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 Surinaams koken in Quintus, een 

prachtige én heerlijke happening. Kok 

Ruud Overman doet verslag.  

 Kleinschaligheid is fijn. Albertine Roos 

werkte 35 jaar op een postkantoor. Nu 

heeft zij haar hart verpand aan de 

Duindoorn. “Dit wil ik blijven doen tot 

mijn 65e!”“ 

 Warme beloning voor medewerkers 

die tijdens bouw de kou trotseerden. 

 Veranderingen in restaurant Bosch en 

Duin op een rij. 

 

De nieuwsbrief renovatie Bosch en Duin is een 

regelmatig verschijnende uitgave over de voort-

gang van de verbouwing van Bosch en Duin, 

bedoeld voor cliënten, medewerkers en andere 

geïnteresseerden. 
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 Surinaams koken in Quintus 
 

De cliënten en medewerkers van Quintus 
wisten laatst niet wat zij meemaakten: 
door het huis heen dreven allerlei heer-

lijke exotische geuren. Gastvrouwen en 
gastheren, velen van Surinaamse af-

komst, haalden alles uit de kast om be-
woners en medewerkers een proefje te 
geven van hun keuken. Het werd een 

prachtige happening. Kok Ruud Overman 
doet er met veel plezier verslag van. 

“Voordat de bewoners terugkeren naar 
het gerenoveerde Bosch en Duin gaan 
we nog een keer op de exotische toer”, 

belooft hij. 
 

Quintus is het eerste huis waar ik de gast-
vrouwen en gastheren begeleid in het vers 
bereiden van de warme maaltijden en het er-

voor zorgen dat de cliënten gastvrij worden 
onthaald en bejegend in een prettige atmos-

feer.  
 

Vers gekookt 
Inmiddels zijn we een jaar verder en wordt er 
op alle afdelingen in Quintus minimaal drie 

keer per week vers gekookt en dat zal op ter-
mijn dagelijks worden. Voor sommige gast-

vrouwen/heren betekende dit een andere 
manier van denken, plannen en uitvoeren en 
dat valt niet altijd mee. Om de gastvrouwen/

heren van elkaar te laten leren en samen te 
laten optrekken in dit project hebben we een 

overleg ingesteld. Het is leuk om te zien hoe 
men elkaar daarin steunt en van elkaar leert. 
Tijdens één van die overleggen werd het idee 

geopperd  om eens een Surinaamse dag te 
maken. 

 

Dansvoorstelling 
Heel Quintus vulde zich met de exotische 

geuren van Suriname en er kwamen veel be-
woners, personeelsleden en bezoekers een 
nieuwsgierige blik in de keuken werpen. In 

een voor de gelegenheid versierd restaurant 
gaf dansgroep MohiniRachna een optreden, 

de gastvrouwen zorgden voor vers gebakken 
Bara’s die geserveerd werden bij een drankje 

in de pauze van de dansvoorstelling.  
 
Na de voorstelling hebben de restaurant-

medewerkers het restaurant snel opgeruimd 
en in orde gemaakt voor de Roti-maaltijd. 

Tegen half zes zaten er ongeveer 50 mensen 
in het restaurant te wachten op wat komen 
ging. De bewoners die niet naar het restau-

rant konden komen, kregen de maaltijd op 
de afdeling geserveerd. In een razend tempo 

voorzagen we iedereen van roti met kip ma-
sala, kousenband en aardappel in masala, 
gefrituurd ei en vers gemaakt zuur. We kij-

ken al met al terug op een geslaagde dag en 
een smakelijke maaltijd! 

 

Het schiet op! 
 

De renovatie van de achterkant van  Bosch en Duin gaat in rap tempo. Meer en meer wor-
den de contouren van de nieuwe afdelingen zichtbaar, zoals op onderstaande foto’s te zien 
is. In maart en april kunnen de nieuwe ruimtes in gebruik worden genomen. 



‘Kleinschaligheid’ is fijn 
 

Albertine Roos was 35 jaar baliemede-
werker op het postkantoor. Maar toen de 
postkantoren dicht gingen, moest ze op 

zoek naar een andere baan. Het werd de 
zorg.  

 
“Die heeft me altijd getrokken. Op mijn zes-
tiende wilde ik al de verpleging in, maar ik 

was toen te jong. Mijn ouders zijn in de ne-
gentig en ik ben mantelzorger geweest van 

mijn schoonmoeder. Ik vind het leuk om met 
ouderen om te gaan. ‘Albertine, neem jij die 
maar’, zeiden mijn collega’s op het postkan-

toor als er een bejaarde kwam. Ik had het 
meeste geduld, vonden zij.” 

 
Sinds de zomer van 2013 is Albertine één 
van de gezichten van de Duindoorn. Ze vindt 

het geweldig: “Dansen met een man, plat 
Schevenings praten, haren föhnen en natuur-

lijk voortdurend mensen gerust stellen. De 
kleinschaligheid is fijn. Je leert de cliënten 

goed kennen en je krijgt een band met man-
telzorgers. Het is dankbaar werk. En ik moet 

er ook wel om lachen, een mevrouw die een 
man uit bed trommelt omdat haar dochter 
nog niet thuis is. Ze denkt dat hij haar man 

is … Nee, ik heb er geen spijt van. Dit wil ik 
blijven doen tot mijn 65e. Die blije gezichten 

die je hier ziet, dat geeft me een tevreden 
gevoel”. 

Blauw van de kou (of niet)  

Je zou er bijna tureluurs van worden. Als je 
moet werken in het bouwgebied van Bosch 

en Duin. Best veel overlast (lawaai en stof) 
en dan ook nog eens geen verwarming, wat 

zeker tijdens koude dagen geen pretje is.  

Maar de medewerkers van Transport, 
Schoonmaak, Linnenkamer en Magazijn 

doorstaan die ontberingen. Reden voor 
Yvonne Veenendaal, hun leidinggevende, om 
ze een hart onder de riem te steken. Met 

taart en … sjaal, muts en handschoenen. De 
medewerkers lieten zich graag kieken in hun 

nieuwe bedrijfsoutfit.  

Planning 
 

 Maart 2014: de behandelfuncties in Bosch en Duin (zoals fysiotherapie) verhuizen te-

rug naar hun oorspronkelijke locaties in de achterbouw. 

 1 april 2014: de EAD en Raad van Bestuur en de stafafdeling Beleid, Kwaliteit en Com-

municatie verhuizen terug van Deo Gratias naar Bosch en Duin.  

 Begin april: Hospice Scheveningen (de nieuwe naam van de Zeester) en de Branding 

verhuizen van de voorzijde van Bosch en Duin naar de achterzijde. 

 Medio april: de afdelingen Zeeleeuw, Robben, Golfslag en Oester keren van Quintus te-

rug naar Bosch en Duin. Afdeling de Den blijft in Quintus. 

 12 en 13 mei: de bewoners van Deo Gratias die naar Quintus verhuizen, verhuizen 

naar Quintus. 



In Bosch en Duin is een aantal zaken in 

de dienstverlening veranderd in de afge-
lopen weken. Hieronder vindt u de be-

langrijkste op een rij. 
 
Ontbijt 

Cliënten kunnen hun ontbijt krijgen in de 
huiskamer op de afdeling of op hun kamer. 

Daarnaast is het ook mogelijk om in het ge-
zellige restaurant in het souterrain een stan-
daard ontbijt te krijgen. De kosten van dat 

ontbijt zijn € 1,50. Het ontbijt is vanzelfspre-
kend (tegen betaling) uit te breiden met ex-

tra’s als een gebakken eitje en dergelijke. 

Prijzen restaurant 
Omdat steeds meer niet-bewoners onze res-

taurants bezochten, konden we de lage tarie-
ven niet langer handhaven. Daarom heeft 
Respect vanaf 1 januari de prijzen aange-

past. Respect hanteert nu verschillende ta-

rieven voor cliënten, medewerkers en overi-

ge bezoekers. U krijgt als cliënt een korting 
van 20% op voeding en 30% op drankjes. 

Hoewel de prijzen dus omhoog gaan, veran-
dert er voor u niets aan de prijs. Wij kunnen 
de korting alleen geven als u uw cliëntenpas 

aan de kassa laat zien. Neemt u deze dus 
altijd mee als u naar het restaurant gaat. 

 
Daarnaast heeft Respect  ‘ongezonde’ gefri-
tuurde producten duurder gemaakt om ge-

zonde voeding te stimuleren.  

Televisie en internet  
In de gerenoveerde kamers in Bosch en Duin 

hangen beeldschermen waarop cliënten tele-
visie kunnen kijken en kunnen internetten.  

 
Zij zijn niet verplicht hiervan gebruik te ma-
ken. De kosten bedragen € 17,50 per 

maand. 

Veranderingen in Bosch en Duin 

Gedichtenwedstrijd: doe mee! 
 

Een gedicht zegt meer dan duizend woor-
den. En is dus een prima middel om een 
gevoel op te roepen of een stemming uit te 

drukken. Daar wil Respect iets mee. Aan de 
voorzijde van Bosch en Duin is op de gevel 

een groot leeg vlak ontstaan, een ideale 
plek voor een aansprekend gedicht. Heeft u 
een hiervoor een suggestie, of wilt u hier-

voor zelf een gedicht maken, lever dit dan 
vóór 22 februari aan bij de Servicedesk van 

de Facilitaire Dienst 
(FDServicedesk@rzgs.nl) of bij de balie van 
Bosch en Duin. Een deskundige jury beoor-

deelt de inzendingen. Wordt uw gedicht hét 
gedicht op de gevel, dan krijgt u, naast de 

eeuwige roem, een leuke prijs. 
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