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 Planning, de dag van de verhuizing, 

hoe wij verhuizen en de nieuwe ka-

mers.  

 Voorzieningen: televisie, internet, te-

lefoon, pasjes, de medewerkers. 

 Veranderingen in het restaurant:  

ontbijt en prijsaanpassingen 

 Wat u als familie/contactpersoon kunt 

doen. 

 Wie komt de Cliëntenraad versterken? 

 

De nieuwsbrief Bosch en Duin is een regelmatig 

verschijnende uitgave over de voortgang van 

de verbouwing van Bosch en Duin, bedoeld voor 

cliënten, medewerkers en andere geïnteres-

seerden. 
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2517 KZ  Den Haag 

www.respectzorggroep.nl 

tel. 070—306 10 20 

  



 
 Planning 
 

Afdeling Verhuizing Wanneer 

Dagbehandeling Van voorzijde naar achterzijde Bosch en Duin 10 maart 

Fysiotherapie Van voorzijde naar achterzijde Bosch en Duin 10 maart 

Ergotherapie Van voorzijde naar achterzijde Bosch en Duin 10 maart 

Branding Van voorzijde naar achterzijde Bosch en Duin 2 april 

Hospice Scheveningen Van voorzijde naar achterzijde Bosch en Duin 2 april 

Golfslag Van Quintus naar Bosch en Duin 7 april 

Oester I Van Quintus naar Bosch en Duin 7 april 

Zeeleeuw Van Quintus naar Bosch en Duin 8 april 

Robben  Van Quintus naar Bosch en Duin 8 april 

De dag van de verhuizing 
 

Cliënten die in Bosch en Duin blijven 

U verblijft, onder begeleiding van de verzorging, 

vanaf 8.30 uur in de Duinpan, de recreatiezaal. 

De activiteitenbegeleiding heeft daar een pro-

gramma. In de loop van de middag begeleiden  

wij u naar uw nieuwe kamer. 

 

Cliënten Hospice Scheveningen (Zeester) 

U verblijft op de verhuisdag zelf op een andere 

afdeling in Bosch en Duin. 

 

Cliënten die van Quintus naar Bosch en Duin ver-

huizen 

U verblijft vanaf 8.30 uur in het restaurant in 

Quintus. De activiteitenbegeleiding heeft daar een 

programma (onder andere een speciale verhuis-

bingo!). In de loop van de middag verhuist u naar 

Bosch en Duin. 

 

Hoe verhuizen wij? 

Een erkend verhuisbedrijf pakt alle materialen uit 

uw kamer in en levert dat af in uw nieuwe kamer. 

Dit geldt ook voor uw linnenkast. Wij verzoeken u 

om geen waardevolle spullen mee te laten verhui-

zen. Geeft u deze vooraf mee aan familie. Mocht 

dat niet kunnen, bespreekt u dan met uw Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende of de afdeling de 

waardevolle spullen tijdelijk kan opslaan.  

 

Inrichting nieuwe kamers 

Terwijl u verblijft in de Duinpan, zorgen wij er sa-

men met het verhuisbedrijf voor dat uw nieuwe 

kamer ingericht wordt met uw meubilair (bedden, 

tafels, nachtkastje, kasten en dergelijke). Ook 

pakken wij uw kleding netjes uit en ruimen wij die 

op.   

 

Wanneer u in de loop van de middag aankomt in 

uw nieuwe kamer, kunt u direct gebruik maken 

van uw kamer. Onze Technische Dienst bezoekt u 

in de dagen na de verhuizing om schilderijen op 

te hangen en voor eventuele andere aankleding 

van de kamer.  

 

De nieuwe kamer 

Uw nieuwe kamer is grotendeels hetzelfde als u 

gewend bent in Bosch en Duin en Quintus. De mi-

nimale oppervlakte is 25 vierkante meter. De 

badkamer is inpandig en er zijn voorzieningen 

voor een tillift. U heeft in de kamer de beschik-

king over een groot televisiescherm. Ook is er een 

kluisje aanwezig. 

 

De EVV’ers en het afdelingshoofd bepalen per  

cliënt welke kamer het meest geschikt is. Zij kij-

ken daarbij in eerste instantie naar bijvoorbeeld 

de grootte van de rolstoel, het gebruik van tillif-

ten en dergelijke zaken.  



 

Voorzieningen 
 

Televisie en internet 

In iedere kamer hangt een televisiescherm. U 

kunt dit natuurlijk gebruiken om televisie te kij-

ken, maar u kunt er ook op internetten. Het 

abonnement kost € 17,50 per maand. Heeft u 

zelf een computer, een tablet of een telefoon 

waarmee u kunt internetten, dan kunt u gebruik 

maken van WIFI. U bent dit al gewend in Bosch 

en Duin en Quintus. 

 

 

Cliëntenpas 

Uw cliëntenpas, die u onder andere toegang 

geeft, wordt automatisch aangepast aan uw nieu-

we kamer en de nieuwe afdeling. Deze kunt u 

dus gewoon blijven gebruiken.  

 

Telefoon 

De kamers in Bosch en Duin hebben, behalve op 

de pg-afdelingen, een eigen telefoon en een ei-

gen telefoonnummer. Dat betekent dat u dus een 

ander telefoonnummer krijgt. 

 

Medewerkers 

De (vaste) medewerkers van de afdeling verhui-

zen mee naar de nieuwe locatie. U houdt dus de 

bekende, vertrouwde gezichten! 

 

Vervoersmachtiging 

Als u een vervoersmachtiging heeft en u verhuist 

van Quintus naar Bosch en Duin, dan deze graag 

wijzigen naar het nieuwe adres: Scheveningse-

weg 76, 2517 KZ  Den Haag. Voor ondersteuning 

of advies, kunt u terecht bij de Eerst Verantwoor-

delijke Verzorgende. 
 



Restaurant  
 

In het restaurant in Bosch en Duin in het souter-

rain is een aantal zaken veranderd: 

  

Ontbijt 

U krijgt uw ontbijt in de huiskamer op de afdeling 

of op uw kamer. Daarnaast kunt u ook in het ge-

zellige restaurant in het souterrain een standaard 

ontbijt krijgen. De kosten van dat ontbijt zijn € 

1,50. Het ontbijt is vanzelfsprekend (tegen beta-

ling) uit te breiden met extra’s als een gebakken 

eitje en dergelijke. 

Prijzen 

Omdat steeds meer niet-bewoners onze restau-

rants bezochten, konden we de lage tarieven niet 

langer handhaven. Daarom heeft Respect vanaf 1 

januari de prijzen aangepast. Respect hanteert 

nu verschillende tarieven voor cliënten, mede-

werkers en overige bezoekers. U krijgt als cliënt 

een korting van 20% op voeding en 30% op 

drankjes. Hoewel de prijzen dus omhoog gaan, 

verandert er voor u niets aan de prijs. Wij kun-

nen 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’ gefrituurde 

producten duurder gemaakt om gezonde voeding 

te stimuleren.  

 

De renovatie van Bosch en Duin is bijna een feit, 

maar de belangen van de cliënten (en hun familie) 

moeten natuurlijk wel blijven worden behartigd. 

Een aantal leden van de huidige Cliëntenraad van 

Bosch en Duin heeft te kennen gegeven het einde 

van de renovatie een mooi moment te vinden af-

scheid te nemen.  Dat is jammer, maar wel te be-

grijpen:  zij hebben zich jarenlang ingezet voor 

Bosch en Duin. Hartelijk dank! 

 

Daarom is de Cliëntenraad van Bosch en Duin nu 

op zoek naar vers bloed. Wilt u meer weten over 

wat de Cliëntenraad doet en of en hoe u eventueel 

uw steentje bij kunt dragen, neemt u dan contact  

 

op met voorzitter Nel van Tongeren of met loca-

tiemanager Theo Stoffels. Zij geven u graag meer 

informatie! 

Wat kunt u als familie doen? 
 

Tijdens de verhuizing zelf kunt u niets doen; de 

verhuizer verhuist, onze medewerkers zijn pa-

raat. Ons advies aan familie en contactpersonen 

is om op de verhuisdag zelf niet te komen, om-

dat dat extra drukte geeft. Wij vragen daarvoor 

uw begrip. Natuurlijk bent u in de dagen na de 

verhuizing weer van harte welkom! Uw ver-

trouwde bezoek kan cliënten helpen zich snel 

weer thuis te voelen. 

Wie komt de Cliëntenraad versterken? 
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