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Locatie Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

Feestmaand 
 

December, ook wel de Wintermaand, de Kerstmaand en 

Donkeremaand genoemd. Vanwege de vele feestdagen in 
december wordt deze maand in Nederland en België ook wel 
de feestmaand genoemd. Voor mij is het vooral de maand 

van sfeer, gezelligheid en warmte.  
Dat proberen wij in Bosch en Duin te laten zien door 

sfeervolle versieringen, lekkernijen met sint en kerst en 
natuurlijk met feestelijke activiteiten.  

Het restaurant zal zich ook weer van zijn beste kant laten 
zien en ook de afspraken bij de kapsalon nemen toe. 
Kortom, wij zijn klaar voor de feestmaand! 

 
Ik wens u allemaal een hele prettige periode met veel 

warmte en gezelligheid. 
 
Theo Stoffels, 

Manager verpleeghuiszorg 
 

 
 
 

 

 
Voetjes van de vloer met vrijwilligster! 
 

Op zondag 13 november trad het Jazz Orchestra op in De 
Duinpan. Het was een geweldig feest! 

 

Er werd gedanst, 
meegedeind, met de 

vingers getrommeld. 
Passief én actief werd er 

volop genoten van de 
muziek. 
 

Op de foto is vrijwilligster 

Atie met "haar" 

danspartner, de heer 

Kuiper, de quickstep aan 

het uitvoeren. 

Of was het nou de 

charleston....? 
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Deelname onderzoek om 
meer inzicht te krijgen in 

het voorkomen van 
infectieziektes 
 

 
Respect Zorggroep neemt deel 

aan het prevalentie-onderzoek 
genaamd Surveillance 
Netwerk Infectieziekten 

Verpleeghuizen (SNIV) van 
het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM).  
 

Het SNIV heeft als doel inzicht 
te krijgen in het vóórkomen 

van infectieziektes in 
verpleeghuizen. Het 
prevalentieonderzoek vindt 

jaarlijks plaats in de maanden 
april en november en wij 

hebben gekozen om te starten 
in de maand november 2016 
voor alle drie locaties.  

 
De specialisten 

ouderengeneeskunde zorgen 
voor de uitvoering van dit 
onderzoek. Hierbij registreren 

wij van elke bewoner in ons 
verpleeghuis of er sprake is 

van zorginfecties. Deze 
informatie wordt in 

registratieformulieren 
vastgelegd die wij vervolgens 
geanonimiseerd aan het RIVM 

leveren.  
 

Met vriendelijke groeten 
 
A. Fazli, voorzitter hygiëne 

preventie commissie  
 

 
Namens alle specialisten 
ouderengeneeskunde Respect 

Zorggroep  

Winterse kost op de Buitenhaven 
 
Wat is er nu lekkerder dan de geur van een heerlijke  

stoofpot?  
 

Zoals je ziet trekt dit volle 
zalen, met medewerkers die 
niet naar huis willen en 

cliënten die zich in het 
zweet werken om alles te 

snijden en te schillen.  
 

 

 
Na een middag pruttelen konden we 

heerlijk smullen van de gestoofde 
koolrabi, winterpeen en sjalotten.  
En om het af te maken huisgestoofde 

peertjes erbij (dankzij de 
combisteamers een fluitje van een 

cent).  
 

 

 

 

Heerlijke traktatie van firma Janus Services B.V. 
 
Op dinsdag 8 november kwam Debbie Boender van de 

firma Janus Services spontaan langs om de cliënten van 
Bosch en Duin te trakteren op een heerlijk broodje, zoals 
croissantjes en chocoladebroodjes. 

 
“Het is elke keer weer bijzonder en 

mooi, om namens mijn werkgever iets 
dergelijks te mogen doen”, aldus 
Debbie Boender. 

 
Namens de cliënten van Bosch en 

Duin, dank je wel! 
 
 

 
Sinterklaasoptocht 
 

Op zaterdag 11 november keek een aantal cliënten van 
Bosch en Duin, waaronder meneer Van der Harst naar de 
optocht van Sinterklaas. 

 
Wat werd meneer Van der 

Harst enthousiast begroet 
door de pieten! 
 



 

 

Vertrouwenspersonen 

Cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen 

Tel: (070) 306 10 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bibliotheek 

 
Let op, de openingstijden 
zijn gewijzigd! 

 

De Bibliotheek is iedere 

vrijdag open van: 
  
10.00 uur tot 15.00 uur   

 
  

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 Bosch en Duin 

Afgelopen maand hebben we in Bosch en Duin weer veel 
cliënten zien genieten van alle optredende muzikanten. Er was 

voor ieder wat wils.  
 
Het activiteitenprogramma voor de maand december ziet er 

ook wederom veelbelovend uit en met de hulp van de 
medewerkers, vrijwilligers  en mantelzorgers wordt het vast 

een groot succes. 

 

De cliëntenraad wenst u prettige feestdagen! 

 

 

Kerstinkopen doen 

Een aantal cliënten van de woning Seinpost/Distel zijn naar het 
tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer geweest. 

Wat hebben zij genoten van de prachtige planten en bloemen 
en natuurlijk van de mooie kerstsfeer en alle kerstaccessoires. 
 

Na hun kerstinkopen en heerlijke lunch gingen zij weer 
huiswaarts.  



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Donderdag 1 december 08.30 u 

14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 
Filmavond 

Vrijdag 2 december 11.00 u. 

14.30 u. 

Sinterklaasfeest bewoners 

Sinterklaasfeest bewoners 

Zondag 4 december 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 5 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Sinterklaasontbijt 

Sinterklaasmiddag 

Dinsdag 6 december 10.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen 
Kerstkoor 

Woensdag 7 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 8 december 08.30 u. 

19.30 u. 

Samen ontbijten 

Herdenkingsbijeenkomst Hospice 

Vrijdag 9 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 11 december 14.30 u. Borrelmiddag met de heer v. Roon 

Maandag 12 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Kinderen op bezoek 

Dinsdag 13 december 10.30—16.00 u. Kerstmarkt 

Woensdag 14 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Vragenderwijs 

Zingen met Peter, kerstliederen 

Donderdag 15 december  Geen activiteiten 

Vrijdag 16 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor (kerstgedicht) 

Optreden Jo Ann 

Zondag 18 december 14.30 u. Optreden van de medeklinkers, kerst -

repertoire 

Maandag 19 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Kerststukjes maken 

Dinsdag 20 december 10.30 u 

14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen op muziek 
Kerstkoor BD 

Woensdag 21 december 14.30 u. 

19.00 u. 

Kerstliedjes zingen 

Kerstconcert, het koor Gli Uccelli 

Donderdag 22 december 08.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Kerstontbijt 

Winterwandeling 
Kerstverhalen 

Vrijdag 23 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Optreden kerstkoor BD 

Zondag 25 december 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 26 december  Geen activiteiten 

Dinsdag 27 december 10.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Bewegen 
Broodje aap verhalen 

Woensdag 28 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 29 december 08.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wintercollage maken 
“Oud en nieuw” activiteit 

Vrijdag 30 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Oliebol bingo 

 Activiteitenprogramma December 2016 



 

 

Feestelijke activiteiten  
 

 
Centrale activiteiten in de Duinpan 

 
Dinsdag 13 december van 10.30 uur – 16.00 uur in de Duinpan 
 
 

                           Kerstmarkt  
 

Vandaag is er de hele dag een kerstmarkt. We verrassen u met  
diverse kramen met onder andere sieraden, kerstkaarten, cadeautjes en 

nog veel meer.  
Dit alles natuurlijk met kerstmuziek en iets lekkers.  
En niet te vergeten: het rad van avontuur draait ook weer!  

 

Vrijdag 16 december om 14.30 uur - Duinpan 
 

     Jo Ann 
 

 

Een optreden van zangeres Jo Ann, met een gevarieerd kerstprogramma 

 

Zondag 18 december om 14.30 uur - Duinpan 
 

                      Optreden van de Medeklinkers 
 

De Medeklinkers komen u op deze middag alvast de kerstsfeer laten 
proeven. 

 

Maandag 19 december om 14.30 uur - Duinpan 
 

 

                      Kerstukjes maken 
 

Vandaag kunt u onder het genot van iets lekkers uw eigen kerststukje  
maken. Komt u ook? 

 

Dinsdag 20 december om 19.00 uur - Duinpan 
 

     Kerstkoor BD 
 

Ons eigen kerstkoor, bestaande uit cliënten, medewerkers, vrijwilligers  
en bezoekers. Zij gaan deze middag voor u optreden, zingt u mee? 

 

Woensdag 21 december om 19.00 uur - Duinpan 
 

 

                      Kerstconcert 
 

Komt u luisteren naar het kerstconcert van het koor “Gli Uccelli”.  

Iedereen is van harte welkom! 

  
Nieuwjaarsreceptie B&D voor de cliënten, vrijwilligers en 

medewerkers 
 
Op donderdag 12 januari van 14.00-16.00 uur houden we op locatie Bosch en Duin  

de nieuwjaarsreceptie in de Duinpan. 
Alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers zijn van harte welkom om te proosten  
op het nieuwe jaar 2017 
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