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Locatie Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517KZ Den Haag 

 

Waardigheid en Trots 
 
Ook Respect Zorggroep krijgt dit jaar voor cliënten met een 

verpleeghuis indicatie extra financiële middelen om de 
individuele dagbesteding voor cliënten uit te breiden.  

In 2016 hebben we al kunnen “oefenen” in het creatief 
benutten van die middelen en daar zijn hele leuke en nieuwe 
activiteiten uit voortgekomen. Fietsen met de duo-fiets 

onder deskundige begeleiding, zwemmen, naar buiten gaan/
wandelen, inhuren van een muziek therapeut, extra 

uitstapjes, kookactiviteiten op de eigen woning zijn een paar 
voorbeelden. Ook is er extra activiteitenbegeleiding 
aangesteld en is er een extra inzet van medewerkers uit de 

flexpool, zodat eigen medewerkers één-op-één iets kunnen 
doen met de cliënt.  

 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de extra activiteiten 
die we in 2016 hebben georganiseerd in het kader van 

waardigheid en trots. Daarom zijn er twee extra pagina’s 
aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Voor dit jaar wordt er ook heel creatief nagedacht over 
aankomende activiteiten en deze worden uitgewisseld met 
andere woningen en locaties. Daar komen weer goede 

ideeën uit voort.  
 

En weet u wat nu het mooie is van mijn baan als manager? 
Dat ik voor al die vaak fantastische ideeën geld beschikbaar 
kan stellen.  

 
Heeft u dus ideeën voor een leuke activiteit, dan zou ik dit 

zeker voorleggen aan de medewerkers van uw woning en 
wie weet, is het te realiseren.  
 

Theo Stoffels 
Manager verpleeghuiszorg 



 

 

De Bibliotheek nu ook in 

de hal! 

 

De Bibliotheek is iedere 

vrijdag open van: 
  

10.00-15.00 uur   

  

 

U bent van harte welkom! 

 
Diversiteit/ Roze ouderen 
 

Een aantal medewerkers heeft een training gehad over 
diversiteit en roze ouderen. Daar hebben zij geleerd hoe ze 

ouderen kunnen ondersteunen met lesbische, homo-, bi-, 
of transgendergevoelens (LHBT). Ouderen schamen zich er 
nog veel voor, soms gaan ouderen opnieuw ‘de kast in’ als 

ze naar een verzorging- of verpleeghuis verhuizen. Wij als 
professionele medewerkers willen LHBT-ouderen net zoals 

andere ouderen de nodige zorg geven, hen ondersteunen 
en begeleiden in een veilige sfeer met respect voor hun 
leefstijl en identiteit.   

 
Er zijn in Nederland ongeveer 150.000 homoseksuele 

mannen en lesbische vrouwen ouder dan 65 jaar. Ook zijn 
er 38.000 die ouder zijn dan 80 jaar. De meeste van deze 

‘roze oudere’ wonen in de steden van de Randstad. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
In onze organisatie zijn er ook LHBT-bewoners.  
 

Belangrijkste tips! 
 

1. Vraag altijd op neutrale wijze naar iemands relatie of 
partner: Wie is/was uw partner? Vergeet de vraag: 
“Wie was uw man c.q. vrouw?”! 

2. Identiteit staat voorop, niet de lichaam waarin iemand 
geboren is. 

3. Signaleer onveilige situaties van LHBT’s in onze 
organisatie.  

4. Dit onderwerp blijft een taboe voor ouderen. Discreet, 

vertrouwelijk, acceptatie, tolerantie, veiligheid, niet- 
gediscrimineerd, onderlinge solidariteit, respectvol…

zijn de belangrijkste woorden! 
 

Wij, als Roze+ ambassadeurs, willen deze tips bevorderen 
binnen de organisatie en beantwoorden jullie vragen/
twijfels en/of situaties die kunnen ontstaan rondom dit 

onderwerp. Ons doel is: ‘Creëer met elkaar een cultuur met 
respect voor diversiteit. Diversiteit is beter zichtbaar. 

Discriminatie wordt niet getolereerd”. 
 
…en uiteindelijk dragen wij een roze bril. 

Sinds enkele maanden kunt u 

ook boeken bemachtigen in 

de hal van Bosch en Duin. 

Eerder al was iedere week op 

vrijdag de bibliotheek open, 

maar nu liggen er om de 

week ook boeken klaar op de 

grote tafel in de hal.  

Vrijwilliger Cor ontvangt hier 

onder meer cliënten en 

mantelzorgers en moedigt 

hen aan boeken mee te 

nemen en deze eventueel 

door te geven. En dit 

natuurlijk onder het genot 

van een bakje koffie met een 

koekje én een gezellige 

babbel! 



 

 

Terugblik:  Activiteiten 2016 georganiseerd voor cliënten,  

   door de Centrale activiteitenbegeleiding. 



 

 

 Dag Tijd Activiteit  

Woensdag 1 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 2 februari 08.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 
Filmavond 

Vrijdag 3 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 5 februari 11.30 uur Kerkdienst 

Maandag 6 februari 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Beautymiddag 

Dinsdag 7 februari 10.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Mannen & kunst 

Kinderen op bezoek 
Bingo 

Woensdag 8 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 9 februari 08.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 
Filmavond 

Vrijdag 10 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Wilma leest voor …. 

Klassieke middag 

Zondag 12 februari 14.00 uur Optreden, Marie Cristien 

Maandag 13 februari 08.30 uur 

14.30 uur 

Valentijns ontbijt 

Valentijn creatief 

Dinsdag 14 februari 10.30 uur 

14.30 uur 
19.30 uur 

Mannen & kunst 

Bewegen 
Valentijns optreden:  Heksenketel 

Woensdag 15 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 16 februari 08.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 
Filmavond 

Vrijdag 17 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Rozeloper café  Film demonstratie + spreker 

Zondag 19 februari 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 20 februari 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Zangmiddag 

Dinsdag 21 februari 10.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Mannen & kunst 

Bewegen 
Reminiscentie avond 

Woensdag 22 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 23 februari 08.30 uur 

14.30 uur 
19.00 uur 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 
Filmavond 

Vrijdag 24 februari 10.30 uur 

14.30 uur 

Leny leest voor…. 

Bingo 

Zondag 26 februari 14.30 uur Optreden Ton Willemsen 

Maandag 27 februari 08.30 uur 

14.30 uur 

Carnavals ontbijt 

Maskers maken voor carnaval 

Dinsdag 28 februari 10.30 uur 

19.00 uur 

Mannen & kunst 

Carnaval met Marcel de Zoete 
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