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Duinpost

Uitreiking Haagsche stadsspeld tijdens vrijwilligersbijeenkomst 
Al weer even geleden op een zeer zonnige 21 juni 2017 vond er in Bosch en Duin weer een 
vrijwilligersbijeenkomst plaats. Voor deze bijeenkomst waren de vrijwilligers uitgenodigd om te 
luisteren naar een presentatie van mij over de zorgzwaartepakketten binnen Respect Zorggroep, of 
ook wel: hoe worden de beschikbare budgetten besteed? Na afloop werd positief gereageerd en 
had men meer inzicht in hoe de vertaling is van indicatie naar handen aan het bed.

Na de presentatie kregen de ruim 50 aanwezige vrijwilligers te horen dat er 9 van hen in het 
zonnetje zouden worden gezet. Zij kregen van wethouder Karsten Klein de Haagsche Stadsspeld 

uitgereikt! Dit als dank vanuit de Gemeente Den Haag voor hun jarenlange inzet als 
vrijwilliger. Wat was men verrast! Ontroerd ook!

Na dit prachtige intermezzo kon men de decorandi feliciteren. Aansluitend stond er 
een heerlijk buffet klaar voor iedereen. Het was een geslaagde middag met een 
blijk van grote waardering namens de organisatie en de gemeente.
 
Met vriendelijke groet,
Theo Stoffels (Manager verpleeghuiszorg)

Van de locatiemanager 

Locatiemanagement
Manager verpleeghuiszorg: 
•  Theo Stoffels 

t.stoffels@respectzorggroep.nl
 
Afdelingshoofden:
•  Monique Broeksteeg 

m.broeksteeg@respectzorggroep.nl
•  Frances van Balen 

f.vanbalen@respectzorggroep.nl
•  Anita Rip 

A.rip@respectzorggroep.nl

Vertrouwenspersoon 
Piet Lock - T (070) 306 10 20

Contactgegevens
Locatie Bosch en Duin
Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag
(070) 306 10 20

Thema: Ervaring met dementie tussen moeder en zoon.

Hugo Borst zal vertellen over zijn ervaringen als 
mantelzorger: wat heeft hij meegemaakt, waar loopt hij 
tegenaan, welke tips kan hij meegeven?

Indien u niet zelfstandig kunt reizen kunt u informeren naar 
alternatieve vervoersmiddelen bij de Ouderenadviseurs van 
Welzijn Scheveningen. 
Bereikbaar via het telefoonnummer (070) 416 20 20. 

Giethoorn en de zeven Provincies
Cliënten van de Buitenhaven hebben een uitstapje 
gemaakt naar Giethoorn. Dit op verzoek van Mevrouw 
Nutbeij, die daar graag een keer naar toe zou gaan en al 
maanden uitkeek naar deze dag.

Omdat weer en verkeer meewerkten was de dag nog 
mooier dan gepland. Een rondvaart in Giethoorn en 
natuurgebied de Weerribben, een pannenkoeken diner 
en een fantastische ontvangst in restaurant ‘t Zwaantje.

Na een rondwandeling door het dorp zijn we terug 
gereden. Voor de variatie via een andere route dan de 
heenweg. En daardoor hebben we op een dag zeven 
provincies gezien!

Woensdag 6 september
2017 Alzheimer Café Scheveningen

Overige informatie van het 
Alzheimer Café Scheveningen: 

Voor wie? Voor mensen met de-
mentie, hun naasten en belangstel-
lenden. 

Wanneer? Elke eerste woensdag 
van de maand (m.u.v.) maanden juli 
en augustus. 

Waar? Het Couvéehuis, Frankenslag 
139, 2582 HJ, Den Haag 

Hoe laat? Het programma begint 
om 19:30 uur en eindigt om 21:00 
uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur 
en tot 21:30 is er gelegenheid om na 
te praten. 

Kosten? Toegang gratis

Bereikbaarheid: Tram 11 stopt bijna 
voor de deur, u stapt dan uit bij 
halte Doornstraat. Bus 22 en tram 16 
stoppen ook nabij het Couvéehuis. 

Van links naar rechts: Yvonne Hoogendoorn-Van Erp; Dickey Spaans; 
Jacqueline Smeele-Van Bommel; Wethouder Karsten Klein; Zr. Jans; 
Jan Hogewoning; Nadia Iken; Harry Terhorst; Wil van Zaanen.



Cliëntenraad BD
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Gerard Delsman of Nelleke van 
Sprundel via;
clientenraadBD@respectzorggroep.nl

Keukenhof
Vanwege het zomerprogramma heeft de woning 
Zandloper met een aantal cliënten en familie een 
bezoek gebracht aan de Keukenhof. 

De bollen stonden op hun mooist in bloei 
en in de orchideeënkas was veel 
bloemenpracht te zien.
Ondanks een buitje 
konden wij gezamenlijk 
terugkijken op een 
mooie dag.

Dieren op bezoek bij
de Duindoorn
 
De kleinzoon van een cliënt  had een 
geweldig idee! Naar aanleiding van zijn 
oma’s 70 jarige huwelijk wilde hij haar een 
cadeau geven waar ook andere cliënten 
van konden genieten. Dus regelde de 
kleinzoon voor een middag op de woning 
Duindoorn 3 honden, 2 konijnen, 3 cavia’s 
en een dwergpapagaai, waar de cliënten 
heerlijk mee konden knuffelen.

Het theater
De cliënten van de woningen Golfslag, 
Binnenhaven en Buitenhaven zijn onlangs 
naar het theater geweest en gingen naar 
de voorstelling “Walden” met Arjan Eder-
veen en Jack Wouterse. De voorstelling was 
een hit bij het Oeralfestival en ook voor 
onze cliënten. Deze tragikomedie ging over 
twee ouder wordende broers die samen op 
een boerderij woonden. De cliënten vonden 
het erg leuk om weer eens in de omgeving 
van het centrum te zijn!

Openingstijden bibliotheek 

De Bibliotheek is iedere vrijdag open van 10.00 tot 
15.00 uur. 
Om de week liggen er ook boeken klaar op de grote 
tafel in de hal. U bent van harte welkom!

Optreden van Die Haghe 
Operettespelers

Onlangs was het een feestje in de Duinpan dankzij 
een optreden van Die Haghe Operettespelers. Er 
werd gezongen en bij ieder nieuwe act kwamen de 
spelers in nieuwe kostuums de Duinpan binnen. De 
cliënten en bezoekers hebben genoten van een 
middag vol muziek, zang en toneel. 

Vlinders aan de Vliet

Woning Zeepaardje heeft met een 
aantal cliënten een bezoek gebracht 
aan de Vlinders aan de Vliet. 

Eenmaal binnen in de vlinderkas 
konden zij een bonte verzameling 
vlinders bewonderen.

De vlinders fladderden gewoon vrij 
om hen heen. Maar het hoogtepunt 
van het bezoek was toch wel de 
wandelende tak, waarvan een van 
de cliënten het zelfs aandurfde deze 
op haar arm te laten “wandelen”.

Een heerlijke dag
op het strand
Op 31 juli genoten de cliënten en familie van de wonin-
gen Distel en Seinpost samen met vele andere lieve 
betrokken mensen van een heerlijk zonnige dag op het 
strand. 

“Bij Strandclub Doen werden we hartelijk ontvangen en 
bij de eerste zonnestralen zaten we aan heerlijke drankjes 
en een lekker hapje”.

Ook werd er nog een nat voetje gehaald al rennend door 
het zand naar de zee. Het was een heerlijke dag!


