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Duinpost
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

Benefietavond
Op 6 april werd door  personeel 
van de PG-woningen een 
Benefietavond georganiseerd 

voor de aanschaf van een 
Brain Trainer Plus (digitale 
geheugen trainer). Het thema 
was ‘Amerika’. Er werden 
hamburgers gemaakt met 
verse frietjes en heerlijke 
salade. Ook was er live muziek 
van Country en Rock & Roll. De 
dansvloer stond weer vol met 
dansende familieleden en 
cliënten. Wij willen namens 

onze cliënten iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd 
om dit mogelijk te maken. Op 
naar de volgende Benefietavond!

Strand Scheveningen 
steeds gevaarlijker
De duistere figuren op deze foto zijn gesignaleerd 
op dinsdag 1 mei op het Noorderstrand in 
Scheveningen. Met hoge snelheid reden zij in de 
richting van de Pier, daarbij grote stofwolken 
opwerpend. Langslopende vrouwen, kinderen en 
huisdieren sloegen op de vlucht. Deze monsterlijke 
strandrolstoelen werden bestuurd door de cliënten 
van de afdeling Binnenhaven, waarbij we verder 
niets kunnen melden over hun identiteit. De jongelui 
met de capuchons die ernaast lopen zijn als 
vrijwilliger actief op die afdeling; hun rol in deze zaak 
wordt nog onderzocht. Gelukkig is er geen blijvend 
letsel aangericht. Ook de drankjes op het terras zijn 
netjes afgerekend. Mede dankzij de gemeente Den 
Haag, die de betreffende voertuigen sponsort. De 
‘monsters’ worden voor een prikkie verhuurd via 
‘Biesieklette’ op het Noorderhavenhoofd.

Digitaal lezen
Maandelijks worden alle nieuwsbrieven 
en activiteitenoverzichten geplaatst 
op onze website onder onderstaande link:
respectzorggroep.nl/locaties/bosch-en-duin
Via onze website kunt u de exemplaren 
van alle locaties terugvinden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Getrouwd!
Op 26 april is Rieke 
Rip, coördinator 
vrijwilligers Bosch 
en Duin, in het 
huwelijk getreden 
met Fabian van 
der Weg. Wij 
wensen hen heel 
veel geluk samen!

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!

Het eigen initiatief
Waar ik als manager nogal blij van word, is als 
eigen medewerkers zo bevlogen zijn dat zij 
allerlei extra dingen doen die ten goede komen 
aan de cliënten. En dan bedoel ik zaken die niet 
eens tot het takenpakket behoren en vaak nog 
in eigen tijd! Op diverse plaatsen organiseert 
men sponsoracties om zo geld in te zamelen 
voor zaken die het leven van onze cliënten 
kunnen veraangenamen. Ik denk dan aan 
bewonersvakanties, opknappen en opfleuren 
balkons, aanschaf extra snoezelmateriaal voor 
psychogeriatrische cliënten, enzovoorts. 

Vaak gaat dit in de vorm van extra activiteiten. 
Dus het mes snijdt aan twee kanten; extra 
activiteiten voor cliënten en bezoekers én de 
opbrengsten komen weer terug op de 
afdelingen.

Ik moet natuurlijk ook niet vergeten dat er 

regelmatig individuele activiteiten zijn die 
medewerkers in hun eigen tijd ondernemen! Ik 
wil er twee noemen. Een medewerker van 
afdeling Services die met een jonge cliënt naar 
een heavy muziekfestival gaat tot diep in de 
nacht! En een medewerker die met een 
Hongaarse PG-cliënt naar een nieuw Hongaars 
restaurant in de stad gaat, zodat deze cliënt 
weer eens de eigen taal kan spreken en 
herinneringen kan ophalen bij het eten.

In al deze drukke tijden is er 
dus ook nog veel compassie, 
persoonsgerichte zorg en 
motivatie bij medewerkers. 
Top en mooi om te zien! 

Met vriendelijke groet,
Theo Stoffels 
(Manager verpleeghuiszorg)

Koningsdag op Golfslag
Wat hoort er nou meer bij Koningsdag dan een gezellige braderie? 
Zoals het woord al zegt, werd er veel gebraden, gebakken en 
gegeten. Ook het Oud-Hollands blikwerpen en enveloppen 
trekken was populair. De rommelmarkt (waar geen rommeltjes 
maar vooral veel leuke hebbedingetjes te vinden waren) liep goed 
en de stagiaire bloeide helemaal op in de plantjes- en 
bloemstukjes kraam. Het Rad van Fortuin liet 2 gelukkige cliënten 
een grote hoofdprijs winnen (waardebonnen voor Grand Café Het 
Bosch Uitje). Bovenal was het zeer gezellig, met live muziek en 
vooral veel blije gezichten. Graag willen we via deze weg alle 
gulle gevers danken voor de beschikbaar gestelde prijzen. 
Misschien is dit wel het begin van een goede nieuwe traditie; wat 
ons betreft organiseren we dit volgend jaar zeker weer. 
En... alle opbrengsten komen ten goede aan leuke uitjes voor 
onze cliënten. 

Van de locatiemanager 



Week van Zorg en Welzijn
Op 12 maart werd de ‘Week van Zorg en Welzijn’ 
geopend.  De Evenementencommissie zorgde dat 
alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers, 
mantelzorgers en bezoekers verrast werden met 
een heerlijke gebakje van bakkerij Bab Mansour 
(Leyweg). In deze week werden de medewerkers 

in het zonnetje gezet en kreeg iedereen een 
Rituals-pakketje 
en werden er 
saunabonnen 
verloot.  Mooi dat 
dit toch allemaal 
mogelijk is binnen 
Respect! 

Bezoek aan Chox
Dankzij het extra budget van Waardigheid 
en Trots mocht Laila van der Zwan, 
activiteitenbegeleidster,  twee dames van 
een PG-afdeling meenemen naar de 
Frederik Hendriklaan. Zij zijn samen 
gezellig bij Chox geweest en hebben daar 
een middagje genoten van gebak, 
chocolade en een heerlijke cappuccino.

Cliëntenraad BD

De cliëntenraad is in de maanden maart en april 
twee keer bij elkaar gekomen. De cliëntenraad 
heeft zich gebogen over een aantal 
onderwerpen. Een kleine greep hieruit.

Kwaliteitsplan 2018
Door het Zorginstituut is een kwaliteitskader 
opgesteld. Daarin wordt beschreven wat onder 
goede zorg wordt verstaan. Alle verpleeghuizen 
moeten zich aan deze richtlijnen houden. De 
verpleeghuizen moeten een plan maken waarin 
verbetering zichtbaar wordt. Dit noemt men een 
kwaliteitsplan.
Tijdens de cliëntenraadsvergadering is reeds 
enkele keren gesproken over de inhoud van dit 
plan. Belangrijker nog is hoe de uitvoering in de 
praktijk zal verlopen. In mei wil de cliëntenraad 
graag zijn mening uiten over wat in de praktijk is 
gerealiseerd.  Dat gaan we doen aan de hand van 
de kwartaalrapportage die dan verschijnt.

Fusie
Op elke vergadering stond de voorgenomen 
fusie met Cardia op de agenda. De cliëntenraad 
heeft kennis genomen van het besluit af te zien 
van de fusie. 

Folders 
Respect wil een aantal folders uitbrengen. De 
cliëntenraad kijkt mee naar de inhoud en geeft 

er commentaar op. Deze keer over de folder 
Psychogeriatrie. 

Brain Trainer
Na een aantal besprekingen heeft de 
cliëntenraad op basis van een nieuwe 
adviesaanvraag ingestemd met de aanschaf van 
een Brain Trainer voor de bewoners van Bosch en 
Duin.

Stappenplan Scheiden wonen en zorg
De cliëntenraad heeft kennis genomen van het 
procedurevoorstel hoe te komen tot een 
toekomstige scheiding van wonen en zorg, zoals 
de regering dit besloten heeft. 
Voor Bosch en Duin zal het waarschijnlijk niet van 
toepassing zijn, gelet op het karakter van de 
instelling als verpleeghuis.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard 
Delsman, voorzitter, of Nelleke van Sprundel, 
secretaris.
Emailadres: cliëntenraadBD@respectzorggroep.nl

Uitje naar het Louwman Museum 

Op dinsdag 17 april bezochten de cliënten van 
Binnenhaven, Buitenhaven en Golfslag het 

Louwman Museum. 

Bij binnenkomst hoorden we 
een voor dit museum 
bijzonder geluid. Het bleek 
een paard, dat hoorde bij de 
eerste wagen die wij konden 
bewonderen. 

We hebben verschillende 
soorten oude wagens gezien. 
Opvallend was dat de auto’s 
van vroeger niet altijd ramen 
of een dak hadden. Er waren 

ook twee auto’s die op het water konden varen. 
Opeens hoorden we muziek van Elvis Presley; en 
daar stond zijn auto! Een fotomomentje, vonden 
wij. Ook bezochten we de nieuwere auto’s. Dit 
vonden de heren interessanter. Later kwamen we 
nog de verschillende soorten sportauto’s tegen, 
zoals de auto van James Bond (007).  
Aan de wanden hingen verschillende soorten 
motorkappen. Ook zag je soms op filmpjes een 
race. Een mantelzorger had in een tv-programma 
een auto in de vorm van een zwaan gezien en de 
gids heeft ons hier naartoe gebracht. Bijzonder om 
te zien!
We genoten met elkaar van een heerlijke lunch. 
Daarna vervolgden wij onze route. We bezochten 
onder andere nog de auto van Koning Willem II, 
een auto met een caravan. 

We kijken met elkaar terug op een mooie dag! 

NL DOET 2018
Op vrijdag 9 maart nam Respect Zorggroep weer 
deel aan NL Doet. NL Doet staat in het teken van 
klussen die door vrijwilligers worden geklaard. En 
dan niet door onze eigen vrijwilligers (enkelen van 
hen komen natuurlijk wel altijd helpen!), maar 
door bijvoorbeeld bedrijven die zich op deze dag 
vrijwillig willen inzetten.

Dit jaar vond in Bosch en Duin een schoonmaak 
plaats; de schoonmaak van rolstoelen en rollators. 
Eén van de bedrijven die meewerkten nam zelfs 
een servicemonteur mee om de hulpmiddelen 
ook nog even na te kijken. Deze gezelligheid vond 

plaats in De Duinpan, die voor 
deze gelegenheid was 
omgetoverd tot een heuse 
“wasstraat”!

Het was druk, er moesten zelfs nummertjes 
getrokken worden. Tijdens het wachten klonk er 
een gezellig muziekje en er werd koffie en warme 
chocolademelk geschonken met iets lekkers erbij.

En wat was iedereen blij met zijn of haar 
blinkende steun en toeverlaat. Maar… natuurlijk 
willen we altijd wel zo’n schoon hulpmiddel. Dus 
kent u misschien iemand of bent u iemand die 
één keer per week enkele rolstoelen onder 
handen kan nemen en deze weer kan laten 
blinken? Meldt u zich dan aan bij mij voor een 
kennismakingsgesprek en misschien kan ik u dan 
inschrijven als vrijwilliger! 

Rieke Rip, coördinator vrijwilligers


