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Locatie Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

 

Waardigheid en trots 
 
Beste cliënten, familie en mantelzorgers, 

 
De extra gelden die dit jaar beschikbaar zijn gesteld voor 

“Waardigheid en Trots”, worden momenteel ingezet als extra 
individuele activiteit voor de cliënten. Als het goed is, merkt 
u dit al.  

 
Zo wordt er bijvoorbeeld veel meer gebruik gemaakt van de 

side-by-side fiets (de duo fiets). Fantastisch!  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
We zoeken overigens nog vrijwilligers die het leuk vinden om 
met deze fiets naar buiten te gaan samen met onze  

cliënten. Veel cliënten stellen zo’n ritje op de fiets heel erg 
op prijs!  

 
Respect Zorggroep heeft ook voor volgend jaar de aanvra-
gen voor de gelden “Waardigheid en Trots” aangevraagd. De 

kans is groot dat we dan ook in 2017 de extra inzet van acti-
viteiten kunnen organiseren.  

 
 
Ik wens u een goed najaar en niet vergeten: op 30 oktober 

gaat de wintertijd weer in. 
 

 
Vriendelijke groeten,  
 

Theo Stoffels 
Locatiemanager  

 

 



 

 

Pannenkoekenmiddag 

 

 
De pannenkoekenmiddag is 
iedere keer weer een groot 

succes!  
Aangezien deze middag druk 

bezocht wordt, was 
activiteitenbegeleider Galina 

ook dit keer weer erg blij dat 
er een flink aantal vrijwilligers 
hun handen uit de mouwen 

stak. Zo hebben zij geholpen 
met cliënten ophalen van en 

terugbrengen naar de 
afdeling en met het uitdelen 
van de pannenkoeken. 

 
Harry, Thea, Ineke, Joke, 

Maritza, Ton en Cor, bedankt 
voor jullie hulp! 
 

Iedereen heeft gesmuld! 

 

 

 

 

High Tea 

 
Wat brengt de maand augustus en september nog een 

prachtig weertje met zich mee! De cliënten van de 
woningen Strand/Robben konden tijden de high tea heerlijk 

buiten zitten en genieten van het stralende weer, op het 
mooie terras onder de nieuwe parasols. 
 

Laat de nazomer maar komen! 

 

 

Een dagje naar Kijkduin 

In het kader van de zomeractiviteiten zijn een aantal 
cliënten van de Golfslag naar de boulevard van Kijkduin 

geweest.  
 
 

De cliënten konden vanaf 
het terras genieten van een 

prachtig uitzicht van de 
zee.  
 

Ook hebben zij gezellig 
geshopt in het 

winkelcentrum. 

Beste vrijwilligers, 

 
Op maandag 31 oktober 

is er een vrijwilligersbij-
eenkomst in de Duinpan 
 

van 16.00 tot 18.30 uur 
 

 
 
U bent allen van harte 

welkom! 



 

 

Rad van Fortuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliëntenraad B&D 

Mailadres: 

cliëntenraad@ 

respectzorggroep.nl 
 

Gezellige zomermarkt 
 
Op de woningen Distel/Seinpost en Zandloper/Zeepaardje 

werd in de maand augustus een Zomermarkt georganiseerd.  
Het hele festijn vond plaats op woning Seinpost. De woning 

was helemaal ingericht als rommelmarkt.  
 
De cliënten hadden zelfgemaakte spulletjes te koop. In de 

huiskamer draaide het Rad van Fortuin op volle toeren, terwijl 
ook de barbecue en de poffertjespan flink in de belangstelling 

stonden.  
 
De opbrengst komt ten goede aan het opknappen van onze 

afdelingsterrassen. 
 

 

Historisch festival Scheveningen 
 

Op 20 augustus werd het Historisch Festival Scheveningen 
gehouden.  

 
Het Historisch Festival Scheveningen 

neemt je mee door de geschiedenis 
van het oude Scheveningse 
vissersdorp met een aantal bekende 

en minder bekende historische 
taferelen, zoals de oude 

klederdracht.  
 
Dit ging niet aan de cliënten van de 

Distel/Seinpost en Zandloper/
Zeepaardje voorbij. De cliënten 

werden hoogstpersoonlijk door  
“Kniertje” zelf gespot in de 
Keizerstraat.  

 
Meteen werd dan ook deze foto van 

de heer Van der Harst en zijn vrouw 
gemaakt. Samen met “Kniertje”.  



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Zondag 2 oktober 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 3 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Drie in de pan 

Dinsdag 4 oktober 10.30 u.- 15.30 u. 

19.00 u. 

Dierendag 

Dierenquiz 

Woensdag 5 oktober 10.00 –16.00 u. Marijke mode 

Donderdag 6 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Vrijdag 7 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 9 oktober 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 10 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Beautymiddag 

Dinsdag 11 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Kinderen op bezoek 

Rock en roll avond 

Woensdag 12 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 13 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Herfst wandeling 

Vrijdag 14 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor… 

Roze loper café 

 

Zondag 16 oktober 14.00 u. Optreden: Kroonstad koor 

Maandag 17 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Herfst collages maken 

Dinsdag 18 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Spelletjesavond 

Woensdag 19 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 20 oktober 08.30 u. 

14,30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Herfst wandeling 

Filmavond 

Vrijdag 21 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 23 oktober 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag  24 oktober  08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 25 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen 

Dansmuziek 

Woensdag 26 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 27 oktober  08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Herfst wandeling 

Gezellige avond 
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Vrijdag 28 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 30 oktober 14.00 u. Optreden: Tiny en Mario 

Maandag  31 oktober  08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Bloemschikken 


