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Locatie Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

Voornemens 2017 
 

De feestdagen zijn  weer achter de rug, de kerstbomen zijn 

opgeruimd en veel mensen zijn nog vol van goede 
voornemens die ze hebben voor het nieuwe jaar. Ik heb 
natuurlijk ook nagedacht over mijn goede voornemens en 

dan vooral als manager verpleeghuiszorg.  
Voornemens zijn naar mijn idee concreter dan wensen en 

mijn voornemens voor 2017 wil ik graag met u delen.  
 
Zo gaan we alles uit de kast halen om de inzet van middelen 

Waardigheid en Trots voor extra dagbesteding te realiseren, 
komen er meer vaste medewerkers op een woning in plaats 

van flex- en uitzendkrachten, wordt de inzet informele zorg 
verbeterd, besteden we actief aandacht aan mondzorg, gaan 
we gemotiveerde verzorgenden op woningen binnenhalen en 

zo kan ik nog wel even doorgaan.  
 

Het alle belangrijkste is natuurlijk dat het voor u goed voelt 
en dat wens ik u ook toe voor 2017. 

 
Vriendelijke groeten,  
 

Theo Stoffels 
Manager verpleeghuiszorg 

 

Visje eten 
 

In het kader van het project Waardigheid en Trots stond er 
op maandag 7 november een gezellig en vooral ook een 

smakelijk uitje op het programma voor drie heren van de 
woningen Zandloper en Seinpost. 

 
De heren hadden namelijk een 
verzoek ingediend om lekker een visje 

te gaan eten aan de haven.  Het was 
smullen! 



 

 

Pietenbingo 

 

 

 

 

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! 

Pietenbingo 
 
Op 5 december werd op de woningen Seinpost/Distel een 

Pietenbingo georganiseerd. De cliënten konden hierbij leuke 
prijzen winnen. En wat had mevrouw Roeleveld toch een 

geluk. Zij won de hoofdprijs. Gefeliciteerd! 
 

 
 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet 

 
Op donderdag 24 november jl. zijn er maar liefst 10 

jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Onder het 

genot van een kopje koffie met een feestelijk gebakje 

kregen deze vrijwilligers een welverdiend boeket bloemen!  

 

Mevrouw Krayer van Aalst (25 jr.), Yvonne Hoogendoorn 

(12,5 jr.), Corrie Vrolijk (10 jr), Gusta Wassenaar (10 jr.), 

Wilma Dekker (10 jr.), Bas Vos (5 jr.), Bernadette de Kok 

(5 jr.), Maya de Vreugt (5 jr.), Yolanda Martin (5 jr.) en 

Riet Pronk (5 jr.), hartelijk dank voor uw inzet voor onze 

cliënten van Bosch en Duin!  



 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Kerstmarkt 

 

Cliëntenraad Bosch en Duin 
 
In het afgelopen jaar heeft de 

cliëntenraad een aantal keer 
met het management en de 
bestuurder vergaderd om 

belangrijke zaken rondom de 
zorg voor onze cliënten te 

bespreken. “Zo hebben wij 
gesproken over het gebruik 
van de familiekamer en de 

manier waarop dit het beste geregeld kan worden, over het 
beleid bij uitbraak van het Noro-virus en over de vergoeding 

van de was bij calamiteiten”. Respect is hard bezig om 
voldoende goed geschoold personeel op de afdelingen te 
hebben. Ook is de cliëntenraad bij dit proces nauw betrokken. 

Het komende jaar gaan we met vertegenwoordigers van alle 
afdelingen veel aandacht besteden aan het project 

Waardigheid en Trots van staatssecretaris Martin van Rijn.  
 
De cliëntenraad wenst u alle goeds voor 2017! 

 

Kerstmarkt 
 
Op dinsdag 13 december werd er voor de cliënten in de 

Duinpan een kerstmarkt georganiseerd. Onder andere kon 
men een leuke portretfoto (in kerstsfeer) laten maken. Ook 

waren er leuke spulletjes te koop, zoals kerststukjes, 
kerstspullen en sieraden. Het rad van avontuur draaide rond 
en er zijn leuke prijzen uitgedeeld.  

 
De cliënten hebben genoten van deze dag. 

Nieuwjaarsreceptie B&D 

 
Beste cliënten, mantelzorgers, familie en medewerkers, 

Op donderdag 12 januari zal de nieuwjaarsreceptie plaats vin-
den in de Duinpan, van 14.00-16.00 uur. 

 
U bent van harte welkom 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Zondag 1 januari  Gelukkig Nieuwjaar 

Maandag 2 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Nieuwjaars ontbijt 

Bijkomen van de feestdagen 

Dinsdag 3 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen & kunst 

Bewegen 

Quiz avond 

Woensdag 4 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 5 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Filmavond 

Vrijdag 6 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Inloop café  

Zondag 8 januari 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 9 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Kinderen op bezoek  

Dinsdag 10 januari 10.30u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen & kunst 

Bewegen 

Bingo 

Woensdag 11 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 12 januari 08.30 u. 

14.00 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Nieuwjaarsreceptie 

Filmavond 

Vrijdag 13 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 15 januari 14.00 u. Optreden Saxeon 

Maandag 16 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Beautymiddag 

Dinsdag 17 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen & kunst 

Bewegen 

Muziek uit de jaren…. 

Woensdag 18 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 19 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Filmavond 

Vrijdag 20 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor 

Gezegdes en spreekwoorden 

Zondag 22 januari 14.30 u. Borrelmiddag met de heer van Roon 

Maandag 23 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sjoelcompetitie 

Dinsdag 24 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Winterquiz 

Woensdag 25 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 26 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 

Filmavond 

 Activiteitenprogramma januari 2017 

Vrijdag 27 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 29 januari 14.00 u. Optreden Guido 

Maandag 30 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

“Request” muzieknummers 

Dinsdag 31  januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Zangavond 


