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Zomertijd 
 
Heerlijk! De zomertijd is begonnen en de klok is weer een 

uurtje vooruit gezet. Wist u dat hier in totaal 70 landen aan 
meedoen? De dag lijkt nu al weer veel langer!  

 
Bekend is dat vooral kinderen, ouderen en 
avondmensen last hebben van de wijziging 

van het ritme, waardoor ze in de week na de 
aanpassing oververmoeid kunnen zijn.  

Wees dus gerust als u in de eerste week van 
april wat vermoeider bent, want het gaat 
echt weer over!  
 

 
Theo Stoffels, locatiemanager 

 

 

Mevrouw Fekkes 100 jaar, proficiat! 
 

Zaterdag 20 februari was geen gewone zaterdag, maar wel 
een hele bijzondere!  

Mevrouw Fekkes van woning Duinviool werd deze dag 100 
jaar! Het werd een drukte van belang. Familie uit alle 

windstreken kwam mevrouw feliciteren.  
 
De dag ervoor hadden de dochters en zoon de feestruimte 

versierd en het resultaat was prachtig! Er kwamen ook nog 
twee dames van de gemeente Den Haag om mevrouw Fekkes 

van harte feliciteren. Het was een feestelijke en bijzondere 
dag!  
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Indisch koken  
 

Op dinsdag 1 maart heeft Frances van 

Balen, afdelingshoofd van de Golfslag/
Binnenhaven/Buitenhaven samen met 
haar man voor de hele afdeling Indisch 

gekookt. Dit in het kader van het 
buddyschap. 

Het is ongeveer een half jaar geleden 
begonnen, toen locatiemanager Theo 
Stoffels als buddy op de woning nasi ging koken.  

 
Wat verder niemand weet, is dat Frances samen met haar 

man alle Indische gerechten thuis heeft gekookt, lekker met 
allerlei verse ingrediënten. Dit is dan ook niet in een middagje 
gekookt. De cliënten kijken al weer uit naar de volgende 

Indische avond! Het eten smaakt namelijk erg lekker! 

 
Sjerman en Ewa 12,5 jaar in dienst 

 

Op maandag 22 februari werd voor de medewerkers Sjerman 
Wawoe van woning Zeepaardje en Ewa Sawicka van woning 
Distel, hun 12,5 jarig jubileum gevierd! Alle reden dus voor 

een feestje met een hapje en een drankje in de serre van het 
restaurant Het Bosch-Uitje. Onze bestuurder Klaas Smilde 

hield een toespraak, waarna onze jubilarissen door 
afdelingshoofd Anita Rip in de bloemetjes werden gezet. Ook 
kregen zij het bijbehorende beeldje van Respect en een 

cadeau namens de woningen aangeboden. Van harte 
gefeliciteerd en bedankt voor jullie jarenlange inzet!  

Kennismaken met het 

vrijwilligers echtpaar van 
Dongen-Rog 

Johan en Atie zijn tot hun 

verbazing al weer tweeënhalf 
jaar vrijwilliger op de 
Duinviool. Gestart als  

mantelzorger van de moeder 
van Atie en nu mantelzorger 

èn vrijwilliger!  
 

Hun werkzaamheden bestaan 
uit: 5x per week koken, 1x 
per week de huiskamer 

soppen, konijn verzorgen, 
wasjes opvouwen, koffie/thee 

rond delen en gewoon  
aanwezig zijn.  
Het is, zoals zij zelf zeggen, 

"puur uit liefde" dat zij  
hebben gekozen voor dit  

vrijwilligerswerk 
 
Johan is naast mantelzorger 

ook vrijwilliger bij de Centrale 
AB,  verzorgt hij de aquaria 

op diverse afdelingen en is hij 
voorzitter van de 
cliëntenraad.  

 
Atie en Johan maken mooie 

dingen mee. Zo hebben zij 
ervaren dat er met liefde en 
geduld tòch een band op te 

bouwen is met cliënten die dit 
aanvankelijk (door hun 

aandoening) niet wilden. 
“Prachtig om mee te maken!” 

 

Tegen de mensen die  

overwegen om vrijwilligers-

werk te gaan doen, willen Atie 

en Johan alleen maar zeggen: 

Gewoon doen, je krijgt er 

zoveel voor terug! 



 

 

Mag ik u voorstellen: 

 

Marije Moers, Ergotherapeut 
 
 

Als cliënten méér of 
specifiekere zorg nodig 

hebben, dan is het soms een 
uitdaging om de zorg zo 

comfortabel mogelijk te laten 
verlopen, zowel voor de cliënt 
als voor de zorgverlener.  

 
Ook kan het lastig zijn om ’de 

juiste keuze’ te maken: met 
welke actie of afspraak komt 
de cliënt het beste tot zijn 

recht? En…áls er dan een 
passende afspraak is gemaakt, 

lukt het dan ook voor iedereen 
afzonderlijk om die afspraak 
na te komen of uit te voeren?  

In dit soort situaties kan het 
prettig zijn als er, naast de 

inzet van overige deskundigen 
(zoals: psycholoog, 
fysiotherapeut en 

ergotherapeut), wat 
uitgebreider meegedacht, 

meegekeken en meegewerkt  
kan worden. Hiervoor kunnen 
jullie bij mij terecht!  

 
m.moers@respectzorggroep.nl 

 
Sinds januari 2016 ben ik 
namelijk onderdeel van Zorg 

en Welzijn en inzetbaar bij 
soortgelijke vraagstukken op 

de locaties Bosch en Duin en 
Quintus.   
 

Marije Moers, Ergotherapeut 

 

Familie Hollenberg 70 jaar getrouwd 

 
Op zaterdag 20 februari vierde de heer en mevrouw 

Hollenberg hun 70-jarig huwelijk. Meneer Hollenberg woont op 
de Duindoorn.   

 
Kinderen, kleinkinderen en andere familieleden waren 
aanwezig om dit bijzondere jubileum te vieren. 

 
De dag werd nog extra bijzonder, omdat de heer en mevrouw 

Hollenberg een felicitatiebrief hadden ontvangen van de 
Koning en van de burgemeester. 

 

Bubbelbollen 
 
Wat is er nu lekkerder dan jezelf terug te trekken in je eigen 

bubbel? De centrale badkamer is vernieuwd en heeft nu een 
bubbelbad, radio, aangepaste verlichting en aromatherapie.  
 

Heerlijk om weer nieuwe energie op te doen,  
lekker te ontspannen en als herboren weer aan het nieuwe 

voorjaar te beginnen.  
 
Net als de voorjaarsbolletjes, die weer overal de nieuwe lente 

aankondigen, kunnen we dan 
weer met frisse kleuren de 

wereld opvrolijken.  
 
Op de foto is te zien hoe de 

bubbeltjes de privacy van de 
cliënt beschermen.  

 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Vrijdag 1 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bruin café 

Zondag 3 april 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 4 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sjoelcompetitie 

Dinsdag 5 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Voorstelling “Duinloaden” 

Reminiscentie avond 

Woensdag 6 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Nostalgische middag  

Donderdag 7 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 8 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 10 april 14.00 u. Optreden voorstelling: “Wij zijn blij met u” 

Maandag 11 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 12 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 13 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffie ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 14 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 15 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bruin café  

Zondag 17 april 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. Van Roon 

Maandag 18 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Zangkoor BD 

Dinsdag 19 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Roze loper: “stoere mannen huilen niet“ 

Bewegen op muziek 

Denksport  

Woensdag 20 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Nostalgische middag  

Donderdag 21 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond: koningshuis 

Vrijdag 22 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor… 

Zingen met Peter 

Zondag 24 april 14.00 u. Optreden: Petra & Wiarda 

Maandag 25 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Koningsontbijt 

Tompoezen maken 

Dinsdag 26 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Zangavond 

Woensdag 27 april - Geen activiteiten 

Donderdag 28 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Gezellige avond 

Vrijdag 29 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

 Activiteitenprogramma april 2016 

Zaterdag 30 april  14.00 u. Afscheid Frank Lentz (bestuurslid) met koor-

optreden (Duinpan) 


