
 

 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

Nummer 10, oktober 2015 

 
In verband met Respect 

zorggroep ’s 10 jarige 
jubileum, wens ik u allen in 
de week van 5 oktober tot en 

met 9 oktober een hele fijne 
feestweek en hoop ik dat u 

allen geniet van de vele 
activiteiten die wij aanbieden, 
waaronder: 

 
 

● Opening lustrumfeest 
met een heerlijke  

high tea 
● uitreiking keurmerk 
● Een 1e en 2e 

voorstelling van 
Circus Boltini 

● Buttons maken 
(lustrum) 

● Workshop 

bloemschikken 
● Optreden van een 

pianiste en gitarist, 
met gebak 

● Super bingo, met 

hapjes en drankjes 
 

 
Theo Stoffels, 
Locatiemanager  

Wereld dierendag 

 
Op 4 oktober is het wereld dierendag en staan we stil bij alle 

dieren die ons dierbaar zijn. In Bosch en Duin zijn dat er ook 
veel. Denk aan de vissen en konijnen op verschillende 

woningen, de vogels in het restaurant en in de buitentuin.  
En natuurlijk niet te vergeten onze zwarte huiskat Eus!  
 

Eus wordt door veel cliënten en 
bezoekers gewaardeerd én 

verwend, want wat hij  
dagelijks krijgt aan lekkere 

hapjes is niet te tellen.  
 
Eus heeft 1 nadeel en dat is 

dat hij soms boos reageert op 
bezoekers met een hond.  

 
Maar dat vergeven wij hem, want hij brengt ook veel plezier 
en huiselijkheid. 

  
 

Theo Stoffels 
De locatiemanager  
 

 

In de week van 5 oktober tot en met 9 oktober 
viert Respect zorggroep zijn 10 jarige jubileum  
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Woning Distel/Seinpost 

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Jonska 

 

 

 

De Duin & Zee woningen 

Naar Madurodam. 
 
Voor de woning Distel/Seinpost stond op het zomer- 

programma een leuk uitje gepland. De woningen bezochten 
namelijk het allerkleinste stadje van Nederland: Madurodam. 

“Rond een uur of elf vertrokken we, met het mooiste weer 
van de wereld, lopend vanuit Bosch en Duin, richting 
Madurodam”. Bij aankomst ging men per tweetal, op eigen 

gelegenheid, het park verder verkennen. Na een gezellige 
stop op het terras was er nog tijd voor de souvenirwinkel. 

Eenmaal terug in Bosch en Duin, werd de dag afgesloten met 
een feestelijk etentje in ons Restaurant ’t Bosch-uitje. 
Kortom, een topdag! 

 

Edyta Jonska, afdelingshoofd Branding/Stroming 

 
Ik wil me graag even voorstellen: 

Ik ben Edyta Jonska.  
12 jaar geleden ben ik bij Respect zorggroep,  

locatie Bosch & Duin begonnen als VIG-er op de afdeling 
Golfslag. Met veel passie heb ik op deze afdeling met de 
cliënten gewerkt en dit heeft mij altijd veel voldoening 

gegeven. 
Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging en verbreding van 

mijn kennis en horizon. 
 
Vanaf 1 september ben ik begonnen in de functie 

afdelingshoofd van de woningen Branding/Stroming.  
In de periode van 23 september ‘15 t/m 31 maart ‘16 

vervang ik daar mijn collega Marzena Krosnicka. 
 

 

Gezamenlijke lunch 
 
De Duin & Zee woningen hebben onlangs gezamenlijk met 

hun familie geluncht.  
Naast lekkere broodjes waren er diverse 
salades.   

De lunch werd afgesloten met een mini 
Magnum, lekker hoor!  



 

 

Contactpersonen 

 

NAZOMEREN. 
 
De cliënten van de woning Zandloper gingen er gezamenlijk 

gezellig tussenuit.  
 

Speciaal voor hen werd 
er een wandel-uitje 
gepland naar eetcafé 

Zarautz.  
 

 
 
 

 
 

 
 

De datum was al een tijdje van te voren geprikt, waarbij op de 

dag van vertrek bleek dat we nog heel aardig nazomer-weer 
troffen. De cliënten hebben die middag lekker buiten op het 

terras kunnen zitten, met daarbij natuurlijk een hapje en 
drankje.  
 

En op 3 druppels regen na (zittend onder de parasols),  
hielden we het die middag toch helemaal droog! 

 

 
 

Dakterras Strand 
 

De heer Clemenkowff ging altijd elke dag met een gietertje van 
zijn badkamer naar het grote dakterras, om zijn plantjes te 

verzorgen. Dit werd te zwaar voor hem. 
Daarom heeft de heer Clemenkowff namens de Stichting 

Vrienden Van een Tuinslang gekregen van wel 30 meter lang! 
 

Hierdoor heeft hij tijd en energie over voor al zijn andere 
Hobby’s! 
 

Woning Zandloper 

 

 

 

Tip:  

Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de 

locatie en bezoek de 

activiteitenpagina voor meer 

foto’s.  

 

 

 
Vertrouwenspersonen 

cliënten: 

Annemieke Wilmink en Nel 
Vreugdenhil: (070) 3061020 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Donderdag 1 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 

Kattentongen bakken 
Dieren film 

Vrijdag 2 oktober 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannenochtend 
Bibliotheek open 
Zingen met Peter 

Zaterdag 3 oktober 14.30 u. Optreden meezingkoor Sangdoel 

Maandag 5 oktober 10.30 u. 
 
14.30 u. 

Lustrumfeest: opening met high tea, uitreiking keurmerk 
door Theo Stoffels (locatiemanager) 
Caribische middag met cocktails en hapjes 

Dinsdag 6 oktober 10.00 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Fotograferen met kameel 

1e voorstelling Circus Boltini 
2e voorstelling Circus Boltini 

Woensdag 7 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Buttons maken lustrum 
Workshop bloemschikken, stroopwafelkraam 

Donderdag 8 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Optreden pianiste en gitarist, met gebak 
Super bingo, hapjes en drankjes 

Vrijdag 9 oktober 10.30 u. 
13.30 u. 

Scheveningse dag met vis en ijs voor iedereen. 
Marcel de Zoete 

Zondag 11 oktober 14.30 u. Borrelmiddag met Paul 

Maandag 12 oktober 08.30 u. 

14.30 u. 

Gezond ontbijt 

Gezondheidsposters maken 

Dinsdag 13 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie & kunst 
Bewegen op muziek 
Spelletjesavond 

Woensdag 14 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Handwerkochtend 
Muziekmiddag, Klassiek 

Donderdag 15 oktober 08.30 u. 
10.30 u. 
14.00 u.-16.00 u. 
14.30 u. 

Gezond ontbijten 
Muziekstijlen & zang 
Marijke modehuis, verkoop 
Wandelen 

Vrijdag 16 oktober 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Wilma leest voor... 
Bibliotheek open 
Vitaliteitsbingo 

Zondag 18 oktober 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 19 oktober 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Herfst collages maken 

Dinsdag 20 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen  & interactie 
Bewegen met materialen 
Moppenavond 

Woensdag 21 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Brei-ochtend 
Jaren 50 muziekmiddag 

Donderdag 22 oktober 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Bewegen op de maat 
Filmavond 

Vrijdag 23 oktober 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen, interactie & kunst 

Voorstelling (try out) Zeestraat, Gratis voor iedereen! 

Zondag 25 oktober 14.30 u. Optreden fonds 1818 

Maandag 26 oktober 08.30 u. 
14.30 u.  

Gezond ontbijten 
Sumo worstelen 

Dinsdag 27 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie & kunst 
Bewegen op muziek 
Bingo 

Woensdag 28 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Duitse kinderen komen gymen 
Muziekmiddag 

Donderdag 29 oktober 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Gezond ontbijten 
Herfstwandeling 
Quizavond 

Vrijdag 30 oktober 10.30 u. 
14.30 u. 

Mannen & interactie 
Sport middag 

 Activiteitenprogramma oktober 2015 

Zondag 4 oktober 11.30 u. Kerkdienst 


