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Contactgegevens
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2517 KZ Den Haag
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Carnaval

Op dinsdag 13 februari jl. is een Carnavalsmiddag in de 
Duinpan georganiseerd. Iedereen was verkleed en liep de 
polonaise op de livemuziek van Marcel de Zoete. De aan-
wezige cliënten en familieleden genoten zichtbaar met 
elkaar onder het genot van een drankje en een hapje.

Van de Golfslag
‘Kiekje’ zorgt voor mooie verhalen en nieuwe 
ontmoetingen. Het is een fotoproject voor en door 
ouderen waarbij de toeschouwer een bijzonder kijkje 
krijgt in hun leven. Vanuit Waardigheid en Trots is dit 
project in Bosch en Duin mogelijk gemaakt.

“Het was leuk! Het was geweldig!”

Deelnemers van afdeling de Golfslag hebben 
prachtige plaatjes geschoten, als antwoord 
op de vraag: ‘Waar wordt u blij van?’ 

De kiekjes zijn nog even te bewonderen 
bij de expo in Bosch en Duin.

Hardstylefeest

Op de Binnenhaven hebben wij aan dhr. 
Den Buurman (Bas) gevraagd wat hij nu 
eens graag zou willen doen. Een 
hardstylefeest bezoeken was het 
antwoord. Voor ons geen probleem en zo 

geregeld samen met Mark 
van de Dienstverlening. 
De buurvrouw paste op de 
hond en daar gingen we om 
22.00 uur. Het was wel even 
schrikken toen we hoorden 
hoe laat ze weer opgehaald 
moesten worden: 05.00 uur 
in de ochtend!

Maar Bas had de tijd van zijn leven en is 
nu nog aan het nagenieten. Volgens hem 
staat het volgende feest alweer bijna 
gepland.

Kent u een topper?
“ZorgZijn Werkt” is de regionale 
werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn 
die zich op dit moment vooral richt op de 
arbeidsmarktproblematiek. Onze locaties 
hebben, net als veel andere organisaties, 
de nodige vacatures in de zorg. Het is dan 
wrang om te constateren dat geld dit keer het 
probleem niet is. Alle organisaties vissen in 
dezelfde vijver dus zullen we creatief moeten 
zijn om ons te onderscheiden. Eigen 
medewerkers zijn namelijk de beste 
ambassadeurs. 

Tevreden ambassadeurs hebben, levert 
uiteindelijk meer op dan het plaatsen van een 
advertentie in de krant. We moeten goed voor 
onze mensen zorgen. Investeren in scholing en 
stages én medewerkers betrekken bij hoe wij 
onze zorg verlenen en niet alles van bovenaf 
bepalen. 

Tenslotte zijn zij degene die het beste weten 
wat er binnen het eigen team moet gebeuren 
om het werk aantrekkelijk en leuk te houden. 

Ik wil niet ontkennen dat de zorgen richting 
vakantieperiode al flink toenemen dus we 
zullen alles uit de kast moeten trekken 
om mensen binnen te halen. 
We zullen zelf medewerkers opleiden en 
wellicht moeten we meer ondersteunend 
personeel inzetten. 

Helaas moeten we nu ook de nodige 
uitzendkrachten inzetten en het streven is dan 
om, als het dan toch moet, vooral zo vaak als 
mogelijk dezelfde persoon in te zetten. 
Promotie naar buiten om personeel aan te 
trekken door eigen medewerkers, cliënten en 
familieleden is de beste vorm van reclame die 
we kunnen doen. Dus kent u nog een topper? 
Laat het weten!

Met vriendelijke groet,
Theo Stoffels 
(Manager verpleeghuiszorg)

Van de locatiemanager 

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!

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!



Balu en “zijn gevolg” 

Op de afdeling Binnenhaven/
Buitenhaven woont sinds enige tijd 
hond Balu. Balu is de Bearded Collie 
van cliënt de heer Den Buurman. 
Vanwege de gezondheid van de heer 
Den Buurman is er een groep trouwe 
fans rondom Balu ontstaan die 
allemaal bereid zijn met Balu het bos 
in te gaan. Zoals op de foto onze 
medewerker van transport, John 
Keus. 

Naast John gaat zijn collega Mark 
ook regelmatig met Balu op pad, 
evenals Miranda van de administratie 
en enkele vrijwilligers, zoals Cor. Dat 
er mensen hiertoe bereid zijn, is 
natuurlijk de verdienste van Balu, 
maar nog meer van zijn “baasje”. Balu 
is de vriendelijkheid zelf, in het bos 
aan de overkant kent iedereen hem 
en iedereen spreekt hem liefkozend 
toe. Een hond om van te houden! 

Maar de groep “uitlaters” kan altijd 
nog uitgebreid worden en dan het 
liefst op tijdstippen in de middag en 
halverwege de avond. Bij interesse of 
vragen over Balu kunt 
u met mij contact opnemen.

Rieke Rip, coördinator 
vrijwilligers

Welke activiteiten zijn er tijdens de paasdagen?
* Op 1e paasdag, 1 april 2018 om 11.30 uur: 
Kerkdienst, georganiseerd door de geestelijke 
verzorging 
* Op 2e paasdag, 2 april 2018 om 8.30 uur: 
Paasontbijt en om 14.30 uur een aangeklede 
borreltafel

Koningsdag 27 april 2018
* Op de afdeling Golfslag, Binnenhaven en 
Buitenhaven wordt op Koningsdag van 

13.30 – 17.00 uur een Fancy Fair georganiseerd, 
waarvan de opbrengst bedoeld is voor het 
opknappen van het dakterras Buitenhaven. 
Wij hopen u allen te mogen begroeten!
* Op Koningsdag wordt in De Duinpan om 
14.30 uur een Oranje Bingo georganiseerd.

Dodenherdenking 2018
* Op 4 mei 2018 om 14.30 uur in De Duinpan: 
Dodenherdenking met gedichten en licht 
klassieke muziek

Oude Kerkbank
Dinsdag 22 januari jl. hebben geestelijk verzorgers Janco 
Wijngaard en Rico Kremer samen met John Keus een oude 
kerkbank uit de Oude Kerk van Scheveningen getild. 
De Oude Kerk wordt op dit moment voorzien van een 
nieuwe vloer. Op de plaats van een deel van de oude 
banken komen stoelen. 

Zo krijgt de kerk een meer flexibele indeling ten behoeve 
van andere activiteiten dan de eredienst. Deze kerkbank 
heeft een mooie bestemming gekregen in de gang bij de 
ruimte van de geestelijke verzorging in het souterrain van 
Bosch en Duin. Vanuit het budget van de geestelijke ver-
zorging is een donatie gedaan in de pot “Oude Kerk Sterk”!

Cliëntenraad BD
De Cliëntenraad is in dit voorjaar weer drie keer 
bijeengekomen. De raad is tot ons plezier weer 
verder uitgebreid met een nieuw lid. Helaas 
heeft een betrokken lid vanwege 
privéomstandigheden de Cliëntenraad moeten 
verlaten. Om de werkzaamheden weer goed te 
kunnen uitvoeren, hebben de leden een kleine 
cursus gevolgd. Deels om de geheugens op te 
frissen, deels om de nieuwe wettelijke regelingen 
te kunnen blijven volgen. 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 Cliëntenraad-
vergadering is gesproken over de inhoud van dit 
plan. Belangrijker nog is hoe de uitvoering in de 
praktijk zal verlopen. In april 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 moet verschijnen.

Fusie 
Op elke vergadering stond de voorgenomen 
fusie met Cardia op de agenda. De Cliëntenraad 
heeft de vinger aan de pols gehouden en steeds 
weer de belangen van de bewoners centraal 
gesteld. Inmiddels bent u geïnformeerd over 
het besluit van de Raden van Bestuur dat het 
fusieproces is beëindigd omdat de verschillen 
tussen beide organisaties te groot zijn. 

Folders
Respect wil een aantal folders uitbrengen. 
De Cliëntenraad kijkt mee naar de inhoud 

en geeft er commentaar op. 
Deze keer over de folder 
Psychogeriatrische zorg. 

Klachtenregeling
Ook al doet een ieder zijn of haar uiterste best, 
er kunnen altijd klachten worden geuit welke 
dan gebruikt kunnen worden om zaken te 
verbeteren. Daarom heeft de Cliëntenraad de 
nieuwe klachtenregeling bestudeerd en van 
commentaar voorzien.

Schoonmaak
Schoonmaak blijft een boeiend onderwerp. 
Wanneer is schoon ‘schoon’. De Cliëntenraad 
blijft in gesprek hierover met de 
verantwoordelijke manager. Zeker omdat de 
regels rond de schoonmaak zijn aangescherpt.

Centrale Cliëntenraad
Ook worden, indien nodig, de stukken die in 
de centrale Cliëntenraad behandeld worden 
voorgesproken zodat de vertegenwoordigers 
van Bosch en Duin in die raad goed beslagen ten 
ijs kunnen komen. Daar is de fusie op dit moment 
het belangrijkste gespreksthema.

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

Valentijnsbingo op Distel/
Seinpost
Op woensdag 14 februari zijn de jaarlijkse 
Valentijnsbingo’s voor de afdelingen Distel en 
Seinpost in de voorbouw gehouden. De echte 
Bingo-sfeer zat er tijdens het spel al snel in.  En met 
de vele gewonnen prijzen in vooral roze en rood 
(de echte Valentijns-kleuren) waren de bewoners 
dan ook zeer tevreden. 

Salvador Dali
In januari hebben veel cliënten 
de lezing over Salvador Dali bij-
gewoond. De lezing werd gegeven 
door Marina Potter, de kunstzinnige 
therapeute die dit op vrijwillige basis 
deed! De cliënten waren zeer 
geïnteresseerd in dit onderwerp.  

Kortom: dit is voor herhaling vatbaar.

Benefietavond

Op 6 april van 18.00 – 21.30 uur 
organiseren de activiteitenbegeleiders 
van de PG afdelingen een benefietavond 
in De Duinpan. Het thema is: ‘Amerika’. 
Kaartjes zijn te koop á € 15,00. Voor cliënten is de 
avond gratis. Als u een kaartje koopt, kunt u op deze 
avond lekker genieten van een heerlijk Amerikaans 
(hamburger)menu met uiteraard een zoet eind. Ook 
kunt u de gehele avond gratis drinken. Natuurlijk zal 
een Amerikaans optreden met lekkere dansmuziek 
niet ontbreken. De opbrengst van deze avond komt 
ten goede aan de cliënten. 

U kunt een kaartje kopen bij de receptie van Bosch en 
Duin of vragen naar Els Tetro of Laila van der Zwan.


