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● Mooier, kleiner, luxer, overzichtelijker. 

De eerste indrukken op de nieuwe 

Duinviool.  

● Rozen, kaartjes en een confettiregen. 

Indrukwekkend afscheid van de oude 

Zeester, palliatieve afdeling. 

● Knapperige visjes, geurende soepen 

en enthousiaste verhalen. Het nieuwe 

voedingsconcept. 

● Van Buitenhaven tot Branding, van 

Zeerob tot Distel. Iedere afdeling 

krijgt haar uitgekiende kleurenpalet. 

De interieuradviseur licht toe. 

 

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. 

 

Scheveningseweg 76 

2508 AB  Den Haag 

www.rzgs.nl/boschenduin 

tel. 070—306 10 20 

http://www.rzgs.nl/boschenduin


 

Planning 
 
· 26 augustus: start renovatie achterzijde 

· maart 2014: renovatie achterzijde gereed 

· maart / april 2014: verhuizingen cliënten naar achterzijde 
· maart / april 2014: verhuizingen cliënten van Quintus naar Bosch en Duin  

· april 2014: verhuizingen Raad van Bestuur en EAD naar Bosch en Duin 

Duinviool raakt gewend 
 

De huiskamer zit gezellig vol. Drie  
cliënten kijken televisie, één mevrouw 

dwarrelt door de kamer en aan tafel ver-

maken familieleden zich met moeder en 
oma. Een man roept “zuster, zuster, zus-

ter”, een verzorgende snelt toe om hem 

over de rug te kriebelen, waarna drie 

tellen later het gezuster opnieuw begint. 
Keukenmedewerker Marleen schenkt 

met een vriendelijke glimlach koffie in 

de bordeauxrode kopjes. Welkom op de 
Duinviool! 

 

De afdeling zit nu twee weken op haar nieu-
we plek en hoe mooi en prachtig het er ook 

is, het is nog wel even wennen. “Je loopt an-

ders, het werken in de badkamer is anders 

en soms wil je iets pakken, maar ligt het niet 
waar je het gewend was”, zegt VIG-ger Cora 

Jlassi. “Ach, dat is nog even wennen. Ik heb 

ook nog de neiging om de telefoon aan te  
nemen met de Duinroos, maar die zit nu 

hierboven.”  

 

En weet je wat ook  

zo leuk is:  

de geur van het koken  
 

En terug wil ze niet. Want voor de cliënten is 

hun nieuwe onderkomen een enorme verbe-
tering, benadrukt zij: “Het is mooier en luxer 

en cliënten hebben nu allemaal hun eigen ka-

mer. Dat is fijn. En doordat het kleiner en 

overzichtelijker is, hebben zij meer rust. Op 
de Duinroos hadden we een mevrouw die ie-

dere ochtend om half zes over de afdeling 

liep, hier komt ze tot rust en blijft ze tot ’s 
morgens in haar bed.” 
 
Dan wijst ze op de huiskamer. “De huiskamer 
is gewoon gezellig. Er komt nog een nieuwe 

tafel en een bankstel. Dan moeten we maar 

even zien hoe we het gaan inrichten en wat 
handig is met de rolstoelen van onze cliën-

ten. De keuken is ook heel mooi. En weet je 

wat ook zo leuk is: de geur van het koken. 

Nu dat hier gebeurt, ruikt het heel lekker. Ik 
hoor iedereen daarover.” 

 

Gesetteld 
De verhuizing, hoe vermoeiend ook, is goed 

verlopen. “Alles was goed geregeld. De tele-

visie was bijvoorbeeld meteen aangesloten 
en dat is prettig hoor als je een televisiezieke 

cliënt hebt. Je hoefde maar te bellen en de 

medewerkers van de Technische en Facilitaire 

Dienst kwamen meteen. Iedereen heeft on-
tiegelijk zijn best gedaan. Mede daardoor zijn 

de bewoners hier snel gesetteld.” 



Stijlvol afscheid van De Zeester 
 

Medewerkers van De Zeester, de pallia-
tieve afdeling van Respect, hebben in 

stijl afscheid genomen van hun oude  

locatie. “De middag werd geopend door 
geestelijk verzorger Wessel, met het-

zelfde gedicht als waar de Zeester 

twaalf jaar geleden mee werd gestart”, 

schrijft gastvrouw Anja van ’t Hul op  
Facebook. 

 

 “Daarna gingen we in kleine groepjes een 
rode roos leggen in elke kamer. Aan elke 

roos zat een papier met namen van mensen 

die er gelegen hadden, door al die jaren heen 
bijna 800! Nadat alle rozen in de kamers la-

gen, kwamen we terug in de oude huiska-

mer, stil, ontroerd en in gedachten. Toen 

iedereen terug was, gingen we samen alle 
kamers in en daar schreven we de namen die 

ons te binnen schoten op de muren, gedach-

ten en al wat in ons opkwam.  
 

Het was fantastisch en  

zo ontroerend mooi  
 

Gesprekken, emoties en vele herinneringen 

kwamen boven. Terug in de huiskamer droeg 

Annemarie een gedicht voor dat ze had ge-

schreven, aten we heerlijk samen en dronken  
 

 

 

 

we een glaasje. Op het eind gingen we de  

gang in en voor elke kamer stond iemand 
van ons met een confettikanon dat we (bijna) 

gelijktijdig lieten knallen. De gang werd daar-

door bezaaid met rode hartjes. Het was fan-
tastisch en zo ontroerend mooi. Het was of 

alle zielen van hen die hier ‘gingen’ bij ons 

waren, in die gang met al die hartjes. Het 
was mooi, een heel mooi afscheid, het was 

goed zo, waar we zeer zeker allemaal wat 

aan hadden.” 

Eten valt in de smaak 
 

Thuiskeukens met een professionele touch. 
Zo noemt Paul Hoogmoed, stafmedewerker 

Facilitaire Dienst, het nieuwe voedingscon-

cept in Bosch en Duin. De kleinschalige keu-
kens op de afdelingen zijn onderwerp in een  

 

artikel op food-hospitality.nl, het vakmedium 

voor professionals in de gezondheids- en  

ouderenzorg die zich met maaltijdbereiding 
bezighouden. Paul Hoogmoed, tevens pen-

ningmeester van vakvereniging Het Koks-

kwartet, is hiervoor geïnterviewd.  
 

De aantrekkingskracht van de nieuwe keu-

kens was ook locatiemanager Theo Stoffels 
al opgevallen, tijdens een rondje langs de 

afdelingen. Hij zag knapperige visjes, rook 

geurende soepen en hoorde veel enthousias-
te verhalen. “Eigenlijk een win-win situatie. 

Zelf koken geeft meer tevredenheid bij cliën-

ten en medewerkers, maar dan wel in kleine 
setting, de kosten dalen bij zelf koken én het 

vergroot de sfeer en geurbeleving in de huis-

kamer”, laat hij weten. 



“Kijk”, zegt interieuradviseur Patrick 

Manse, “dit is de afdeling Seinpost. Het 
rood van de vuurtoren is verwerkt in de 

gordijnen, in de pilaren en in de badka-

mers.” Die kleur zien we ook terug in 

onder meer de stoelen, de bloempotten 
op tafels en ga zo maar door. Een me-

vrouw heeft een rode sprei op haar bed 

gelegd en in haar kamer hangt een rode 
wandklok. “Ja, cliënten vinden het ge-

weldig”, geeft afdelingshoofd Anita Rip 

aan. 
 

Patrick Manse is de geestelijk vader van de 

nauwgezette kleureninrichting van het ver-

nieuwde Bosch en Duin. Geestelijk vader is 
een te groot woord, benadrukt hij. ”We heb-

ben het met elkaar gedaan. Ik heb het pro-

ces begeleid en de ontwerpen uitgewerkt. 
We hebben Scheveningen als thema geko-

zen. De managers en de afdelingshoofden 

hebben de afdelingsnamen gekozen. Zoals: 
Stroming, Duinviool, Buitenhaven en Strand. 

Daar zijn beelden bij gezocht, die straks ook 

op de afdelingen als foto´s te zien zijn en 

daar hebben we kleuren bij bepaald. Per af-
deling zijn er kleurenpalets vastgesteld voor 

de huiskamer, de slaapkamers en de gan-

gen. Met moodboards, sfeerbeelden en 3D-

visuals hebben we de plannen zichtbaar ge-

maakt.” 

 
Plannen die nu werkelijkheid zijn geworden. 

Manse laat zien hoe het geworden is. Hij 

loopt sinds de verhuizing voor het eerst over 
de nieuwe afdelingen. Met het oog van de 

kenner ziet hij nog wel een paar verbeter-

puntjes. Maar grosso modo is hij een content 
man. De afdelingen stralen rust uit, vormen 

een eenheid en de cliënten lijken zich op hun 

gemak te voelen.  “En daar gaat het uitein-

delijk om”, zegt hij. Dan draait hij zich om. 
Hij gaat nog even naar de achterbouw kij-

ken, waar de renovatie net is begonnen. De 

volgende klus wacht immers. 

Uitgekiend kleurenpalet in nieuwbouw 

Gedichtenwedstrijd op komst 
 

Op de voorgevel van het vernieuwde Bosch en Duin is een langwerpige ‘blinde’ muur ont-
staan. Daar moeten we wat moois mee doen, vindt manager Facilitaire Dienst André Ver-

dult. In zijn woonomgeving Bergen op Zoom zag hij enkele fraaie staaltjes van het gebruik 

van ‘blinde’ muren: aansprekende en toepasselijke gedichten, onder andere op het plaatse-
lijke ziekenhuis. Trouwens, om ‘dichter’ bij huis te blijven: Leiden heeft haar bekende muur-

gedichten en ook in Den Haag worden pogingen ondernomen om gedichten aan het stads-

beeld toe te voegen. “Dat gaan we ook doen bij Bosch en Duin”, stelde André voor. Hij 

kreeg de handen ervoor op elkaar en het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. Met 
onder andere: een gedichtenwedstrijd. Kunt u uw gedachten er alvast over laten gaan … 


