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Het ontbijtproject 

Elke maandag- en 

donderdagochtend organiseren 

de centrale activiteiten-

begeleiders een uitgebreid 

ontbijt voor de bewoners in het 

restaurant.  

 

Als u als gast van een  

bewoner ook graag wilt 

aanschuiven, dan bent u van 

harte welkom. Dit kan tegen 

een kleine vergoeding van 

€3,00. 

 
 

 
Mantelzorg: fijn en nodig!(070) 3061020 
 

De nieuwjaarsreceptie op 6 januari was weer druk bezocht. Onder 

begeleiding van sfeervolle pianomuziek werden hapjes en drankjes 

rondgebracht en kon men met elkaar proosten op het nieuwe jaar. In 

mijn traditionele toespraak heb ik dit jaar vooral gesproken over het 

belang om mantelzorgafspraken te maken. Juist de mantelzorgers 

kunnen ervoor zorgen dat er wat extra tijd is voor een cliënt. Helpen 

bij eten, drinken en koken op een woning, begeleiden bij uitstapjes, 

meegaan met een ziekenhuisbezoek en ga zo maar door. 

 

Kortom, mantelzorg is fijn en nodig. Niet bindend, maar ook weer 

niet vrijblijvend. Een noodzakelijke aanvulling op formele zorg. 

Mantelzorg is een liefdevolle bemoeienis en een welkome aanvulling 

op het toch al krap geïndiceerde zorgzwaartepakket.  

 

Ik wens u allemaal toe dat er dit jaar met u mantelzorgafspraken 

worden gemaakt en vastgelegd én dat u dit gaat ervaren als een 

prettige aanvulling op de zorg die wij u leveren. 

 

Theo Stoffels, 

Locatiemanager 

 

 

Mevrouw Niehot dé voedingsapp-specialist! 
 
Nathalie Niehot, wonend op de Binnenhaven, is sinds kort 

gespecialiseerd in het bestellen van levensmiddelen en extra’s via de 

speciale voedingsapp op de iPad. Ze struint alle aanbiedingen af, 

checkt bij medebewoners wat zij lekker vinden en vult de voorraad 

aan. 

De app is voor haar een makkie! De lekkerste verse soepen worden 

bereid met haar bestelde ingrediënten. Mevrouw Niehot vindt het fijn 

dat ze op deze manier haar steentje kan bijdragen!  
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Tip:  

Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin voor 

meer informatie over de locatie 

en bezoek de activiteitenpagina 

voor meer foto’s.  

Kerstdiner Golfslag 

De cliënten van de Golfslag hebben fijne kerstdagen gehad. Zo 

hebben zij mogen genieten van een heerlijk diner in restaurant Het 

Bosch Uitje. 

 

 

 

 

 

Naar Ado Den Haag met de Golfslag 

Op zaterdag 13 december zijn tien cliënten van woning Golfslag naar 

een thuiswedstrijd van ADO geweest in het Kyocera Stadion. 

Speciaal voor de echte Ado-supporters heeft Corstiaan van de 

Transportdienst in het Haags een verslag geschreven: 

Satâhdag 13 dècembâh: Adâh De Haag—Ekselsior  19.45 uâh  

Om half 6 rède wè met 10 bewâhners van de gollefslag naah ut 

Kyâhcera stadion, de thùishave van Adâh de haag. Een maal daah 

an gekâhme wâhde we goed ontvange doâh ut pegsâhnèl van adâh 

en wâhde naah ut veld gebrach. Daah hadde we een goed zich opput 

veld. De bewâhners wâhde veiwent met een tasje met daarwat 

lekkers in veras. Toen de wedstrèd. Adâh stond al gâh met 0-2 

achtâh, maah kwam gelukkig trug  op 2-2 en dat was âhk de ènd 

ùitslag. Maah daah ging ut ègelèk nie om. Ut ging om de bewâhners 

een lùike avond te bezorge en dat is zèkâh geluk. Kâh maah voldaan 

ginge we trug naah Bosch en Dùin. Ik vond ut een erg gezellige 

avond en we doen ut zèkâh een keâh âhvâh. Bedank iederèn die ut 

mâhgelèk hebbe gemaak. Connie Winter, veizorging, en Frans: top 

top top! 

 

 

            Een trâhwe Adâh fan, Corsje 
 

   Bibliotheek   
                                             

 

De vrijwilligsters “Trudy en  

Sabrina “ zijn in het nieuwe 

jaar weer enthousiast van start 

gegaan in de bibliotheek. 

Maar de dames hebben het nog 

niet druk genoeg. Begin het 

jaar goed en kom langs om een 

boek te lenen, te houden en/of 

door te geven!  

Desgewenst kunnen Trudy en 

Sabrina ook boeken bij u  

komen brengen. 

 

 

Iedere vrijdag  

 

Van 11.00 uur tot 14.00 uur 

staat er koffie met iets lekkers 

voor u klaar en  kan u als u wilt 

een gezellig praatje houden 

met de dames. Ook liggen er 

een tal van tijdschriften die u in 

de bibliotheek aan tafel kunt 

doorbladeren of, net als de 

boeken, mee kan nemen. 

 

U bent van  harte welkom!   



 

 

De kerkdiensten in:  

Bosch en Duin in 2015  

 
Protestantse viering: 

 

● 1 februari 

● 5 april 

● 3 mei 

● 7 juni 

● 5 juli 

● 6 september 

● 4 oktober 

● 1 november 

● 26 december 

Katholieke viering: 

 

● 1 maart 

● 2 augustus 

● 6 december 

Aanvang vieringen 11.30 uur in 

de Duinpan 

 

 

Vertrouwenspersonen 

cliënten: 

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 3061020 

Feest met jubilerende vrijwilligers 

 

Onlangs werden er maar liefst tien jubilerende vrijwilligers in het 

zonnetje gezet! 

 

Lenie de Vries, Chris Verbrugge, Piet Dankers, Gerard Delsman, Leny 

de Mink,  Douwe Siebenga en Gerrit de Jong (niet op de foto) waren 5 

jaar in dienst als vrijwilliger. Joke Rip vierde haar 10-jarig jubileum, 

Jacqueline Smeele haar 12,5 jarig jubileum en Dickey Spaans maar 

liefst haar 15 jarig jubileum!  

 

Onder het genot van een kopje koffie met gebak werden zij bedankt 

voor hun trouwe inzet! Allen van harte gefeliciteerd!  

 
Kerstbrunch woningen Duinen en Zeeën 
 

Op eerste kerstdag hebben de cliënten van de woningen Duinen en 

Zeeën samen met hun familie genoten van al het lekkers bij de 

kerstbrunch. 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=761caa41b7e2da6f&page=browse&resid=761CAA41B7E2DA6F!3606&parId=761CAA41B7E2DA6F!103&type=5&authkey=!AB58RKXooG7E-Y8&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos


 

 

Woning Strand/

Robben naar 

Schelpendecoraties 

 

 

Contactgegevens 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070) 306 10 20 

    Activiteitenprogramma februari 2015 

Zondag 1 feb 11.30 uur Kerkdienst 

Maandag 2 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Sjoelen 

Dinsdag 3 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Bewegen op muziek 

Muziek uit de jaren….. 

Woensdag 4 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Nieuws van de dag 

Muzikale middag 

Donderdag 5 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Pannenkoekenmiddag 

Filmavond 

Vrijdag 6 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Inloopcafé 

Zondag 8 feb 14.30 uur Borrelmiddag  dhr. Van  Roon 

Maandag 9 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Hartje maken 

Dinsdag 10 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Bewegen op muziek 

Valentijn bingo 

Woensdag 11 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

kinderen op bezoek  

Muzikale middag 

Donderdag 12 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Spelletjesmiddag 

“liefde is….” 

Vrijdag 13 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Wilma Dekkers leest voor 

Valentijn high tea 

Zondag 15 feb 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 16 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Bloemschikken 

Dinsdag 17 feb 14.30 uur 

19.00 uur 

Geen act. i.v.m. zaal versieren 

Carnaval avond (Marcel de 

Zoete) 

Woensdag 18 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Nieuws van de dag 

Muzikale middag 

Donderdag 19 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 20 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Bruin café 

Zondag 22 feb 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 23 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Drie in de pan 

Dinsdag 24 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Bewegen op muziek 

Quiz avond 

Woensdag 25 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffietijd 

Muzikale middag 

Donderdag 26 feb 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Spelletjesmiddag 

Vrijdag 27 feb 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Bingo 


