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Carnaval in de Duinpan 
 

Lentekriebels 
 
Op 20 maart is de lente begonnen. De dagen worden langer, 

het zonlicht wordt sterker en de vogels beginnen met 
nestelen. De lente heeft ook effect op mensen, omdat het 

lichaam meer dopamine gaat aanmaken, wat zorgt voor een 
algemeen welbevinden en enige euforie. Maar pas op! Start 
van de lente kan ook leiden tot een voorjaarsmoeheid en 

dan blijkt maar weer dat elk voordeel ook zijn nadeel heeft. 
Ik verheug me op aanstaande Pasen; in huis zie ik al weer 

mooie versieringen en uitnodigingen voor de paasbrunch en 
aangepaste activiteiten. In elk geval is de start van de lente 
het begin van een periode van bijzondere dagen, zoals 

Pasen, Koningsdag en de Kunstroute Statenkwartier; kortom 
er is weer veel te doen. Ik wens u allemaal voldoende 

lentekriebels toe. 
 
Theo Stoffels 

Manager verpleeghuiszorg 

 
 

 
Carnaval  

 
Als cliënten niet meer in staat zijn om Carnaval buitenshuis 
te vieren, halen we het feest gewoon naar binnen!  Op 

dinsdagavond 28 februari werd in de Duinpan met cliënten, 
familie en personeel van de verschillende afdelingen dan ook 

het Carnaval uitbundig gevierd. Door het optreden van de 
Zingende Slager zat de stemming er meteen goed in en 
werd de polonaise ingezet. Ook een hapje en drankje 

ontbraken niet op deze feestelijke Carnavalsavond. 



 

 

Samen dineren met een 
lekker glaasje wijn! 

De heer en mevrouw Turfboer 
 
 

 
 

 
Project Trots en Waardigheid  
 

Het project Trots en Waardigheid begint steeds meer 
bekendheid te krijgen. Het zorgt voor enthousiaste 

medewerkers die een keer iets extra's kunnen betekenen 
voor de cliënten. Zoals deze keer ontspannen dineren met 
een goed gesprek en een heerlijk glaasje wijn. Dit keer is 

gekozen voor een Italiaans restaurant in de Keizerstraat.  

 
 

Lente-lunch 
 
Op maandag 13 maart werd er in de middag op woning 

Seinpost een speciale lente-lunch georganiseerd. 
De tafels waren voor die gelegenheid extra feestelijk gedekt 

met mooi servies. Op sierlijke etagères en schalen lagen de 
heerlijkste etenswaren -uit eigen keuken- uitgestald en uit 
de oven kwamen de heerlijkste hapjes. De cliënten hebben 

genoten van de lunch! 
 
 

70-jarig huwelijksjubileum familie Bommezijn 
  
Op 19 februari jl. vierden Freek en Corrie Bommezijn 

samen met hun kinderen en kleinkinderen hun 70-jarig 
huwelijksjubileum. De familie stelde het op prijs dat zij voor 
het feest de familiekamer van Bosch en Duin mocht 

gebruiken. Op zaterdagmiddag werd de familiekamer 
omgetoverd tot een feestzaal. Op zondagochtend was het 

om 10.30 uur werd de prachtige huwelijkstaart 
aangesneden door Freek en Corrie.  

  
Klaas Smilde, bestuurder van Respect, is met zijn vrouw 
helemaal uit Almere gekomen om de felicitaties namens 

Respect over te brengen. Ook de Chef Kabinet van de 
burgemeester, Mark Verheul, heeft de felicitaties namens 

de gemeente Den Haag overgebracht. 
  
“Met medewerking van directie, medewerkers en bewoners 

van Bosch en Duin hebben onze ouders Freek en Corrie en 
ook de (klein)kinderen een fantastische dag beleefd. Wij als 

familie Bommezijn zijn u daar erg dankbaar voor!” 

Beste cliënten, familie en man-

telzorger, 
 

Betreft: tv-kanalen 
 
TV west werd niet meer door-

gegeven via de satelliet, maar 
vanaf 24 maart 2017 is tv west 

weer te zien op kanaal 61 bin-
nen Bosch en Duin en hebben 
we ook Fox sport op kanaal 62  

 

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.  

 

 

 

 

U bent van harte welkom! 



 

 

De bezoekhonden Leffe en 
Dufal 

 
 

 

Diva’s Dichtbij 
 

 
 

 

Het Pamoja ensemble 

Activiteiten van de Zee– en Duinwoningen 
 
In de maand februari zijn er op de woningen diverse 

activiteiten georganiseerd:  
 

Bezoekhonden 
Zo kwamen de bezoekhonden Leffe en Duval langs met hun 
baasje Emilie. De kennismaking met de cliënten en de honden 

beviel zo goed en daarom hebben we afgesproken dat de 
bezoekhonden een keer per maand langskomen. 

 
Diva’s Dichtbij 
De Diva deed drie woonlagen aan en in iedere huiskamer 

waren cliënten al gauw onder de indruk van haar warme stem 
en persoonlijkheid. 

 
De Jongens van Willems  
De Jongens van Willems kwamen voor de cliënten optreden en 

net zoals de vorige keer was het weer een feestje.  

Dit alles is georganiseerd mede door de financiële bijdrage van 
De Vrienden Van. 
 

 

Optreden van het Pamoja ensemble 
 
Op zondagmiddag 12 maart was er voor de cliënten in de 

Duinpan een optreden van het Pamoja ensemble. Klassieke 
muziek met harp en dwarsfluit, erg mooi! De bewoners 
reageerden heel ontspannen op de muziek. Het was een hele 

muzikale middag! 

Met dank aan de stichting Live Music Now. 



 

 

 Dag Tijd Activiteit  

Zondag 2 april 11.30 uur Kerkdienst 

Maandag 3 april 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Creatief met Pasen 

Dinsdag 4 april 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Muziek quiz 

Woensdag 5 april 14.30 uur 

19.00 uur 

Duitse kinderen op bezoek 

Optreden Vissersvrouwkoor 

Donderdag 6 april 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten 

Lentewandeling 

Filmavond 

Vrijdag 7 april 10.30 uur 

14.00 uur 

Mannen en interactie 

Optreden Klassiek: viool en piano met o.a. Willie 

van Oosten 

Zondag 9 april 14.00 uur Optreden Residentie Revue Gezelschap 

Maandag 10 april 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Kinderen op bezoek 

Dinsdag 11 april 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Paasbingo 

Woensdag 12 april 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 13 april 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Paasontbijt 

Lentewandeling 

Filmavond 

Vrijdag 14 april 10.30 uur 

14.30 uur 

Lenny leest voor… 

Paasmuziek  

Zondag 16 april 14.30 uur 1e Paasdag, geen activiteit 

Maandag 17 april 08.30 uur 

 

14.30 uur 

2e Paasdag, geen activiteit 

 

Paasmiddag met de heer V. Roon 

Dinsdag 18 april 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Proefavond met muziek 

Woensdag 19 april 10.30 uur 

14.30 uur 

18.00 uur 

Handwerkochtend 

Muziekmiddag 

Geen activiteit 

Donderdag 20 april 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Samen ontbijten 

Lentewandeling 

Filmavond 

Vrijdag 21 april 10.30 uur 

14.30 uur 

Wilma leest voor…. 

Zingen met Peter 

Zondag 23 april 14.00 uur Optreden van die Haghe Operettespelers  

Maandag 24 april 08.30 uur 

14.30 uur 

Samen ontbijten 

Koningsversieringen 

Dinsdag 25 april 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannen en kunst 

Bewegen 

Rock en Roll avond 

Woensdag 26 april 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffie met tijdschriften 

Muziekmiddag 

Donderdag 27 april 14.00 uur Koningsdag: optreden Marcel de Zoete 

Vrijdag 28 april 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannen en interactie 

Oranje bingo 

Zondag 30 april 14.30 uur Borrelmiddag 

 Activiteitenprogramma april 2017 


