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Was ik maar een aap geweest!  
 

We staan met elkaar op de drempel van het nieuwe jaar. 
2016 is voor de Chinezen het jaar van de Aap. Mensen die 

geboren zijn in 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980 of 
1992 staan bij Chinezen hoog in aanzien. Zij zien deze 
mensen als harde werkers. Iemand die in een van deze 

jaren is geboren, is in de ogen van de Chinezen een 
romanticus en iemand die problemen oplost. Apen zijn ook 

slim, leergierig en geven niet snel op.  
In de dierenriem staat Aap ook voor grootmoedig, innovatief 
en flexibel. Aan de andere kan een Aap ook streken uithalen 

als hij zijn zin niet krijgt of te weinig aandacht krijgt. Wat 
had ik graag in het jaar van de Aap geboren willen worden!   

 
Ik wens u een goed 2016!  
 

Theo Stoffels, de locatiemanager 
 
 

Mijn buddyvriend Max  
 
Jeffrey van ICT heeft weer met zijn 

vriend Max (cliënt van Quintus) door 
Den Haag en omgeving getoerd. Max is 
net als Jeffrey gek van auto’s. Max zijn 

hele kamer staat vol van met kleine 
auto’s (voornamelijk Ferrari ’s).  

 
“Soms rijden wij door Scheveningen, soms richting 
Naaldwijk en omgeving. Op de terugweg mag ik van Max de 

tunnel niet vergeten, dan zetten wij de tunnel op stelten 
door het galmende uitlaatgeluid. Alles om mijn vriend Max 

een leuke middag te bezorgen (al vind ik het zelf ook 
hartstikke leuk en ben ik blij dat ik dit van mijn werkgever 

Respect Zorggroep mag doen).” 

Inzamelingsactie 
 

Aanschaf Tovertafels voor 
de Zee- en Duinwoningen 
 

Op vrijdag 29 januari 2016 
wordt er een benefietavond  

georganiseerd voor familie- 
leden en medewerkers van de 
PG-woningen. 

Aanvang: 19.00 tot 21.30 uur 
in de Duinpan. 

 
Kaarten zijn te koop  
voor € 7,50 bij Els Tetro,  

Laila van der Zwan of Bea van 
Schaik. 

 
De “zingende slager” zal  
deze avond optreden. 

 
Alle drankjes en hapjes   

kosten deze avond € 1,-. De 
opbrengst van deze avond 

gaat naar de tovertafels. 
 
Zie www.activecues.com voor 

meer informatie over de  
tovertafel. 

 
Komt u ook?  

http://www.activecues.com


 

 

 

 
 

Vertrouwenspersonen 

cliënten 

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 306 10 20 

 
 

 

De NS zegt het met bloemen.... 
 
Onze oudste vrijwilliger meneer Van Erkel 

reist nog altijd drie keer per week (op 
woensdag, donderdag en vrijdag) met de 

trein van Driehuis naar Den Haag.  
 
Gedurende de afgelopen jaren, waarin 

meneer Van Erkel wat moeizamer is gaan 
lopen, reiken medewerkers van de NS de 

helpende hand. Zowel op station Haarlem 
als op station Hollands Spoor wordt een 
zogenaamde brug neergezet zodat meneer Van Erkel, op zijn 

leeftijd, veilig in de trein belandt. Wat er op donderdag 12 
november gebeurde, slaat alles:  

 
Een manager van de NS stond meneer Van Erkel op te 
wachten op het perron met een mooie bos bloemen. De 

manager en zijn collega’s vinden het zo bijzonder dat meneer 
Van Erkel zoveel voor de cliënten in Bosch en Duin doet, dat 

hij volgens hen dit bloemetje verdiend heeft! 
 
Wij zijn het hier volkomen mee eens. Wat een prachtig 

gebaar! 
 

 

Alzheimersokken 
 
Sinds een aantal weken lopen er verzorgenden op de Zee- en 

Duinwoningen met Alzheimer sokken. Deze zijn ons 
geschonken door iemand die zitting heeft in Alzheimer 
Nederland. Het zijn twee verschillende sokken die symbool 

staan voor verwardheid. De sokken zijn ontworpen door 
modeontwerpers Mart Visser en Frans Moolenaar. 

Laatstgenoemde is helaas overleden aan de gevolgen van 
Alzheimer. De opbrengst van de sokken komt ten goede van 

de Stichting Alzheimer Nederland om verder onderzoek te 
kunnen doen naar de oorzaak en eventueel een geneesmiddel 
of remmer van de ziekte te ontdekken. Nogmaals onze dank 

aan de gulle gever. Wilt u zelf ook deze sokken en dus de 
stichting steunen? De sokken zijn te koop bij Albert Heijn. 

Tip: Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de 

locatie en bezoek de activi-

teitenpagina voor meer  

foto’s.  

 

Radio Remember 
 

Sinds kort hebben wij op  
de Duinviool en Zeeanemoon 

een abonnement op Radio 
Remember. 
 

Radio Remember draait  
gedurende de hele dag  

muziek die is afgestemd op 
de beleving en dag structuur 
van de dementerende  

oudere. 
Tot nu toe ervaren onze  

cliënten en medewerkers   
Radio Remember als  
herkenbare muziek. Ook zijn 

de muziekmomenten aan de  
dag aangepast. Zo is er op 

zondagochtend bijvoorbeeld 
kerkmuziek te horen en bij 
het avondeten is er 

tafelmuziek. 



 

 

Contactpersonen 

 

Een hulpje op de Zandloper en Zeepaardje 

 
Op zaterdag 21 november was op locatie Bosch en Duin voor de 

medewerkers van Respect en hun kinderen een Sinterklaasfeest 
in de Duinpan.  

Een jonge dame “Bridget” gaf aan dat zij veel 
liever de cliënten op de woning Zandloper 
wilde helpen. Naast aardappelen schillen, het 

eten en toetjes uitdelen, heeft zij ook nog op 
de woningen Zandloper en Zeepaardje de 

afwas  gedaan. 
Namens de cliënten en medewerker Kaouter:  

“Bridget, bedankt voor je hulp!” 

 
 

Sinterklaasfeest 
 

Op zaterdag 28 november was het een volle bak in de Duinpan. 
Cliënten en familieleden kwamen voor het Sinterklaasfeest. Sint 

en wel zeven Pieten brachten een bezoek.  
 
Dat was geen overbodige luxe, want er moesten 

acht zakken vol met cadeaus uitgedeeld worden 
aan de cliënten. De aanwezige familieleden 

ontvingen een chocoladeletter.  
 
De cliënten en hun familie konden daarna 

heerlijk genieten van een stamppottenbuffet. 
 

 

Sinterklaasfeest voorbouw Somatiek 

 
Op dinsdag 2 december werd het Sinterklaasfeest gevierd voor 
woningen Distel, Seinpost, Zandloper en Zeepaardje. 

Om 11.30u stonden al onze cliënten, ondanks de motregen, op 
de parkeerplaats van Bosch en Duin om daar de Sint en zijn 

Pieten te begroeten. Die Pieten waren daar overigens een 
beetje in paniek, want waar is Sinterklaas? Totdat een 
opmerkzame cliënt ineens de Sint en twee van zijn Pieten op 

het dak van Bosch en Duin ontdekte! Hoe daar nu weer af te 
komen? Een telefoontje naar de brandweerkazerne bracht 

gelukkig uitkomst. Met een hoogwerker is Sint van het dak 
gehaald. Erna genoten cliënten van heerlijke erwtensoep. Een 
mooie afsluiter voor een oer-Hollandse feestdag! 

 

Sinterklaasfeest met de peuters 
 
Wat was het gezellig druk op de Duindoorn! 14 peuters die 

allemaal wat gespannen waren voor Sinterklaasfeest. Een 
peuter was jarig en natuurlijk werd er voor haar gezongen. Na 

‘Lang zal ze leven’ volgden er veel gezellige sintliedjes. Er 
waren twee Zwarte Pieten en een van de peutervaders had zijn 
gitaar meegenomen om het geheel muzikaal op te leuken. Voor 

de jarige Sinterklaas werden mooie schilderijtjes ingekleurd en 
natuurlijk werd er ook veel gesnoept. Wat een feest! 

 

 

 
 

 

 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Vrijdag 1 januari - Nieuwjaarsdag (geen activiteiten) 

Zondag 3 januari 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 4 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Terugblik feestdagen 

Dinsdag 5 januari 10.30 u. 

15.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Nieuwjaarsreceptie 

Woensdag 6 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 7 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Winter wandeling 

Gezellige avond 

Vrijdag 8 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 10 januari 11.30 u. 

14.30 u. 

Kerkdienst 

Borrelmiddag 

Maandag 11 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Swingmiddag 

Dinsdag 12 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Roze loper café 

Bingo 

Woensdag 13 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen komen op bezoek 

muziekmiddag 

Donderdag 14  januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjes middag 

Filmavond 

Vrijdag 15 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bruincafé 

Zondag 17 januari 14.00 u. Optreden “Die jongens van Willems” 

Maandag 18 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 19 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Zingavond 

Woensdag 20 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Brei ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 21 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 

Filmavond 

Vrijdag 22 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Rock en roll middag 

Zondag 24 januari 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 25 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 26 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Wie ben ik? 

Woensdag 27 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen komen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 28 januari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Winterwandeling 

Winterquiz 

Vrijdag 29 januari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 31 januari 14.30 u. Optreden: muziek met John Hills 
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