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Leuke activiteiten in Bosch en Duin 
 

De maand juni wordt weer een maand met veel leuke activi-

teiten. In huis én in de stad. Zelf kom ik uit de Bollenstreek 
maar als er in de stad Den Haag iets leuks te doen is dan ga 
ik er graag heen. In juni is er veel te doen. Op 4 juni, Dag 

van de Architectuur waar veel historische en bijzondere ge-
bouwen voor een dag hun deuren openen voor bezoekers.  

Of wat dacht u van Vlaggetjesdag op 18 juni? Dit is al lang 
geen lokaal feestje meer: het heeft landelijke bekendheid. 
Dat geldt ook voor Veteranendag op 25 juni en ParkPop op 

26 juni. Gelukkig allemaal in het weekend, want je zou niet 
meer aan werken toekomen met al die activiteiten!  

 
Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Respect wil ik u 
graag melden dat alle afdelingen weer geld krijgen om in de 

zomerperiode extra activiteiten te organiseren. Dit geld heeft 
de Stichting ontvangen van sponsoren en familieleden die lid 

zijn van de Stichting. Voor meer informatie hierover kunt u 
altijd bij het afdelingshoofd terecht. Ik wens u een goede 

maand! 
 

Ik wens u een goede maand! 

 
Theo Stoffels 
Locatiemanager 

 

 
U kunt zich inschrijving voor de avondvierdaagse! 

 
Op  25 juli 2016 tot en met 28 juli 2016 organiseren wij  
samen met de vrijwilligers en de vertegenwoordigers van 

onze cliënten al weer de 11e avondvierdaagse. Cliënten,  
familie en contactpersonen zijn hiervoor van harte welkom. 

Elke avond starten we om 18.30 uur en eindigen we om 
20.30 uur. Bent u er dit jaar ook bij? 
 

De avondvierdaagse! 
 
Het inschrijfformulier kunt u 

vinden op de tafel bij de  
receptie, waar ook de 

nieuwsbrief “de Duinpost” 
ligt. 
 

U kunt het inschrijfformulier 
voor 18 juli 2016 inleveren 

bij de centrale activiteiten-
begeleiders. 



 

 

Vrijwilligers verwend 

tijdens de Dag van de 
Zorg 

 
 

 

Oranje bingo 

De heer Frank Lentz geeft een afscheidsfeest 

voor de cliënten 
 

De heer Frank Lentz, voormalig bestuurder van Respect,  
gaf op zaterdag 30 april een afscheidsfeest voor de 

cliënten. Hij was samen met zijn gezin aanwezig op deze 
mooie dag! 
Het koor “Geef ze van Jetje” verzorgde voor de cliënten een 

fantastisch optreden! In de pauze koffie met gebak en als 
afsluiting een drankje met heerlijke hapjes! Met mooie 

woorden gesproken door de heer Klaas Smilde, huidige 
bestuurder, als afscheid voor de heer Frank Lentz. 

 
Meneer Lentz, namens alle bewoners danken wij u hartelijk 
voor dit bijzondere afscheid! 

 
Oranje bingo 
 

Zaterdag 23 april hadden de Zee- en Duin woningen voor 
de cliënten en hun familie een oranje bingo georganiseerd 
en waren er mooie prijzen te winnen. 

 
Bij de bingo was een jarige in ons midden. Deze mevrouw 

had een van de hoofdprijzen gewonnen,  
hoe bijzonder is dat! Lock en Ellen van Alphen  

Tel: (070) 306 10 20 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Op donderdag 12 mei 2016 
“de dag van de zorg” werden 

medewerkers én vrijwilligers 
aangenaam verrast met een 

aantal verwennerijen. 
 
Voor iedereen was er een tasje 

met heerlijke producten van 
Rituals en er was gelegenheid 

om bij een echte smoothiebar 
een heerlijke smoothie naar 

keuze te bestellen.  
De smoothiebar viel bij  
iedereen erg in de smaak. 

 
Vervolgens kon men naar de 

ruimte het Bosch, om daar te 
genieten van een heerlijke 
stoelmassage. Hier zaten con-

tinu een flink aantal vrijwil-
ligers op hun beurt te wachten 

om na de massage heerlijk 
ontspannen weer naar buiten 
te komen! 



 

 

Vertrouwenspersonen  

Cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen 

Tel: (070) 306 10 20 

 

 

Wensmenu’s op woning Seinpost 
 
De cliënten van de woning Seinpost hebben aangegeven dat zij 

zelf wat meer de regie en de keuze willen hebben over wat er 
bij hun op tafel komt.  

 
Daarom is de woning gestart met het 
koken van wensmenu’s.  

 
De cliënten kunnen om beurten 

aangeven wat er die dag gekookt 
wordt. 
De cliënt wiens keuze die dag wordt 

gekookt helpt overigens zelf ook mee 
in de keuken.  

 
Als oud-zeeman koos de heer Taal  
natuurlijk voor een gebakken visje. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bezoek aan de Gemeente Museum 
 

Als voorproefje op het zomerprogramma hebben enkele 
bewoners van woningen Zeepaardje en Seinpost op donderdag 

21 april een door hen zeer gewenst bezoek gebracht aan het 
Gemeente Museum.  

 
Eenmaal binnen kwamen zij ogen te kort met het bekijken van 
het werk van onder ander Karel Appel en Gustav Klimt.  

 
Het bleek dat onze bewoners best kritisch waren over wat ze 

zagen en het soms gewoon ook niet mooi vonden. Ook het 
museum-café en de winkel werden natuurlijk bezocht! 
 

 

Zomermarkt 23 juni 2016 
Van 10.00 tot 16.00 uur 

In de Duinpan 
 

Op 23 juni organiseert het 

centrale Activiteitenteam weer 
een gezellige zomermarkt met 

verschillende kraamhouders 
die leuke spulletjes verkopen.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ook zijn er lekkere hapjes en 

drankjes verkrijgbaar en het 
rad van avontuur zal weer 

draaien.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Komt u ook? 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Woensdag 1 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend in de tuin 

Muziek middag 

Donderdag 2 juni 08.30 u. 

10.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 3 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 5 juni 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 6 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Spaanse ontbijt 

Kinderen op bezoek 

Dinsdag 7 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op Spaanse muziek 

Optreden Heksenketel 

Woensdag 8 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Spaanse muziek 

Donderdag 9 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Spaanse ontbijt 

Wandelen 

Film: Spaans dansen 

Vrijdag 10 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Tortilla’s proeven met Sangria 

Zondag 12 juni 14.00 u. Optreden: Mexico en Spanje 

Maandag 13 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Italiaanse ontbijt 

Pizza maken 

Dinsdag 14 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 15 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 16 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Italiaanse ontbijt 

Wandelen 

Gezellig Italiaanse avond 

Vrijdag 17 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor…. 

Klassieke muziek….. 

Zaterdag 18 juni 14.30 u. Italiaanse middag 

Maandag 20 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Griekse ontbijt 

Bloemschikken 

Dinsdag 21 juni 10.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Griekse avond in de tuin 

Woensdag 22 juni 10.30 u. Duitse kinderen op bezoek 

Donderdag 23 juni 10.00 u.—16.00 u. Zomermarkt 

Vrijdag 24 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 26 juni 14.00 u. Optreden: “wij zijn blij met u” 

Maandag 27 juni 08.30 u. 

10.30 u. 

Franse ontbijt 

Franse middag 

Dinsdag 28 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Franse quiz 

Woensdag 29 juin 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie in de tuin 

Muziekmiddag 

 Activiteitenprogramma juni 2016 

Donderdag 30 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

 

Franse ontbijt 

Wandelen 

 


