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De feestdagen zijn weer achter de rug maar u ziet dat ik nog even in 

kerstsfeer blijf! 

Mijn kerst vierde ik tijdens vakantie in een ver land maar het is toch 

wel weer fijn in ons koude landje te zijn. 

2015 zal best wel weer een spannend jaar worden nu de overheid 

aan alle kanten aan het bezuinigen is op de zorg en de consequenties 

nog niet altijd helder zijn. 

Voor Bosch & Duin is het in elk geval gelukt om in 2015 meer ruimte 

vrij te maken voor de handen aan het bed en dat is natuurlijk goed 

nieuws. 

In volgende edities van de Duinpost zal ik er wat meer over vertellen 

want goed nieuws is altijd leuk, toch? 

Ik wens u allen in elk geval een goed 2015 en ik zal mij, samen met 

mijn mensen, er voor inspannen om het jaar zo aangenaam mogelijk 

voor u te maken. 

 

 

 

Woningen Distel en Zeepaardje naar Intratuin 
 

Voor deze tijd van het jaar was de tuincentrum natuurlijk helemaal 

omgetoverd tot een enorme kerstmarkt. De cliënten van de 

woningen Distel en het Zeepaardje gingen na een lekker bakje koffie 

met iets lekkers helemaal los bij het kerstshoppen. Zij keken hun 
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Vrijwilliger in beeld 

 

Ati van Diggelen: 
 

“De liefde voor de oudere 

medemens heeft er altijd al 

in gezeten!” 

Ati heeft in korte tijd al een flink 

CV opgebouwd in Bosch en 

Duin!  

Zij is begonnen als  buddy van 

een cliënt op woning Robben, 

maar ze vond al snel dat ze wel 

wat meer kon doen.  

 

Zo werd Ati maaltijdvrijwilliger 

op woningen Strand/ Robben en 

ging zij de dames van de 

centrale activiteitenbegeleiding 

ondersteunen. Vanaf half 

december  is zij gastvrouw/

gezelschapsdame op afdeling 

Zee-appel. Ati blijkt van alle 

markten thuis.  

 

“De liefde voor de oudere, 

kwetsbare medemens heeft 

altijd al in mij gezeten. Als 17-

jarig meisje wilde ik 

verpleegster worden. Maar ik 

kon niet tegen bloed!” 

 

Zo kwam ze in een verpleeghuis 

te werken, waar ze er ook 

kantoorwerk bij deed. Bij ziekte 

van personeel, mocht Ati dan 

invallen. Zij genoot van het vak, 

om met de mensen bezig te 

zijn.  

 

Wij willen graag haar zoon 

bedanken. Op zijn advies is Ati 

op zoek gegaan naar 

vrijwilligerswerk. En Bosch en 

Duin is blij dat ze dat hier 

terecht is gekomen!  

 

Diva’s Dichtbij: spaar mee!  
 
Medewerkers van Kleinschalig Wonen willen de cliënten blij maken 

met een uitzonderlijke ervaring. Daarom is gestart met het sparen 

voor een optreden van ‘Een Diva Dichtbij’. Professionele diva's en 

divo's van deze stichting verzorgen kleinschalige muziektheater-

voorstellingen speciaal voor langdurig zieke mensen. Een diva zingt 

van 'mens tot mens' in onze huiskamers of aan het bed van cliënten. 

Deze professionals beschikken over een breed repertoire, van 

klassiek tot Nederlandstalig, van musicalsongs tot Evergreens en van 

luisterliedjes tot operette.  

Een optreden kost € 750,-. Hiervoor treedt een diva in drie 

huiskamers op en brengt zij een aantal individuele bezoeken. 

Hopelijk lukt het ons om voor vier diva’s te sparen, zodat we al onze 

cliënten kunnen verblijden!  

Aziatisch kookmiddag op de Duinvallei 
 

Onlangs was er op afdeling Duinvallei een thema kookmiddag. De 

huiskamer was versierd met Aziatische batik doeken en de tafel was 

in dezelfde stijl gedekt! Terwijl er naar Aziatische muziek werd 

geluisterd, hebben de cliënten geholpen met groenten snijden. De 

kookgeur was heerlijk; iedereen had het erover! De cliënten hebben 

uiteindelijk gesmuld!  

Woning Golfslag 

 

Gezellig kerstinkopen doen voor de cliënten! 

Helpt u mee met sparen? Dat 

kan heel eenvoudig via 

donateurskaarten die bij de 

receptie liggen. Of lever uw 

oude mobiel of cartridge van 

uw printer in bij Ron Jonker, 

Els Tetro of Bea van Schaik.  



 

 

 
Signaleringsbox 
Palliatieve Zorg 

 
Respect is gestart met het 

project ‘Signalering in de 

palliatieve zorg’. Astrid van 

Tol, praktijkbegeleider, is de 

coördinator hiervan.  

 

 

‘Het is een methode die zorg-

medewerkers concrete 

handvatten biedt voor 

signalering, uitvoering en 

evaluatie van zorg van 

mensen in hun laatste 

levensfase. Hierbij is de last 

die de zorgvrager ervaart het 

uitgangspunt. De methode 

wordt aangeboden in een 

handzame box voor gebruik 

in de dagelijkse praktijk’, 

vertelt Astrid.  

In de afgelopen periode zijn 

diverse medewerkers uit 

verschillende disciplines van 

locaties Bosch en Duin en 

Het Uiterjoon met deze 

scholing gestart. De 

getrainde medewerkers 

dragen de komende tijd hun 

kennis over aan collegae.  

 

Hiermee kunnen we met 

elkaar de zorg- en 

dienstverlening verbeteren 

voor u! 

 

Bij vragen of opmerkingen  

kunt u mailen naar 

a.vantol@respectzorggroep.nl 

 

Optreden van Los del Sol 
 

Op zaterdag 13 december was er in de Duinpan voor de cliënten en 

familie van de Duin- en Zeewoningen een optreden van Los del Sol als 

zingende kerstman en kerstvrouw. Zij zongen de cliënten 

kerstliederen toe van over de hele wereld. Gezellig hoor! 

 
 
Smakelijk genieten op Branding en Stroming  
 

Op 3 december kregen de cliënten van woning Branding en Stroming 

bezoek van twee koks en een gastheer. Zij hebben cliënten en de 

verzorging heerlijk in de watten gelegd. De koks bereidden een 

smakelijk driegangenmenu en de gastheer toverde de huiskamer om 

tot een sfeervol restaurant. 

De cliënten begonnen de avond met wijn en een zacht, warm broodje. 

Op tafel stonden schoteltjes met olie, zeezout en roomboter. Vooraf 

kregen we een heerlijke groene salade en eend. De eend was op drie 

verschillende manieren bereid. Als hoofdgerecht kregen we hert met 

zachte groente, waaronder ontzettend lekkere gepureerde pompoen. 

Het dessert was spectaculair. Een bord vol met allemaal verschillende 

kleine toetjes, zoals een zelfgemaakte bonbon, chocoladecake, vers 

fruit en ijs. Alle cliënten hebben genoten van deze avond. Ze vonden 

het leuk om in hun eigen omgeving uitgebreid en exclusief te dineren. 

En voor de verzorging was het heel fijn om een avond alle aandacht 

voor de cliënten te kunnen hebben. De koks namen alle taken, zoals 

het eten fijn snijden en de afwas voor hun rekening. 

 

Wilt u ook zo'n heerlijke avond, kijk op: www.topkokaanhuis.nl 



 

 

De dames van de 

Activiteitenbegeleiding 

wensen u alle goeds 

voor 2015! 

    Activiteitenprogramma januari 2015 

Donderdag 1 januari  Nieuwsjaardag 

geen activiteit 

Vrijdag 2 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Nieuwjaarsborrel 

Zondag 4 januari 11.30 uur Kerkdienst 

Maandag 5 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Sjoelen 

Dinsdag 6 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Nieuwjaarsreceptie 

Woensdag 7 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Nieuws van de dag 

Muzikale middag 

Donderdag 8 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Bewegen op muziek 

Terugblik over de feestdagen 

Vrijdag 9 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Winterse drankjes 

Zondag 11 januari 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 12 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtochtend 

Muziek uit de jaren 50/60 

Dinsdag 13 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 14 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffietijd 

Muzikale middag 

Donderdag 15 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtochtend 

Spelletjesmiddag 

Filmavond 

Vrijdag 16 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Bruin café 

Zondag 18 januari 14.30 uur Cello concert met kinderen 

Maandag 19 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtochtend 

Warme appelbollen 

Dinsdag 20 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek 

Winterquiz 

Woensdag 21 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Duitse kinderen op bezoek 

Muzikale middag 

Donderdag 22 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtochtend 

Koek en zopie 

Tips en Trucs van “Oma” 

Vrijdag 23 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Inloop café 

Zondag 25 januari 14.30 uur Peter Dons 

Maandag 26 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtochtend 

Quizmiddag 

Dinsdag 27 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek 

Zangavond 

Woensdag 28 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffietijd 

Muzikale middag 

Donderdag 29 januari 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtochtend 

Spelletjesmiddag 

Filmavond 

Vrijdag 30 januari 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenochtend 

Bingo 


