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Mevrouw Hoek 105 jaar! 

Mevrouw Hoek en bestuurder Klaas 

Smilde 

Uitstapje met de vrijwilligers 
 

Op  woensdag 5 oktober was het traditionele jaarlijkse 

uitstapje met de vrijwilligers en ook dit jaar was het weer 
een enorm succes. We reden naar Alphen aan de Maas en 
hadden daar een heel programma. Terug in Bosch en Duin 

konden we genieten van een heerlijk Indisch buffet.  
Voor mij als manager is zo’n dag een uitgelezen kans om 

vrijwilligers te ontmoeten en te horen hoe het allemaal gaat. 
En wat ben ik dan een trotse manager als ik hoor en zie wat 
er allemaal gebeurt in huis. Die betrokkenheid en passie 

waarmee de vrijwilligers, ieder op zijn/haar eigen manier, 
bijdragen aan het welbevinden van onze cliënten, is 

werkelijk fantastisch. Helemaal terecht dat we de 
vrijwilligers regelmatig in het zonnetje zetten.  
 

Vrijwilligers, enorm bedankt voor uw inzet! 
 

Theo Stoffels 

 
Mevrouw Hoek viert 105e verjaardag 
 

Op dinsdag 11 oktober was het feest in Bosch en Duin. 

Mevrouw Hoek vierde daar samen met haar familie, 
medebewoners en de medewerkers haar 105e verjaardag. 

Een bijzondere mijlpaal!  
 
Mevrouw Hoek is geboren in Leiden en was het oudste 

meisje in een gezin van vijf kinderen. Mevrouw kijkt terug op 
een fijne jeugd, waar hard gewerkt moest worden. Doorleren 

behoorde destijds helaas niet tot de mogelijkheden. Iets wat 
zij tot op de dag van vandaag nog erg jammer vindt. “Er 
moest gewerkt worden! Ik werkte als ‘bellemeisje’ bij een 

gezin en bracht met deze werkzaamheden wekelijks FL 2,50 
op de plank. Later kreeg ik een baan op kantoor bij 

Drogisterij De Gruijter. Rekenen, daar was ik goed in!”  
Mevrouw Hoek woont sinds haar huwelijk op 10 juni 1943 in 
Scheveningen. In 1997 is zij samen met haar man verhuisd 

naar locatie Het Uiterjoon. Helaas is haar man op 23 
augustus 2006 overleden. 

Mevrouw Hoek ontving bezoek van Theo Stoffels en 
bestuurder, Klaas Smilde. Ook mocht zij een boeket bloemen 

van de burgemeester in ontvangst nemen.  
 
“Ik wil iedereen hartelijk danken die deze dag aan mij 

gedacht heeft. Ik vond het heel bijzonder om mijn 105e 
verjaardag met deze mensen te delen!”, aldus mevrouw 

Hoek.  



 

 

Vrijwilligers -uitje 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

De heer van der Waal, woning 
Distel/Seinpost 

 

 

Jaarlijkse dagje uit vrijwilligers Bosch en Duin 

 
Op woensdag 5 oktober vond het jaarlijkse uitstapje voor 

vrijwilligers plaats. Iets waar de vrijwilligers altijd erg naar 
uit kijken. Want ieder jaar is het weer een verrassing waar 

de reis naar toe gaat! Maar liefst 63 vrijwilligers stapten om 
8.00 uur in de grote touringcar. Dit jaar gingen we naar 
Alphen en Appeltern in "Het Land van Maas en Waal".  

We werden in het Tin Museum in Alphen vriendelijk 
ontvangen met koffie en heerlijk slagroomgebak, waarna 

we uitleg kregen over de geschiedenis van tin gieten en wat 
er allemaal gemaakt kan worden van tin. Later kregen we 

een demonstratie tin gieten, prachtig!  

Ook waren we in de gelegenheid om in de naastgelegen 

winkel al het moois te bewonderen en eventueel iets aan te 
schaffen. 
Na dit bezoek gingen we naar Appeltern, waar we bij 

"Moeke Mooren" aan een goedverzorgde Maas en Waalse 
koffietafel gingen. Hierna konden we even onze benen 

strekken tijdens een korte wandeling richting de 
rondvaartboot die op ons lag te wachten. Deze mooie boot 

leidde ons door het natuurgebied de Gouden Ham.  
Om 16.30 uur vertrokken we weer richting Bosch en Duin. 
Daar hebben we gesmuld van een heerlijk Indisch Buffet! 

Het was een zeer geslaagde dag! 
 

Een uitje naar strandtent “Doen” 
 

Als een daverend slotstuk van een zeer geslaagd 

zomerprogramma hebben de woningen Zandloper/
Zeepaardje en Distel/Seinpost een gezamenlijk bezoek 

gebracht aan Strandclub ‘Doen’. De cliënten werden 
gastvrij  ontvangen en werden de hele middag voorzien van 
allerlei lekkere hapjes en drankjes. Als extra  verrassing 

kwam onze directeur Klaas Smilde ook even langs om de 
sfeer mee te proeven! 



 

 

Vertrouwenspersonen 

Cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen 

Tel: (070) 306 10 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bibliotheek 

De Bibliotheek is iedere 
vrijdag open van:  

  
10.00-15.00 uur   
 

Let op, de openingstijden 
zijn gewijzigd! 

  
Naast een heerlijk kopje 
koffie met iets lekkers liggen 

er een tal van tijdschriften 
en boeken voor u klaar, die u 

ook mee kunt nemen.  
 
 

U bent van harte welkom! 

De cliëntenraad B&D 

Beste cliënten, familie en mantelzorgers, 

 
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten in Bosch en Duin en zorgt dat cliënten gehoord 

worden en mee kunnen praten over besluiten die voor hen van 
belang zijn. De cliëntenraad komt daarom met regelmaat bij 

elkaar en voert overleggen met managers en afdelingshoofden 
over relevante onderwerpen, zoals voeding, zorg en het 
activiteitenaanbod.  

 
De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden die ons 

enthousiaste team komen versterken. Een keer per maand is 
er een openbare vergadering, waar u van harte welkom bent.  
 

Wilt u hierover meer informatie, mailt u dan naar 
cliëntenraad@respectzorggroep.nl 

 
De cliëntenraad Bosch en Duin 

  

 
 

 
Concert van Duo Ivoire 
 
Op 2 september was er in de Duinpan een heel mooi concert 

van Duo Ivoire. Deze musici kwamen voor de tweede keer op 
vrijwillige basis optreden. 

Met dank aan de stichting Live Music Now! 
 
De cliënten werden zichtbaar ontspannen van de 18e-eeuwse 

Franse Klassieke muziek. 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Dinsdag 1 november 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Opening “tovertafel” 

Gezellige avond 

Woensdag 2 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 3 november 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Herfst wandeling 

filmavond 

Vrijdag 4 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

borrelmiddag 

Zondag 6 november 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 7 november 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Koekjes bakken 

Dinsdag 8 november 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen 

Bingo 

Woensdag 9 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 10 november 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u 

Samen ontbijten 

Herfst wandeling 

Spelletjesavond 

Vrijdag 11 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zangmiddag met Piano???? 

Zondag 13 november 14.00 u. Optreden Jazz orchestra 

Maandag 14 november 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Beautymiddag 

Dinsdag 15 november 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Rock en roll 

Woensdag 16 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 17 november 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Herfstwandeling 

Filmavond 

Vrijdag 18 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor 

Puddingbroodjes maken 

Zondag 20 november 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. V. Roon 

Maandag 21 november 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sinterklaas collage 

Dinsdag 22 november 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 

Sinterklaasquiz 

Woensdag 23 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 24 november 08.30 u. 

14.30 u. 

19.30 u. 

Samen ontbijten 

Herfstwandeling 

Herdenkingsbijeenkomst B&D 

Vrijdag 25 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Sinterklaas bingo 

Zondag 27 november 14.00 u. Optreden Together Again 

Maandag 28 november 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pepernoten bakken 

Dinsdag 29 november 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Pietengym 

Kerstkoor b&D 

Woensdag 30 november 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie met Sint lekkers 

Muziekmiddag 
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