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Zomerfeest de Boei/ het 
Baken 

Bezoek staatssecretaris aan locatie Bosch en Duin 

 
De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half 

miljard vanaf 2017, op met name verpleeghuizen en 
gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dat maakt 

staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekend. Van Rijn wil dat 
nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse 
medewerkers in verpleeghuizen. Om op die manier de zorg voor 

onze ouderen verder te verbeteren.  
 

Los van de inhoud van deze boodschap, was het bijzondere dat 
de staatssecretaris het landelijke nieuws in Bosch en Duin wilde 

aankondigen. Daar waren we natuurlijk best een beetje trots op!  
 
Voor ons was het een gelegenheid om ambtenaren en de pers te 

laten zien hoe een verpleeghuis eruit ziet en hoe er wordt 
geleefd en gewerkt.  

 
Dat de bezuiniging niet doorgaat is natuurlijk goed nieuws. Maar 
dat maakt het maken van een nieuwe begroting voor Respect in 

2017 niet minder spannend. Uitdagingen genoeg om te blijven 
doen waar we goed in zijn, het verlenen van goede zorg, veel 

aandacht voor welzijn en activiteiten én 
natuurlijk een goede en veilige omgeving om in 
te verblijven. En omdat de maand juli ook wel de 

oogstmaand wordt genoemd zie ik dan ook de 
boodschap van de staatssecretaris als het begin 

van het oogsten voor de verpleeghuiszorg. 
 
Theo Stoffels, locatiemanager 

 

Zomerfeest 
 
Op 7 juni hebben de Boei en het Baken het jaarlijks zomerfeest 

gehad. Het was een fantastische dag, met 's morgens de 
stroopwafelkraam van Teus Vink en met op de achtergrond het 

draaiorgel van Peter Bekker erbij. Daarna volgde een 
oudhollands diner. 
 

Het middagprogramma bestond uit de jongleur Niels Duinker  
samen met zijn collega Nigel. De show was zeer spectaculair. 

's Morgens was net bekend geworden dat de jongleur “Niels”  
wereldkampioen contact met de bal geworden was, dat maakte 
de middag nog meer bijzonder.  

 
We kijken allemaal terug op een zeer geslaagd feest. 



 

 

Themabijeenkomst NAH 

voor vrijwilligers 

Op woensdag 8 juni jl. 
woonden 12 vrijwilligers de 

themabijeenkomst NAH ( niet 
aangeboren hersenletsel) bij.  
 

De bijeenkomst werd 
verzorgd door praktijkopleider 

Nelleke de Jong. Zij prees de 
oprechte interesse van de 

vrijwilligers. Op hun beurt 
meldden de vrijwilligers dat 
zij de informatie als zeer 

interessant hebben ervaren.  
 

Men kon ook luisteren naar 
elkaars ervaringen op de 
diverse afdelingen, hier stak 

men ook weer van op! 
 

Op donderdag 30 juni 2016 
wordt weer dezelfde 
themabijeenkomst 

aangeboden. 
 

Als er nog vrijwilligers zijn die 
interesse hebben: u bent van 
harte welkom! 

 
 

 
 
 

Bewegen op muziek 
 
Elke dinsdagmiddag om 14.30 uur is er in de Duinpan een 

activiteit: bewegen in combinatie met zittend dansen.  
 

Deze activiteit is geschikt voor iedereen, met of zonder 
lichamelijke beperking.  
Zo zijn er  ook veel mogelijkheden om bewegen te 

gebruiken voor plezier en ontmoetingen. 

 

 
 

Indisch eten op de woningen Seinpost en Distel 
 

Voor de cliënten van de woningen Seinpost en Distel stond 

een Indisch etentje op het programma.  
 
Samen met de cliënten werd er aan de hand van de 

menukaart een keuze gemaakt en werd het eten besteld.  
De bestelling werd netjes aan huis bezorgd. De cliënten 

hebben enorm gesmuld van wel zes complete rijsttafels! 
Wat hebben we genoten. Van de sfeer en natuurlijk het 
heerlijke eten!070) 306 10 20 

Tip: Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de  

locatie en bezoek de activi-

teitenpagina voor meer  

foto’s.  



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vertrouwenspersonen  

Cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen 

Tel: (070) 306 10 20 

High Tea 
 

Voor een groep van 80 cliënten 

van de Zee- en Duinwoningen 
werd onlangs een High Tea 
georganiseerd. Een accordeonist 

speelde op de achtergrond een 
deuntje mee. 

 
 
Met heerlijke lekkernijen zoals zelfgemaakte soesjes en 

kaneelkoekjes, diverse soorten chocola en brownies, was het 
een geslaagde High Tea party. 

 

 

Paasbrunch  
 
Voor de cliënten van de Golfslag en hun familie is eind maart 
een Paasbrunch georganiseerd in de Duinpan.  

Terwijl iedereen genoot van al het lekkers, kon men ook 
genieten van livemuziek.  
  

HEEL VEEL DANK!  

 
Al vele jaren krijgen de 

afdelingen/woningen een 
financiële bijdrage van de 
Stichting Vrienden Van, om 

de zomerperiode wat op te 
leuken naar eigen inzicht. 

 
Wij van de Duin- & Zee-
woningen organiseren een 

zestal activiteiten op de 
zaterdagen, waar we de 

familie voor uitnodigen. 
 
Zonder de bijdrage van de 

Stichting Vrienden Van zou 
dit niet kunnen. 

 
Daarvoor onze hartelijk 

dank! 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Vrijdag 1 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Franse middag 

Zondag 3 juli 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 4 juli 08.30 u. 

14.30 u. 

Amerikaanse ontbijt 

Middagje in de tuin 

Dinsdag 5 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Kinderen op bezoek 

Amerikaanse quiz 

Woensdag 6 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 7 juli 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Amerikaanse ontbijt 

Wandelen 

Amerikaanse muziek 

Vrijdag 8 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 10 juli 14.00 u. Optreden Jo An 

Maandag 11 juli 08.30 u. 

14.30 u. 

Maltees ontbijt 

Maltese middag 

Dinsdag 12 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Maltees bewegen 

Bingo 

Woensdag 13 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie in de tuin 

Muziekmiddag 

Donderdag 14 juli 08.30 u. 

14.00 u. 

19.00 u. 

Maltees ontbijt 

Wandelen en picknicken 

Maltese quiz 

Vrijdag 15 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bruin café  

Zondag 17 juli 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. Van Roon 

Maandag 18 juli 08.30 u. 

14.30 u. 

Hallands ontbijt 

Hollandse middag 

Dinsdag 19 juli 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Middagje in de tuin 

Quiz over Nederland 

Woensdag 20 juli 10.30 u. 

14.30 u.  

Koffie met een breiwerkje 

Muziekmiddag 

Donderdag 21 juli 12.30 u  Zomer buffet  

Vrijdag 22 juli 12.30 u. Zomerbuffet 

Zondag 24 juli 14.30 u. Optreden: muziek Alive 

Maandag 25 juli 14.30 u. 

18.30 u. 

Geschiedenis avond4daagse 

1e dag avond4daagse 

Dinsdag 26 juli 14.30 u. 

18.30 u. 

Koekjes bakken 

2e dag avond4daagse 

Woensdag 27 juli 14.30 u. 

18.30 u. 

Bingo 

3e dag avond4daagse 

Donderdag 28 juli 14.30 u. 

18.00 u. 

19.00 u. 

Bloemen voor de winnaars 

4e dag avond4daagse 

Feestavond: Marcel de Zoete 

Vrijdag 29 juli - Geen activiteiten 

 Activiteitenprogramma juli 2016 

Zondag 31 juli 14.30 u. 

 

Borrelmiddag 


