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Roze Loper Café 

 

Op 12 januari 2016 hebben we 

in locatie Bosch en Duin een 

tweede Roze Loper Café 

georganiseerd. Een 

ontmoetingsplek voor 

homoseksuele ouderen.  

 

Hoewel homoseksualiteit in 

Nederland steeds breder 

geaccepteerd wordt, zijn er 

nog steeds veel homoseksuele 

ouderen die nog niet zichzelf 

durven zijn.  

 

Tijdens het Roze Loper Café 

heeft men verhalen en 

ervaringen kunnen uitwisselen 

onder het genot van een hapje 

en een drankje en gezellige 

livemuziek van het koor Vox 

Rosa. Hiernaast ziet u een 

impressie van de bijeenkomst.  

 

Op zondag 21 februari vindt 

voor de derde keer het Roze 

Loper Café plaats in de 

Duinpan van Bosch en Duin. 

Komt u ook? 
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Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit! 

 
We zitten weer in de periode dat we de 
tevredenheid van cliënten en hun eerste 

contactpersonen extern laten 
onderzoeken.  
We laten dit doen door een extern 

bureau Facit. Dit bureau heeft al eerder 
onderzoeken gedaan bij ons. Het belang 

van een grote mate van tevredenheid 
van cliënten is onze eerste prioriteit. Bij 
Respect moet het namelijk goed voelen! 

  
Door de tevredenheid te meten, weten we ook meteen waar 

we nog aan moeten werken. Want het goede gevoel waar we 
voor staan kan altijd beter; daar werken we aan!  
 

Ik hoop van harte op uw medewerking bij het onderzoek en 
ben natuurlijk zeer benieuwd naar het resultaat. 

 
Theo Stoffels, locatiemanager 

 

 



 

 

 

 

Terugblik Duin en zee woningen,  

November/December 2015 
 

De Duin- en Zee woningen hebben in de maand november en 
december leuke familie-activiteiten gehad.  

De maand november begon met de Sinterklaasviering. Rond 
de kerstdagen werden er kerststukjes gemaakt en kwam er 
voor cliënten en familie een optreden in de Duinpan, waarin 

allemaal kerstliederen werden gezongen. Op 25 december 
was de traditionele kerstlunch met familie. Na afloop werden 

de kerstcadeaus voor cliënten uitgedeeld.  
Op zaterdag 2 januari is er met elkaar getoost op het nieuwe 
jaar. Aansluitend volgende de bingo. 

 

 

 

Heerlijk kerstdiner 

 

Rond de kerstdagen hebben de cliënten van de woningen 

Strand/Robben genoten van een heerlijk vijfgangen kerstdiner 
in het restaurant en konden zij luisteren naar mooie 
pianomuziek. Tussen de gangen door werden er cadeautjes 

uitgedeeld. 

Nel en Annemieke geven 

het stokje door 
 

 
Nel Vreugdenhil en Annemieke 
Wilmink zijn gestopt met de 

functie als cliënt- 
vertrouwenspersoon.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vanaf januari 2016 geven zij 

het stokje door aan Ellen van  
Alphen en Piet Lock. 

 
Bij deze danken we Nel en  
Annemieke voor hun jaren- 

lange inzet in deze functie en 
wensen we Ellen en Piet heel 

veel succes! 

 

 

Vertrouwenspersonen  

Cliënten: 

 

 

 

 

 

 

Piet Lock en Ellen van Alphen  

Tel: (070) 306 10 20 



 

 

Contactpersonen 

 

Oliebollen high tea 

 
De cliënten van woningen Strand en Robben zaten op 

Oudejaarsdag aan een mooi gedekte tafel heerlijk te smikkelen 
van een  oliebollen high tea! 

 

Dat klinkt als muziek in de oren 
 

 
De heer van Erkel komt 
een keer per week langs 

op de woning Zee-appel 
om muziek te draaien 
voor de cliënten.  

 
Wat een gezelligheid! 

 

 
 

 
 

Diner op kerstavond  
 
Op kerstavond besloten de medewerkers Albertine, Carla, 

Branka en Rasida van de woningen Zee-appel en de Duinroos 
om met elkaar een gezamenlijke kerstmaaltijd te bereiden 
voor de cliënten van beide woningen. Het werd een heerlijk 

diner en een gezellige en ontroerende avond. Het 
vrijwilligerskoor kwam speciaal op deze avond zingen voor de 

cliënten. De cliënten, medewerkers en de vrijwilligers hebben 
genoten.  

Afscheid van Frans van 

Calker 
 

Op maandag 28 december 
2015 overleed na een zeer 
kort ziekbed vrijwilliger Frans 

van Calker.  

Frans was ruim drie jaar 
chauffeur van de rolstoelbus 

en reed de cliënten naar 
diverse bestemmingen. Men 
kon altijd op Frans rekenen: 

een cliënt vervoeren voor 
familiebezoek, met afdeling 

Golfslag naar ADO, voor de 
zoveelste keer naar een 
kerstmarkt, diverse dagjes 

uit.... Hij vond het altijd weer 
een feest om met de 

verschillende locaties mee te 
mogen!  
En als een dagje uit niet door 

ging? Dan waren er in Het 
Uiterjoon Patrick, Adrie en 

Henk met wie Frans dan 
gezellig een kaartje legde. 
 

Op woensdag 6 januari 2016 
bleek hoe geliefd Frans was 

binnen Respect. De opkomst 
van medewerkers, 
vrijwilligers en cliënten 

namens Respect bij zijn 
afscheid was enorm.   

 

Wij zullen Frans erg gaan 

missen! 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Maandag 1 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sjoelen 

Dinsdag 2 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Koek en zopie… 

Muziek uit de jaren... 

Woensdag 3 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 4 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Respect factor! 

Vrijdag 5 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Carnaval maskers maken 

Zondag 7 februari 11.30 u. kerkdienst 

Maandag 8 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Nostalgische middag 

Dinsdag 9 februari 19.00 u. Carnaval 

Woensdag 10 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Valentijn bingo 

Donderdag 11 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Valentijn ontbijt 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 12 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Klassiek gitaar concert (Yiannis Giagourtas, gitarist) 

Zondag 14 februari 14.00 u. Valentijnsdag optreden 

Maandag 15 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Drie in de pan bakken 

Dinsdag 16 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op maat 

Muziek uit vervlogen jaren 

Woensdag 17 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 18 februari 08.30 u. 

10.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 19 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 21 februari 14.00 u. Roze loper café, Vox Rosa (Mannenkoor)  

Maandag 22 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Zangmiddag met B&D koor 

Dinsdag 23 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen met materialen 

Wie ben ik? 

Woensdag 24 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Brei ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 25 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Vragenderwijs 

Vrijdag 26 februari 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 28 februari 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. Van Roon 

Maandag 29 februari 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Poffertjes middag 
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