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Tip van de manager! 
 

Vanaf donderdag 12 
november a.s. organiseert de 

centrale activiteiten- 
begeleiding regelmatig 
concerten. Hierin komen 

verschillende muziekstijlen 
en –vormen aan bod 

bijvoorbeeld klassieke 
muziek, piano, zang en/of 
viool. De concerten worden 

gehouden in de Duinpan en 
beginnen om 10.30 uur. Kijk 

voor meer informatie in het 
activiteitenoverzicht. 
 

Theo Stoffels 
De locatiemanager 
 

Zie ginds komt de stoomboot 

 
De feestweek van Respect Zorggroep  was een groot succes. 

Cliënten werden elke dag verrast met feestelijke activiteiten. 
Het meest spectaculair vond men wel het circus aan huis. 

Locatie Bosch en Duin werd omgetoverd tot een echte piste 
en cliënten konden de circusdieren van dichtbij bewonderen. 
De thuiswonende cliënten ontvingen een bon die zij mochten 

inwisselen voor heerlijk gebak en brood of verse vis. En 
natuurlijk werd er ook gedacht aan de vrijwilligers die zich al 

jaren met hart en ziel voor onze cliënten inzetten. Zij kregen 
een uitgebreid diner met livemuziek. De reacties op deze 

avond waren lovend. Binnenkort ontvangt u een speciale 
editie met foto’s als blijvende herinnering aan deze week.  
 

Het feestgevoel gaat door. Want het wordt inmiddels tijd om 
ons voor te bereiden op de intocht van Sinterklaas. Op 

zaterdag 14 november komt hij met zijn stoomboot aan in de 
haven van Scheveningen. Deze gebeurtenis is tevens de 
opmaat naar de gezellige maar donkere laatste weken van 

het jaar. In Bosch en Duin worden er ook dit jaar weer veel 
activiteiten aangeboden die in het teken staan van deze tijd.  

 
Theo Stoffels 
De locatiemanager 

 

 
Golfslag, Binnenhaven en Buitenhaven in beweging 

 

Veel dingen niet meer 
kunnen, is het beeld wat 

mensen hebben bij 
achteruitgang. Maar soms 
raak je iets kwijt, waar je 

helemaal niet zo blij mee 
was. Een van de dames  op 

de foto is haar watervrees 
kwijtgeraakt als gevolg van een aandoening en is daardoor nu 
heel blij als de gelegenheid er is om te gaan zwemmen. 

Gelukkig is er steeds meer gelegenheid. Dankzij een 
vrijwilliger die mee gaat, kunnen er nu meer cliënten begeleid 

worden bij het zwemmen. Op twee maandagen in de maand 
wordt er gezwommen in Monster, waar een volledig 
aangepast zwembad is. Voor de cliënten die de mogelijkheid 

hebben om over te stappen in een andere stoel is er iedere 
twee weken op dinsdagavond de gelegenheid om mee te gaan 

naar het zwembad de Blinkerd, hier op Scheveningen.   
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Contactpersonen 

 

Uitreiking Prezo gouden keurmerk 

 
Op maandag 5 oktober was de opening van de lustrumweek.  

Terwijl de cliënten verwend werden met een heerlijke High Tea, 
overhandigde Theo Stoffels aan een aantal medewerkers van 
Respect Zorggroep het Prezo gouden keurmerk in de zorg.   

 
Wij feliciteren alle medewerkers met dit behaalde resultaat. Een 

resultaat om trots op te zijn!  
 

 

Vrijwilligers verwend met een verzorgd diner 
 
Donderdag 8 oktober kregen de vrijwilligers van Bosch en Duin 
een verzorgd diner aangeboden als dank voor hun inzet voor 

onze cliënten. Maar liefst 85 vrijwilligers schoven aan in 
restaurant Het Bosch-Uitje. Men genoot van een heerlijke moot 

zalm of een sappige tournedos! Het geheel werd opgeluisterd 
met muziek van accordeonist Jan. Na afloop werden chef-kok 
Kick Hennink en zijn mannen beloond met een daverend 

applaus! Na het diner ontvingen de vrijwilligers nog een klein 
presentje: een fotolijstje met daarin de toepasselijke tekst:  

"Door jou schijnt de zon, voor onze cliënten net iets vaker” 

Dagje Artis 
  
Gerda den Heijer-Toet en haar moeder, cliënte mw. Toet-

Pronk van woning Zeekraal zijn onlangs met andere 
cliënten van de  Zee- en Duinwoningen een dagje naar 
dierentuin Artis in Amsterdam geweest.  

Tijdens de heenreis werd er in de bus luidkeels meegezongen 
met oude Nederlandse liedjes. “Na de lunch die klaarstond in 

Artis, zijn we heerlijk door het park gaan wandelen, kijkend 
naar alle mooie dieren.” De cliënten hebben enorm genoten. Bij 
thuiskomst kon men in de Duinpan nog genieten van een 

gezamenlijke maaltijd en een heerlijke toetje.  
Alle medewerkers en vrijwilligers die deze dag hebben 

georganiseerd, hartelijk dank voor jullie inzet!  

10-jarig jubileum 

 

 

 

Vrijwilligersdiner 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spectaculair circus in huis! 

Op dinsdag 6 oktober was in het kader van de jubileumweek 
circus Boltini te gast in Bosch en Duin. De circus artiesten 

gaven voor de cliënten een eerste voorstelling in de middag 
van 14.30-15.30 uur en een tweede voorstelling in de avond 

van 19.00-20.30 uur.  
 
Tijdens de optreden zagen we onder andere jongleurs en 

acrobaten. Maar ook reptielen, zoals krokodillen, een 
leguaan, varaan, slangen, vogelspinnen, schorpioenen. 

 
Wat een spektakel! 

Tussen de twee voorstellingen door werden er op een aantal 
afdelingen kleine voorstellingen gegeven en konden de 

cliënten gezellig mee doen met de jongleurs. En sommige 
cliënten durfden het zelfs aan om een aantal reptielen van 
dichtbij te bewonderen, aan te raken en vast te houden.   

Mantelzorg- 

ondersteuningsgroep 
 

Maandag 16 november 2015   
van 16.30 tot 18.00 uur  
vindt er opnieuw een mantel-

zorgondersteuningsgroep plaats 
voor alle mantelzorgers van de 

afdelingen psychogeriatrie van 
Respect Zorggroep.  
 

Locatie Bosch en Duin,  
ruimte Zeelicht  (etage –1) 

 
Thema van deze bijeenkomst 
zal zijn: het levenseinde.  

 
De deelnemers van een  

eerdere bijeenkomst hebben 
aangegeven het moeilijk te  

vinden welke keuzen zij moeten 
maken, wanneer de specialist 
ouderengeneeskunde bij hen 

een vraag neerlegt over het  
medisch beleid.  

 
● Wanneer is het goed om te 

stoppen met levensverlen-

gende ingrepen?  
 

● Wanneer moet je iemand 
laten gaan?   

 

● Wanneer moet je dat juist 
niet doen? 

 
● Hoe zit dat nu met  
        morfine?  

 
● En hoe kan het  einde er 

uit zien?  
 
Deze vragen staan komende  

bijeenkomst centraal waarbij 
een specialist ouderengenees-

kunde komt vertellen over zijn 
werkervaringen hiermee.  
Alle mantelzorgers die  

denken baat te hebben bij de 
groep zijn welkom!  

 
Opgave kan heel  
gemakkelijk via:  mantel-

zorg@respectzorggroep.nl  

mailto:mantelzorg@respectzorggroep.nl
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Dag Tijd Activiteit 

Zondag 1 november 14.30 u. Geen kerkdienst 

Maandag 2 november 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Glas versieren 

Dinsdag 3 november 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Koekjes bakken 
Zangavond 

Woensdag 4 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Gymmen met Duitse kinderen 
Muziek uit vervlogen jaren 

Donderdag 5 november 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Bewegen op maat 
Filmavond 

Vrijdag 6 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffie-ochtend 
Zingen met Peter 

Zondag 8 november 14.30 u. Optreden Mums theater 

Maandag 9 november 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
High Tea 

Dinsdag 10 november 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Appelbollen bakken 
Seizoenen quiz 

Woensdag 11 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Creatief 
Rock & Roll middag 

Donderdag 12 november 08.30 u. 

10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 

Verschillende muziekstijlen & zang…. 
Winter wandeling 
Gezellig avondje 

Vrijdag 13 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Mannen en interactie 
Zingen met dhr. Van Roon 

Zondag 15 november  Geen activiteiten 

Maandag 16 november 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Wintercollages maken 

Dinsdag 17 november 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Bewegen op muziek 
Zangavond 

Woensdag 18 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffie ochtend 
muziekmiddag 

Donderdag 19 november 08.30 u. 
10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Verschillende muziekstijlen & zang…. 
Winterwandeling 
Winter quiz 

Vrijdag 20 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Wilma leest voor 
Café middag 

Zondag 22 november 14.30 u. Optreden Jazz Orchestra 

Maandag 23 november 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Krentenbollen bakken 

Dinsdag 24 november 10.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen 
Sjoelavond 

Woensdag 25 november 10.30 u. 
14.30 u. 

Breiochtend 
Moderne muziek 

Donderdag 26 november 08.30 u. 
10.30 u. 
10.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Verschillende muziekstijlen & zang…. 
Wandelen 
Filmavond 

Vrijdag 27 november 10.30 u. 
14.30 u 

Mannen interactie 
Gezellige middag 

Zondag 29 november 14.30 u. Optreden Revue gezelschap 

Maandag 30 november 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sinterklaasliedjes 
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