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Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

We zitten weer in de laatste maand van 

het jaar met het vooruitzicht van donkere 
en soms koude dagen. Niet voor iedereen 

een makkelijke periode, maar wij in Bosch 
en Duin proberen wij er toch een 
sfeervolle tijd van te maken.  

 
In de maand december worden er op de 

woningen en in de Duinpan veel activiteiten georganiseerd. 
In de speciale editie treft u een overzicht van alle activiteiten 
aan.  

 
Namens alle medewerkers van Bosch en Duin wens ik u fijne 

feestdagen! 
 
Theo Stoffels 

De locatiemanager 
 

 

Dagje uit vrijwilligers Bosch en Duin 

 
Krap een week na het succesvolle vrijwilligersdiner stapten 

58 vrijwilligers om 7.45 uur in de bus voor het zeer verdiende 
dagje uit! Deze keer was de bestemming de 

Orchideeënhoeve in Luttelgeest en Museum Oudhollandse 
Ambachten in Joure.  
 

Een eindje rijden, maar in de bus werd er gezellig gekletst. 
Men genoot van de rit èn van de versnaperingen. Vrijwilligers 

die elkaar nog niet kenden, maakten deze dag kennis met 
elkaar. Altijd leuk!  

 

In de Orchideeënhoeve genoten 
zij van de prachtige planten, 

bloemen, vlinders en aapjes die 
daar rondsprongen in het perfect 
nagebootste tropisch regenwoud.  

 
Na de heerlijke lunch vertrok de 

groep naar Joure voor het 
bezichtigen van prachtig 
tentoongestelde Oudhollandse 

ambachten.  
 

De middag werd afgesloten met 
een kop koffie met een "Fries 
Duumpkje”.  

 

 

Uw mening is belangrijk!  
 

Het afgelopen jaar is er veel 
veranderd in de zorg.  
 

De AWBZ is Wlz geworden, 
veel taken uit de oude AWBZ 

zijn overgedragen naar de  
gemeente in de Wmo en naar 
zorgverzekeraars in de  

Zorgverzekeringswet.  
 

Zorg-belang Zuid-Holland  
behartigt de belangen van  
cliënten en doet onderzoek 

naar de effecten van deze  
veranderingen voor  

zorgvragers, hun mantel-
zorgers en zorgprofessionals.  

 
Respect vindt het belangrijk 
dat de effecten voor de  

cliënten inzichtelijk worden 
gemaakt. Vandaar dat wij u 

willen vragen om de vragen-
lijst in te vullen.  
 

U kunt hiervoor de digitale  
enquête invullen via: 

 
www.monitor.zorgbelang-
panel.nl/zuid-holland/effecten-

decentralisatie.  
 

 
 
Bij voorbaat dank voor uw  

medewerking! 
 

 
Theo Stoffels 
De locatiemanager 

 

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/zuid-holland/effecten-decentralisatie
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Twee Zwarte Pieten op bezoek 

 
Op zaterdag 21 november kreeg Coördinerend 

Verpleegkundige Gerdien Blok onverwachts bezoek van twee 
Zwarte Pieten. Dan ook maar even samen op de foto. 

 

 
De Sinterklaasintocht  

 
De cliënten van de Golfslag hebben genoten van de 
Sinterklaasintocht. En wat kregen zij een hoop aandacht van 

alle Pieten. Een bedankje gaat uit naar Stefanie Pronk, die dit 
initiatief heeft genomen. 
 

 
 

Meneer Van der Harst tussen de Pietenbende 
 
Op zaterdag 14 november kon meneer Van der Harst niet 

wachten om naar de intocht van Sinterklaas te gaan kijken.  
 

Toen de stoet van de Sint in zicht kwam, werd meneer van de 

Harst door een aantal Pieten enthousiast begroet. Op de foto 

hiernaast zie je hoe hij schitterde tussen de vrolijke Pieten.  

 

Schoentjes verven en pakjes maken 

Onder het genot van een bakje koffie met gevulde speculaas 

en chocolaatjes heeft een aantal cliënten van de Zee-/ Duin-
woningen in de Duinpan Sinterklaasdecoratie gemaakt.  

 
Zo hebben de cliënten schoentjes geverfd en van melkpakken 
cadeautjes gemaakt. Na de 

gedane arbeid smaakte een 
advocaatje prima.   

Het resultaat mag er zijn!  
 

Met dank aan familie en 
collega’s voor de hulp op die 
dag! 

Tip: Kijk op onze  

website : 

www.respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de lo-

catie en bezoek de activitei-

tenpagina voor meer  

foto’s.  



 

 

Contactpersonen 

 

Gefeliciteerd Bruidspaar! 
 
‘Zuster’ Alma van de woningen Zandloper/Zeepaardje is op  

30 oktober in het huwelijk getreden. Van harte gefeliciteerd! 
Collega’s waren bij deze bijzondere gelengheid aanwezig en 

genoten van het feest. Op de foto hiernaast het stralende 
bruidspaar tussen de collega’s.  
 

 

Nazomer barbecues  
 

Op dinsdag 22 september en dinsdag 13 oktober werden er 

voor de woningen Distel/Seinpost en Zandloper/Zeepaardje  
nog twee Zomer-barbecues georganiseerd.  
 

Beide barbecues werden op de terrassen van de woningen 
gehouden en waren meteen ook een mooie afsluiting van het 

zomerprogramma.  
 
Voor deze gelegenheden kwamen Chris Verbruggen en de heer 

Bal als ware koks het vlees voor ons op de barbecue bereiden. 
En wat hebben onze cliënten gesmuld!  

 

Dagje Noordwijk 
 
De woningen Binnenhaven, Buitenhaven en Golfslag zijn dit jaar 
voor de jaarlijkse barbecue naar Noordwijk geweest. “Normaal 

gesproken genieten we van de grillkunst van onze eigen koks, 
maar dit jaar dachten we eens lekker buiten de deur te gaan”.  

Het weer was uitzonderlijk mooi en iedereen die wilde, is het 
strand op geweest in de strandrups van Noordwijk. Met de 
medewerking van mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers 

van alle verschillende diensten in huis is het een schitterende 
dag geworden. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Dinsdag 1 december 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen interactie en kunst 

Bewegen 

Zangkoor BD 

Woensdag 2 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Sinterklaas bingo 

Donderdag 3 december 08.30 u. 

10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u  

Sinterklaas ontbijt 

Sint liedjes zingen 

Winterwandeling 

Sint avond 

Vrijdag 4 december 10.30 u. 

14.00-15.00 u. 

Klassiek concert 

Sinterklaasfeest  

Zondag 6 december 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 7 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Nostalgische middag 

Dinsdag 8 december - Geen activiteiten  

Woensdag 9 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Brei-ochtend 

Muziek middag 

Donderdag 10 december 10.30 - 16.00 u. Kerstmarkt 

Vrijdag 11 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor… 

Roze loper café 

Zondag 13 december 14.30 u. Optreden Tiny & Mario 

Maandag 14  december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjes 

Dinsdag 15 december 10.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, kunst en interactie 

Zangavond BD koor 

Woensdag 16  december 14.30 u. 

19.00 u. 

Muziekmiddag 

Optreden Andrea’s koor 

Donderdag 17 december 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 

Kerstfilm 

Vrijdag 18 december 10.30 u. Kerststukjes maken 

Zondag 20 december 14.30 u. Optreden Fonds 1818 Decibella 

Maandag 21 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Nostalgische kerstmiddag 

Dinsdag 22 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Optreden van het BD kerstkoor 

Woensdag 23 december 103.0 u. 

14.30 u. 

Kerstochtend 

Kerstmuziek 

Donderdag 24 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Kerstontbijt 

Optreden Jo Ann 

Vrijdag 25 december 

 

Zaterdag 26 december 

- 

 

11.30 u. 

Geen activiteiten 

 

Kerstkerkdienst 

Zondag 27 december 14.30 u. Aangeklede borrel 

Maandag 28december 08.30 u. 

10.30 u. 

Samen ontbijten 

Glühwein met een winterquiz 

Dinsdag 29 december 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen en interactie  

Appelflappen bakken 

Nieuwjaarsquiz 

Woensdag 30 december 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Nieuwjaars muziek 

 Activiteitenprogramma december 2015 

Donderdag 31 december 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten met bubbels 

Oliebollen bingo 


