
 

 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

Nummer 8,   

augustus 2016 
 

Vakantiedrukte  
 

Sommige van u weten dat ik van de feestjes en 

de festivals ben en laten er nou in augustus 
heel veel zijn! Begin van de maand is het Yog-
hurt festival, een boeddhistisch feest. Of het 

Kwakoe Zomer festival, van origine een Suri-
naams feest, of de Hartjesdagen die op 13 au-

gustus beginnen in Amsterdam en Haarlem.  
De Sneekweek of de Gay Pride zijn er natuurlijk ook nog. En 
als klap op de vuurpijl, op 24 augustus de Vlegel-dag in Ben-

nekom.  
 

Hier in Bosch en Duin maken we er ook een feestje van deze 
zomer en organiseren we allemaal leuke activiteiten.  
 

Ik wens u veel plezier en genoegen tijdens een van de vele 
activiteiten die hier in Bosch en Duin worden georganiseerd; 

door de sponsoring van de Stichting Vrienden Van Respect. 
 
Theo Stoffels 

Locatiemanager 

 
De Hospice 

Om dit te zien en te realiseren!  
Voor onze cliënten is het wel het mooiste wat er is. 

 
Meneer genoot van de zon en een sigaretje. Hij genoot van 
alles wat hij om zich heen zag, het groen, de bloemen. 

Een onophoudelijke lach van oor tot oor. 
De familie van meneer en het personeel van de Hospice 

pinkten een traantje weg van ontroering. 
 
Wij hebben zo verlangd naar zo een prachtige tuin.  

Om het geluk en het plezier te zien van onze cliënten. 
Het geeft de hoogste voldoening! 

      
  

 
 

Zon 

 
In de zomer is 

het langer 
dag, 
 

ook als de zon niet schijnt 
 

en de wolken het licht filte-
ren. 
 

We voelen wel haar warmte, 
 

zien hoe natuur haar merkt. 
 
Korter zijn de nachten, 

 
die we slapeloos doorstaan. 

 
Het ochtendlicht verlicht al 

vroeg  
 
ons donkerste gepieker. 

 
Laat ons in het middaguur 

verzuchten 
 
als de hitte ons ondragelijk 

wordt. 
 

Dan schuilen we voor haar  
 
zonder wie niets kan zijn. 

 
De zon is meer dan schijnen 

alleen 
 
Meer dan zien en voelen 

 
Zonder zon is er geen zijn. 

 

 

Rico Kremer,  

geestelijk verzorger 



 

 

 
De jaarlijkse uitreiking van 

de 'Gouden Bordje’ 

 
Vorige week was de jaarlijkse 
uitreiking van de 'Gouden 

Bordjes', een prijstoekenning 
van restaurants binnen 
zorgorganisaties.  

 
 

Jarenlang is binnen Respect 
hard toegewerkt naar deze 
onderscheiding. En vorige 

week was het zover! 
 

 
Uit handen van Haagse top-
kok Pierre Wind en CDA-

zorgwethouder Karsten Klein 
ontving restaurant ‘t Bosch-

uitje een gouden bordje.  
 

 
Onze collega’s van restaurant 
Quisine in onze locatie 

Quintus ontvingen ook nog 
een mooi bronzen bordje.  

 
 
Proficiat! 

 
 

 

 

Diva dichtbij op de Zee & Duin woningen  

 
Afgelopen juni kregen de cliënten op de pg woningen weer 

bezoek van Diva Dichtbij. De Diva op de foto, Carla, was 
hier voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst. 
Het was een heel lieve vrouw met veel inlevingsvermogen. 

De dames waren weg van haar mooie japon en pumps. 
Bij vertrek gaf zij aan, het ook een heel bijzondere middag 

gevonden te hebben. 
 
Hopelijk komt de Diva in november nog een keer op 

bezoek! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Een uitstapje naar geitenboerderij ‘t Geertje  
 
Op vrijdag 24 Juni zijn de cliënten van de woning Robben 

met de bus naar Geitenboerderij ‘t Geertje in Zoetermeer 
geweest! 
 

“Bij aankomst kwam de geur van het platteland ons al 
tegemoet! Wat een leuke boerderij met heel veel geiten en 

heerlijke vieze varkens”! 
 

Na afloop hebben de cliënten genoten van de superlekkere 
pannenkoeken tijdens de lunch! 
 



 

 

Vertrouwenspersonen  

Cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen 

Tel: (070) 306 10 20 

 
 
 

 

 

Mag ik u voorstellen: 

De cliëntenraad B&D 

clientenraadBD@respectzorg-

groep.nl 

 

Borrelen bij Zarautz. 

 
Op dinsdag 14 juni zijn de cliënten van de woningen 

Zandloper/Zeepaardje samen met hun familie, personeel en 
een aantal vrijwilligers gezellig gaan borrelen bij eetcafé 

Zarautz.  
 
De groep verzamelde om 12.30 uur bij de receptie, waarna zij 

gezamenlijk lopend op pad gingen.  
 

En met het weer dat in de loop van de middag alleen maar 
beter werd, kon de dag van de cliënten in elk geval niet meer 

stuk! 

Mevrouw  Valstar  

 
 

                       
 

 
 
 

 
   De heer Groen   

 
 

Vrijwilligers naar Vlaggetjesdag  
 

Op zaterdag 18 juni was het weer zover,  

Vlaggetjesdag op Scheveningen! 
 
Net als vorig jaar gingen er op het initiatief van vrijwilliger Cor 

Guijt, 11 collega-vrijwilligers richting de havens. Hier werden 
de oude ambachten bewonderd, kraampjes bekeken en naar 

muziek geluisterd.  
 
Naast een heerlijk bakje koffie werd en natuurlijk een harinkje 

gehapt!  
 

Ondanks de regen had men het met elkaar erg gezellig! 

Tip: Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de  

locatie en bezoek  

de activiteitenpagina voor 

meer foto’s.  



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Maandag 1 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Bloemschikken 

Dinsdag 2 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

“wie ben ik” 

Woensdag 3 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 4 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 5 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 7 augustus 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 8 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Quiz middag 

 Dinsdag 9 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 10 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Koffie in de tuin 

Muziekmiddag 

Donderdag 11 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Gezellige avond 

Vrijdag 12 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Roze loper (film) 

Zondag 14 augustus 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 15 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Patatje met... 

Dinsdag 16 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Muziek uit de jaren… 

Woensdag 17 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie met een breiwerkje 

Muziekmiddag 

Donderdag 18 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 19 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Fruitbowl maken 

Zondag 21 augustus 14.30 u. Optreden: Peter Dons 

Maandag 22 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 23 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Avondje in de tuin 

Woensdag 24 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Koffie ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 25 augustus 08.30 u. 

10.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Landen quiz 

Vrijdag 26 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 28 augustus 14.30 u. Borrelmiddag met drh. Van Roon 

Maandag  29 augustus 08.30 u. 

10.30 u. 

Samen ontbijten 

Poffertjesmiddag 
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Dinsdag 30 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Zomerquiz 

Woensdag 31 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 


