman@pietervanforeest.nl

Teammanager 

Wonen/Zorg/Welzijn

Hannie Gronefeld

0174-741002

h.gronefeld@pietervanforeest.nl

Teammanager 

Wonen/Zorg/Welzijn

Annet Vis

0174-741003

a.vis@pietervanforeest.nl

Teammanager 

Wonen/Zorg/Welzijn

Anton Kneppers

0174-741004

a.kneppers@pietervanforeest.nl

Teammanager 

Facilitair/Bedrijfsleider

Barry Beentjes

0174-741005

b.beentjes@pietervanforeest.nl

Teammanager 

Wonen/Zorg/Welzijn

Loes Klein Tank

0174-741043

l.kleintank@pietervanforeest.nl


