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Thuispost

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje van start. 

In 2018 staat er weer veel te gebeuren, onder meer het ‘ Feest aan Zee’ ter ere 
van Scheveningen 200 jaar badplaats. Ook binnen Respect zijn er grote 
plannen, zoals de oplevering van De Windes, een prachtig complex aan de 
Nieuwe Parklaan. Daarnaast zijn wij voornemens in 2018 te fuseren met 
zorgorganisatie Cardia. Verder heeft één van onze teammanagers Gerard 
Zweden een baan gevonden dichtbij zijn woonplaats en heeft hij ons 
verlaten. Catharina Adema en Willem Witvliet zijn nu de hoofden thuiszorg. In 
dit nummer kunt u onder andere over deze zaken lezen. Ook kunt u een interview lezen met één van 
de cliënten van de thuiszorg. Hoe is haar kijk op het leven is en hoe ervaart zij de zorg? Lijkt het u ook 
leuk om eens geïnterviewd te worden en de bloemenestafette over te nemen van mevrouw Boeije? 
U kunt zich aanmelden via het Servicebureau.
Ik wens u een goede tijd en veel leesplezier met deze Thuispost. 

Hartelijke groeten,
Irma de Jong (manager Thuiszorg)
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Contactgegevens
Respect Bosch en Duin 
Scheveningseweg 76,
2517 KZ Den Haag 
T (070) 306 10 20
 
Vertrouwenspersoon
Piet Lock - T (070) 306 10 20

Onze Thuiszorgteams
Respect heeft thuiszorgteams  
voor de volgende wijken:
• Benoordenhout/Archipel
• Belgisch Park
• Duindorp
• Renbaankwartier
• Scheveningen Dorp

Contactpersonen cliëntenpanel
•  Benoordenhout/Archipel 

vacature
•  Belgisch Park 

Dhr. P. Wesseling - T (06) 5134 9206
•  Duindorp 

Dhr. R.H. Smits - T (06) 36498160
•  Renbaankwartier 

Dhr. A. Spaans - T (070) 354 49 76
•  Scheveningen Dorp 

Mw. C. de Jong - T (070) 338 91 35 
Mw. N. den Dulk - T (070) 355 62 07

Dhr. Knoester participeert vanuit de CCR

Servicebureau Respect
Heeft u vragen over zorg, wonen of 
welzijn? Als abonnee kunt u gebruik 
maken van diensten van het Service-
bureau. Onze medewerkers kunnen u 
niet alleen informeren, maar u ook 
doorverwijzen en, als dat nodig is, 
bemiddelen. 

Bereikbaarheid van het Servicebureau:
Maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur via (070) 306 91 70 
en via email: 
servicebureau@respectzorggroep.nl

Kortingen met uw Respectpas
 
 Boekhandel Scheveningen:   25% korting op wenskaarten en  

kantoorartikelen
 Knoester Optiek:  10% korting op brillenglazen
 Mathot Medische speciaalzaak: steunzolen van € 169,00 voor € 145,00
 Zarautz:  Gratis kopje koffie bij diner
 Pedicure Geesje Dijkstra:  € 22,50 voor een gehele voetbehandeling

Van de manager thuiszorg 

Kent u mensen die graag in de zorg willen werken? Onze secretaresse van de personeelsafdeling is 
bereid om meer informatie te geven. Cora Knoester is bereikbaar via telefoonnummer 070-3069130.

Vragen? Heeft u vragen, opmerkingen of een tip? Dan kunt u contact op nemen met het servicebureau:
070 3069170. E-mailadres: servicebureau@respectzorggroep.nl 

Kijk op de wijk: Levenslessen aan huis
Eén van de laatste dagen van het jaar 2017 en op bezoek bij een dame in 
Belgisch Park. Praten met cliënten in de wijk en als manager weten wat er 
speelt vind ik belangrijk. 
Bij Respect houden we nadrukkelijk juist die bedoeling van de zorg met 
stip op nummer 1, ondanks alle hectiek die daarvan afleidt. Mw. B. 

opende voor mij de deur van haar 
comfortabele topappartement met 
prachtig vergezicht over een groot 
deel van Scheveningen. 

Mw. B. vertelt dat ze al enkele jaren 
zorg van Respect ontvangt. Als 
gevolg van een operatie kan mw. 
haar rechterhand niet goed meer 
gebruiken en ook haar linker 

handfunctie is beperkt. Daarbij is mw. 84 jaar waardoor het gehoor, het 
evenwicht en de energie en kracht verminderd zijn. Maar daar ligt bij mw. 
B. het accent helemaal niet op in haar dagelijkse bestaan. Als het gaat om 
een positieve en zinvolle levensinstelling dan kunnen we nog veel leren 
van deze dame. Al rap vertelt mw. dat ze met Anuschka, één van de zeer 
gewaardeerde medewerkers, twee gesprekken heeft gevoerd over 
mantelzorgervaringen met dementie. Helaas heeft mw. B. haar 
echtgenoot verloren aan deze ziekte. In die tijd heeft mw. ongelooflijk 
veel geleerd over het omgaan met deze ziekte.

Mw. maakt een zeer vitale, levendige indruk. Ze vermaakt zich uitstekend 
met de computer, Ipad en met haar vriendinnen met wie ze goede 
gesprekken heeft.  Mw. B. verdiept zich in wie een mens werkelijk is en 
oordeelt niet ongezouten. Zo vertelt mw. dat ze nooit aan een 
medewerker zal vragen uit welk land zij komt, mw. vraagt ‘waar heeft 
jouw wiegje gestaan?’. Ook zal mw. nooit zeggen als een medewerker 
van Respect de zorg komt verlenen ‘je moet’, nee zegt mw., ik vraag ‘zou 
je dit willen, of zou je dit kunnen doen alsjeblieft?’. 

Door de dingen ‘geolied’ te benoemen verloopt het contact soepel en 
heeft mw. bijna nooit problemen met de wijkverpleging. Op mijn vraag 
wat ik als manager zou moeten weten of verbeteren zegt mw. dat het 
belangrijk is en blijft dat medewerkers een leidinggevende houden die 
oog en oor voor ze heeft. Ook is mw. erg blij met verpleegkundige Sylvia 
die de zorg coördineert. Mw. vraagt of er in alle wijken een coördinerend 
verpleegkundige actief is, hetgeen ik volmondig kon beamen.       

Bedankt mw. B. dat u uw levenswijsheid met ons wil delen. 
Irma de Jong, Manager thuiszorg



Op 10 en 13 februari a.s. wordt 
bingo georganiseerd in de 
recreatiezaal van Het Uiterjoon aan 
de Vissershaven-straat; aanvang is 
om 14.00 uur. De Tiroleravond is op 
2 februari, aanvang 19.30 uur. Graag 
verwijzen wij u naar de activiteiten-
overzichten welke verkrijgbaar zijn 
via de recepties op de locaties.

Bingo en Tiroleravond: 
komt u ook?

Start verhuur
appartementen 
in ZeeWinde
De officiële lancering van de brochure van ZeeWinde heeft in 
december 2017 plaatsgevonden. ZeeWinde maakt onderdeel 
uit van het prachtige nieuwbouw complex ‘De Windes’ met 
hoogwaardige huurappartementen aan de Nieuwe Parklaan! 
Aan dhr. Pottjegort en zijn vriendin de eer om het eerste 
exemplaar van de brochure in ontvangst te nemen. Meneer 
staat als één van de langste op de geïnteresseerdenlijst. 
Bestuurder van Respect Klaas Smilde overhandigde een boeket 
aan dhr. Pottjegort om hem te bedanken voor zijn geduld en 
wenste hem succes toe bij het bepalen van zijn keuze. 
ZeeWinde heeft 66 riante appartementen in het luxe 
woonsegment. De huurprijzen liggen tussen ca. € 950,- en 
€1.550,-. Het is een uniek woonconcept, waar senioren 
zelfstandig kunnen wonen. De woningen zijn met 
voorzieningen voorbereid op toekomstige zorgbehoeften. Alle 
woningen zijn hoogwaardig afgewerkt met diverse (inbouw)
apparatuur in de keuken en een ruime badkamer met o.a. 
regendouche, grote wandtegels etc. Op de begane grond is 
ruimte voor horeca, wellness en gezondheid, zoals een Grand 
Café, fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek. 

De start van de verhuur is inmiddels al zeer succesvol gebleken. 
Indien u geïnteresseerd bent, staat onze woonconsulent 
Natasha Aaldijk voor u klaar via zeewinde@respectzorggroep.nl 
of via 06 - 16 53 54 02. 

Internetcafé voor senioren 
in Het Uiterjoon
In Het Uiterjoon zijn we weer 
gestart met computerlessen 
voor senioren. Elke dinsdag-
ochtend en woensdag-
ochtend van 10.00 - 12.00 uur is er inloopochtend voor al 
uw computerproblemen en vragen.
 
Op elke dinsdagmiddag van 13.00 - 14.30 uur zijn er 
lessen voor beginners en op elke woensdagmiddag zijn van 
13.00 - 14.30 uur lessen voor gevorderden. De cursus duurt 
8 weken en de kosten zijn € 27,50 inclusief lesmateriaal.
Loopt u gerust eens vrijblijvend binnen aan de Vissers-
havenstraat 277. Vanaf 10.00 uur zijn wij aanwezig en helpen 
u met al uw vragen over uw PC en computerprogramma’s.
We geven les voor Windows 10, iPad en Tablet.

U vindt ons ook op onze facebookpagina “Internetcafé 
Uiterjoon”. De vrijwilligers van Internet Café  Het Uiterjoon 
heten u graag van harte welkom.

Bel ons en we maken een afspraak:
Willem vd Berg  Tel. 06 - 497 70 124
John Kamphuis Tel. 06 - 156 14 303
Leo van Dongen Tel. 06 - 538 18 448

Kerstbijeenkomst voor de bewoners van de 
aan- en inleunwoningen van Het Uiterjoon
In Het Uiterjoon is kerst gevierd met alle bewoners 
van de aanleunwoningen en inleunwoningen. Dit 
werd samen gevierd onder het genot van een kopje 
koffie of thee en wat lekkers in het restaurant Het 
Kombuis. Dhr. Nieuwpoort heeft voor alle 
aanwezigen op de piano diverse kerstliederen en 
klassieke stukken gespeeld. Aan het einde van de 
middag hebben Ineke Duijvestijn (coördinator 
vrijwilligers) en Natasha Aaldijk (woonconsulent) 
aan de bewoners een kerstcadeau uitgedeeld, 
welke met groot enthousiasme is ontvangen.

Kerstdiner in
seniorencomplex
Prins Willemhof
De bewoners van Prins Willemhof 
hebben gezamenlijk kunnen 
genieten van een uitstekend 
3-gangen kerstdiner. Het diner werd 
dit jaar verzorgd door Gewoon-
LekkerThuis-maaltijdenservice. Drie 
vrijwilligers van Respect Zorggroep 
hebben geholpen om de maaltijden 
en de drankjes uit te serveren. 

Respect deelde 
hierbij ook een 
kerstcadeau uit. Het 
was een heel 
gezellige middag!

Nieuwe openingstijden restaurants 
Zeker Thuis abonnees kunnen met hun Respectpas met 10% maaltijden nuttigen bij onze Restaurants. 
De openingstijden van onze restaurant zijn gewijzigd:

 Bosch & Duin  Scheveningseweg 76  Elk weekend geopend vanaf 17.00 uur
 Quintus  Nectarinestraat 11     Elke donderdag en vrijdags geopend 
 Het Uiterjoon Vissershavenstraat 277  Alle dagen van 11.30-13.30 uur

Voor alle locaties geldt: even vooraf reserveren voor de dagschotel!

Afscheid
Bij deze wil van de gelegenheid 
gebruik maken om iedereen te 
bedanken voor de prettige 
samenwerking. U als cliënten die 
ik heb leren kennen in de teams 
van BenoordenHout. Belgisch-
Park en Duindorp bedank ik  

omdat u me de gelegenheid gaf 
om bij drukte de zorg bij u thuis te 
kunnen bieden. Ik heb vooral 
genoten van de mooie verhalen 
die u vertelde over de 
medewerkers die elke dag de zorg 
aan u geven. Ik ben blij dat u dit zo 
positief ervaart. Ik kan ook zeggen 
dat ik trots ben op de medewerkers 
van Respect die  vanuit hun hart 
werken. 
Ik ga mijn functie overdragen  aan 
mijn collega: Hoofd Thuiszorg, 
Catharina Adema. Sommigen van u 
hebben haar al ontmoet, omdat zij  
ook zorg thuis verleent, indien het 
nodig is. Ik ga verder  in een andere 
functie bij een zorgorganisatie in 
mijn eigen woonplaats. Ik wens u 
allen vooral een  goede 
gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Gerard Zweden

Advies voor cliënten 
met alarmering
Maakt u gebruik van alarmering en 
verandert u van telefoonlijn of 
provider? Het kan zijn dat het 
alarmapparaat dan mogelijk van slag 
kan zijn of helemaal niet werkt.

  Bespreek dit probleem met de 
monteur van het telefoonbedrijf.

  Doe een testmelding door op de 
zender te drukken.

  Neem contact op met het 
Servicebureau Respect Zorggroep
wanneer u geen verbinding krijgt. 
Telefoonnummer: 070 - 306 91 70

Stadsdeeljournaal Scheveningen
Stadsdeeljournaal Scheveningen is een journaal dat is bedoeld om bewoners te informeren over wat er 
in stadsdeel Scheveningen aan actualiteiten en activiteiten hebben afgespeeld, afspelen of nog gaan 
spelen; stadsdeeljournaalscheveningen.nl
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen, geef het aan ons door via 
info@stadsdeeljournaalscheveningen.nl en/of volg ons op Facebook!


