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Locatie Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517KZ Den Haag 

 
 

Lentekriebels 

Maart vind ik altijd weer een heugelijke maand. Niet alleen 

omdat ik dan jarig ben maar vooral omdat het de 
lentemaand is én de zomertijd weer gaat beginnen. Ik merk 
het nu al als ik naar mijn werk ga. Als vroege vogel arriveer 

ik nog als het donker is en sinds een week beginnen de 
vogels al te zingen. Zij voelen blijkbaar ook de lentekriebels. 

Binnen onze locaties gaan we nu druk aan de slag met de 
uitwerking van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
In dit kader staat beschreven op welke manier we moeten 

gaan werken aan de kwaliteitstandaard die het werkveld met 
elkaar heeft afgesproken. Wij gaan hier met enthousiasme 

mee aan de slag en zullen er ongetwijfeld meer over laten 
horen de komende periode.  
Maar eerst ga ik nog even lekker op vakantie en vanaf 13 

maart ga ik met veel plezier en genoegen weer aan de slag.  
 

Theo Stoffels 
Manager verpleeghuiszorg 
 

 

Klaar voor de lente! 

 
De woning Distel is helemaal klaar voor de lente! 

 
Zowel op de woning als op het balkon staan fleurige 

voorjaarsbloemetjes in gekleurde potten. De cliënten waren 
hier zo enthousiast over dat zij het een fotomomentje waard 
vonden!  
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De Bibliotheek nu ook in 

de hal! 
 

De Bibliotheek is iedere 
vrijdag open van: 
  

10.00-15.00 uur   

 

 

 

 

Om de week liggen er ook 

boeken klaar op de grote tafel 

in de hal.  

 

Vrijwilliger Cor ontvangt hier 

cliënten en mantelzorgers 

onder het genot van een 

bakje koffie en moedigt hen 

aan boeken mee te nemen en 

deze eventueel door te 

geven.  

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Oproep:  

Voor onze  bibliotheek zijn we 

op zoek naar boeken.  

U kunt ze inleveren bij de 

receptie, t.a.v. Cor, 

vrijwilliger. 

Bij voorbaat dank. 

 
Bewegen op muziek: goed voor iedereen!  
 

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de 
gezondheid voor iedereen, zowel fysiek als mentaal. Dus 

zeker ook voor onze eigen cliënten! In de ruimte de 
Duinpan bieden de activiteitenbegeleidsters bewegings-
activiteiten aan de cliënten. Dit gebeurt aan tafel maar ook 

vanuit andere posities. De oefeningen zijn eenvoudig toe te 
passen met lichte, zachte en kleurrijke materialen, zoals 

ballen, ballonen en pittenzaken. Dit zorgt voor een actieve 
deelname. Deze bewegingsactiviteiten zijn geschikt voor 
iedereen, met of zonder lichamelijke beperking. 

 

Vraag gestuurde zorg en activiteiten 
 

Dit zorgt voor verrassende activiteiten, die je uit jezelf niet 

zomaar zal bedenken of doen. Zo was ik (Willem, de EVV –
er van de Golfslag) nog nooit van mijn leven bij de 
pedicure/manicure geweest. Maar na 36 jaar is de eerste 

keer dan toch gekomen, samen met een cliënt van de 
woning Golfslag. Wel is dit gecombineerd met iets wat mijn 

interesse meer heeft; we zijn op de duofiets naar 
Chinatown gereisd, waar de dame op de foto tot in de 
(vinger) puntjes verzorgt is. Het fietsen had ze niet om 

gevraagd, toch genoot ze ondanks de kou ook van de reis.  
 

Met schitterende nagels, van de lak en de ijskristallen zijn 
we teruggekeerd. Stiekem ben ik toch wel benieuwd wat de 
volgende verrassende vraag wordt.  



 

 

Mevrouw Essenberg 

 
 

 

De heer Taal 

 
 

 

De heer Pronk 

Fotoproject Kiekje 
 

In de afgelopen weken hebben wij, Sarah Kos en Carlijn 

Klomp, het fotoproject ‘Kiekje’ uitgevoerd op locatie Bosch en 
Duin. Kiekje is een sociaal project voor en door ouderen. 
Tijdens dit project hebben mevrouw Essenberg, de heer Pronk 

en de heer Taal een mooie serie foto’s gemaakt waarbij de 
toeschouwer een bijzonder kijkje krijgt in hun leven.  

 
Wat is Kiekje? 

Het doel van Kiekje is om deelnemers écht onderdeel te laten 
zijn van het project, omdat betrokkenheid en zingeving 
belangrijke waarden voor ons zijn. De cliënten hebben 

betekenis gegeven aan het project door het maken van foto’s, 
aan de hand van vragen en opdrachten. De vragen stimuleren 

de cliënten in hun verbeelding en creativiteit, zodat zij weer 
opnieuw geïnspireerd raken. Hierdoor ontstaat er een mooie 
uitwisseling van verhalen: oude herinneringen worden 

opgehaald en nieuwe gevormd.  
 

 
Komt u ook naar de expositie? 
We sluiten het project af met een expositie, waarmee wij een 

tastbare herinnering creëren. De opening van de expositie is op 
donderdag 9 maart om 13:30 uur in de gang naar 

restaurant ‘Het Bosch-Uitje’ van Bosch en Duin. Met trots 
zullen wij daar het werk van mevrouw Essenberg, de heer 
Pronk en de heer Taal aan u presenteren.  

 
Sarah Kos en Carlijn Klomp 

 

Email: mail@totkiek.nl 
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 Dag Tijd Activiteit  

Woensdag 1 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Duitse kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 2 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 

Filmavond 

Vrijdag 3 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 5 maart 11.30 uur Kerkdienst 

Maandag 6 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Beautymiddag 

Dinsdag 7 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Bingo 

Woensdag 8 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 9 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten  

Winterwandeling 

Filmavond 

Vrijdag 10 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Bruin café 

Zondag 12 maart 14.00 uur Pamoja Ensemble  

Maandag 13 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Sjoelcompetitie 

Dinsdag 14 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Muziek uit de jaren…. 

Woensdag 15 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 16 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten  

Winterwandeling 

Filmavond 

Vrijdag 17 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Wilma leest voor…… 

Borrelmiddag 

Zondag 19 maart 14.00 uur Optreden  Deci Belle 

Maandag 20 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Poffertjesmiddag 

Dinsdag 21 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Reminiscentieavond 

Woensdag 22 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 23 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Lente  ontbijt 

Lentewandeling 

Filmavond 

Vrijdag 24 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 26 maart 14.00 uur Optreden John Hills Music 

Maandag 27 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

“Request” nummers 

Dinsdag 28 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Lentequiz 

Woensdag 29 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 30 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten  

Lentewandeling 

Filmavond 

Vrijdag 31 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Café middag 
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