
 

 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

Nummer 3,  maart 2016 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Theo Stoffels 
Locatiemanager 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mooie opbrengst voor de Tovertafels 

  

Op vrijdag 29 januari is er een benefietavond gehouden in de 
Duinpan. Deze avond is georganiseerd om geld in te zamelen 
voor de Tovertafels voor de Zee- en Duinwoningen.  Het was 

een geslaagde avond met een goede opkomst. 
We zijn daarom ook zeer blij te mogen vertellen dat de 

opbrengst van de benefietavond (exclusief kaartverkoop)  
€ 1300,- was. Samen met andere donaties komen we nu uit 
op een totaalbedrag van  ongeveer € 10.000 ,-  

 
Een Tovertafel kost inclusief verplichte servicekosten 

ongeveer € 7040 ,- Wij streven ernaar om twee Tovertafels 
aan te schaffen. 

 
Binnenkort vindt er daarom een nieuwe activiteit plaats, om  
ons einddoel te halen. 

 
Onze speciale dank gaat uit naar Marcel de Zoete voor zijn 

geweldige optreden. Hij heeft er weer voor gezorgd dat de 
voetjes van de vloer gingen.  
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“Doe wat je belooft” 

 

In mijn maandelijkse bijdrage aan dit blad wil ik regelmatig 
terugkomen op onderdelen van de gedragscode, die we met 

elkaar hebben vastgesteld voor medewerkers van 
Respect.  “Doe wat je belooft” staat hoog in onze code. Ik 

merk zelf ook wel eens dat ik soms iets beloof, maar het door 
de drukte weer vergeet. In dat geval is er altijd iemand 

teleurgesteld.  

 Wat ik hiervan leer is om eerst na te denken voordat ik een 
belofte doe. Als je doet wat je zegt, dan ervaren mensen je 

als betrouwbaar.  

 

 
 

 
 
Beste mensen, 

 
Wij zijn op zoek naar spullen 

voor de rommelmarkt op 23 
april 2016. 
 

De rommelmarkt  is in het 
Trefpunt van Welzijn  

Scheveningen:  
Tesselsestraat 71. 
 

Heeft u nog spulletjes die wij 
kunnen verkopen? 

 
Neem contact op met: 

Bea van Schaik,  
Laila van der Zwan of 
Els Tetro 

 

De opbrengst gaat naar de  

tovertafels. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFn8n2--fKAhWGtA8KHccEA-YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dewiekenroosendaal.nl%2F&psig=AFQjCNG5R58xHLKx9RT3ZhBrebP1HvqZNw&ust=1455013993013506


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Valentijnsontbijt 
 

Iedere maandag- en donderdagmorgen kunnen cliënten vanaf 

08.30 uur gebruik maken van het ontbijt in de Duinpan. Op 
donderdag 11 februari was er een speciaal thema: Valentijn!  
 

Een aantal cliënten at deze ochtend samen met hun partner. 
De tafels waren feestelijk gedekt met allerlei lekkers, zoals 

croissantjes en chocoladebroodjes. En natuurlijk mocht een 
heerlijk glas bubbels niet ontbreken! 
 

 
 

 
 
 

Een liefdevolle bingo 

 
Veel gezelligheid en gezonde spanning op de woningen 
Zandloper, Zeepaardje, Distel en Seinpost. Want op zaterdag 

13 februari stond er namelijk een Valentijnsbingo op het 
programma.  

 
Er waren diverse prijzen te winnen, in alle soorten, maten en 
kleuren rood, roze en paars. Vanzelfsprekend dat alle 

schattige Valentijnsknuffels met hartjes veruit favoriet waren!  
 

Even kennismaken met.. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dicky Heiligers (l) 
 
Op maandag en woensdag  

is het bij kapsalon Maritzka 
altijd erg druk.  

 
Veel cliënten laten er hun  

haren weer netjes in de krul 
zetten of krijgen een fris 
geknipte coupe.  

 
De cliënten kunnen daar  

veelal niet zelfstandig heen. 
Gelukkig staat vrijwilligster 
Dicky Heiligers wekelijks op 

woensdag paraat!  
 

Dicky haalt de dames en  
heren op om naar de kapper 
te gaan, geeft ze een kopje 

koffie, maakt een praatje en 
brengt hen na de behandeling 

weer terug naar hun woning. 

 

Dicky heeft het als vrijwilliger 

erg naar haar zin en de 

medewerkers van de kapsalon 

zijn altijd weer erg blij als 

Dicky hen komt assisteren. 



 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek 

 
Binnen Respect wordt in de maanden februari en maart een onderzoek gedaan naar de 

ervaringen en tevredenheid van onze cliënten over de zorg- en dienstverlening. De vragen 
gaan over de ervaringen met onze organisatie: met de zorgverleners, het wonen, de 

activiteiten en de maaltijden. Het onderzoek is belangrijk, omdat we met de resultaten de 
kwaliteit van zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. De antwoorden zullen strikt anoniem 
behandeld worden, zodat iedereen altijd vrijuit hun mening kan geven. Het 

cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau: Facit. De doelgroepen 
worden op diverse wijzen benaderd.  

 
Interviews met somatische cliënten 

 
Voor elke locatie is door Facit een groep van 33 somatische cliënten willekeurig geselecteerd 
voor deelname aan het onderzoek. Deze cliënten worden bezocht voor een interview. De 

interviewers bezoeken de volgende locaties op de volgende dagen: 
 

- Het Uiterjoon                 woensdag 2 maart 
- Bosch en Duin                donderdag 10 maart 
- Quintus                         donderdag 17 maart 

 
Vragenlijsten naar vertegenwoordigers van PG-cliënten en thuiszorg- cliënten 

 
Een steekproef van vertegenwoordigers van de PG-cliënten en extramurale cliënten ontvangen 
een schriftelijke vragenlijst. Daarin wordt gevraagd naar hun ervaringen en tevredenheid over 

de zorg- en dienstverlening. De thuiszorgcliënten en vertegenwoordigers van PG-cliënten 
hebben zes weken de tijd om de vragenlijst in te vullen en retourneren aan Facit.  

 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Joanita Post, (beleidsmedewerker)  
via het algemene telefoonnummer of via j.post@respectzorggroep.nl of met uw afdelingshoofd.  

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  

 

 
 

Carnaval in de Duinpan 
 
Dinsdag 9 februari was het in de middag een drukte van belang in de 

Duinpan. De zaal moest versierd worden voor het carnavalsfeest die 
avond.  
 

Vanaf 18.30 uur kwamen de eerste cliënten al de Duinpan in. 
Onherkenbaar soms, omdat zij zo mooi verkleed waren!  

 
Onder muzikale begeleiding van de Zingende Slager gingen de 
voetjes van de vloer en werd er meegezongen.  

In de pauze een drankje en een bitterbal en toen snel weer 
verder met het feest.  

 
En als je het zo gezellig hebt, dan gaat de tijd veel te snel! De 
avond vloog voorbij. 

 

Dank aan alle vrijwilligers en aanwezige familieleden. De 

cliënten hebben genoten! En de medewerkers natuurlijk ook!  
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 Dag Tijd Activiteit 

Dinsdag 1 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Quiz 

Woensdag 2 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 3 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 4 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 6 maart 11.30 u. Kerkdienst 

Mandag 7 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Puzzelen met elkaar 

Dinsdag 8 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 9 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie met een breiwerkje 

Nostalgische middag 

Donderdag 10 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 11 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Klassieke concert,  

Helen Jones (violiste), Saskia Hendriks (pianiste) 

Zaterdag 12 maart 10.30 u. NL Doet: voorjaarsmarkt 

Maandag 14 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 15 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Denksport 

Woensdag 16 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 17 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 18 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor….. 

Roze loper café  

Zondag 20 maart 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. Van Roon 

Maandag 21 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 22 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Paas knutselen 

Muziek uit vervlogen jaren 

Woensdag 23 maart 10.30 u.-16.00 u. Marijkehuis modeshow + verkoop 

Donderdag 24 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Paas ontbijt 

Wandelen 

Puzzelen 

Vrijdag 25 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Paasbingo 

Zondag 27 maart  1e Paasdag (geen activiteiten) 

Maandag 28 maart 14.00 u. 2e Paasdag: optreden van Marie Christien 

Dinsdag 29 maart 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen met materialen 

Zangavond 

 

 Activiteitenprogramma maart 2016 

Woensdag 30 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

Kinderen op bezoek (Tenforkids) 

Muziekmiddag 

Donderdag 31 maart 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 


