
 

 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

Nummer 4, april 2015 

 

Hoe tevreden bent u?  

Beste cliënten,  

Van 23 maart tot 10 april vindt 

er binnen Respect een 

onderzoek plaats naar uw 

tevredenheid over de zorg– en 

dienstverlening van uw locatie.  

Sommige van u worden 

benaderd voor een interview, 

anderen ontvangen een 

vragenlijst.  

Uw mening is van groot belang. 

Ik hoop dan ook dat u wilt 

meewerken aan dit onderzoek.  

Bij voorbaat dank! 

 

Theo Stoffels 

Locatiemanager 

 

 

Contactgegevens: 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070) 306 10 20 

Van de locatiemanager 

Op 1 april is afdeling Duinvallei officieel gesloten en zijn 

ondertussen de cliënten verhuisd naar andere afdelingen binnen 

Respect. De cliënten van Duinvallei heten wij van harte welkom in 

Bosch en Duin. Hopelijk voelt u zich hier snel thuis. Tevens zijn de 

medewerkers van afdeling Duinvallei herplaatst. Dit alles is toch wel 

een gek idee. Vele jaren was Duinvallei namelijk ‘de vreemde eend 

in de bijt’. Een afdeling, gelegen een eindje verderop in 

verzorgingshuis Duinrust. Alle hoofden van Bosch en Duin hebben 

daar wel een tijdje leiding gegeven. Maar aan afdelingshoofd 

Marzena Krosnicka de taak de sluiting tot een goed einde te 

brengen. Dat is haar zeker gelukt. Alle medewerkers van afdeling 

Duinvallei, bedankt voor jullie inzet en de jarenlange liefdevolle 

zorg die zij aan de cliënten hebben gegeven. Het was zeker niet 

altijd makkelijk om te werken op een afstandje van alle gemakken 

van locatie Bosch en Duin. Ook jullie heten wij hier natuurlijk van 

harte welkom!  

Theo Stoffels, locatiemanager 

Mozaïek kunstwerk van woningen Strand/Robben 

De cliënten van afdelingen Strand en Robben hebben de afgelopen 

weken hard gewerkt aan een mozaïek kunstwerk. Ze hebben 

allemaal een tegel gemaakt met glasmozaïek. Deze zijn 

samengevoegd tot een groot geheel, in de kleuren van de afdeling. 

De cliënten vonden het heel erg leuk om te doen. Het resultaat mag 

er zijn! 
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Vertrouwenspersonen 

cliënten: 

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 306 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea Life 

Geslaagde vrijwilligers van Hospice Scheveningen 
 

De vrijwilligers van Hospice Scheveningen hebben onlangs de cursus 

basiszorg met goed gevolg afgerond. Zij vertellen er enthousiast 

over: “Wij hebben er veel van geleerd en er zijn ons handreikingen 

aangeboden. Welke benadering past het beste bij cliënten die in de 

laatste fase van hun leven zijn? Wat kunnen we voor hen doen en 

betekenen? Ook is er veel aandacht besteed aan privacy van cliënten 

en de huisregels die daarbij gelden.” Zij zijn het met elkaar eens dat 

het een waardevolle cursus is geweest die op een prettige manier 

werd gegeven door Astrid van Tol (praktijkbegeleider), onder 

toezicht van afdelingshoofd Anita Rip. “Op Hospice Scheveningen is 

het voor ons fijn vertoeven, met een prettige samenwerking met alle 

medewerkers”, aldus vrijwilligers Leny Baak, Leny Ammeraal, Lenie 

de Vries, Corrie Vrolijk en Anneke van Wijnen.  
 

Drie van de vaste vrijwilligers van Hospice Scheveningen (van links 

naar rechts):  Corrie Vrolijk, Leny Baak, Lenie de Vries 

 
 

 
 

 
 

Woning Seinpost/Distel naar Sea life 
 

De cliënten van de woningen Distel en Seinpost hebben een uitstapje 

gemaakt naar Sea Life in Scheveningen. De cliënten genoten van 

alle mooie kleuren van de onderwaterwereld en de vele prachtige 

vissen en planten, ook was er een kwallen tentoonstelling.  

Aansluitend hebben de cliënten genoten van de lunch bij eetcafé 

Binky Bear. 



 

 

 

Cliëntenraad B&D 

 

 

 

 

Cliëntenadministratie 

 

 

Zandloper/ Zeepaardje 

 

Robben/ Strand 

De cliëntenraad van Bosch en Duin 
 

De cliëntenraad Bosch en Duin behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de verschillende groepen cliënten, die woonachtig zijn in 

dit woonzorgcentrum. De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en 

maximaal negen leden. De cliëntenraad komt meestal elke maand 

bijeen. Heeft u belangstelling om deel te nemen? Meldt u dan snel 

aan. Daarnaast is er overleg met de locatiemanager. Onderwerpen die 

aan de orde komen bij de cliëntenraad zijn onder meer: de kwaliteit 

van zorg, wonen, dienstverlening, maaltijden, veiligheid, ontspanning, 

geestelijke verzorging, enzovoorts. De vergaderingen van de 

cliëntenraad zijn bijna altijd openbaar. Ze vinden plaats op de laatste 

woensdag van de maand op de 3e verdieping van de achterbouw. De 

bijeenkomsten beginnen altijd op 18.30 uur. De cliëntenraad heeft een 

eigen postvak naast de receptie. Daarin kunt u een bericht  

achterlaten. Nog makkelijker is het om ons een e-mail te sturen: 

clientenraadBenD@rzgs.nl 

 

 

Even voorstellen: cliëntenadministratie 
 
Miranda Knoester (links op de foto), Linda van der Zon Brouwer 

(rechts) en Poonam Bhoelai (helaas niet op de foto) zijn medewerkers 

van de cliëntenadministratie. Achter de schermen regelen zij veel 

zaken voor u. Zij zorgen voor de registratie van cliënten, maken 

naambordjes voor de kamers, zorgen voor het doorsturen van de post 

naar de financieel beheerder of familie en geven adreswijzigingen door 

aan de Gemeente. Bij vragen zijn zij bereikbaar via (070) 306 91 42. 

 

 

Woningen Zandloper/ Zeepaardje: Snertlunch  

Geruite tafellopers, zelfgebakken oer-Hollandse appeltaart,  

huisgemaakte erwtensoep en smartlappen op de achtergrond. Kortom, 

Nederlandser dan dit kon echt niet. Op dinsdag 10 februari was de 

snertlunch voor de woningen Zandloper/ Zeepaardje. Het enige 

exotische tintje aan deze maaltijd zat ‘m in het likeurtje bij de koffie. 

En, eerlijk is eerlijk, er is gesmuld. De bordjes waren binnen de 

kortste keren leeg ! 

 

 

 

Gezellig een dagje naar Naturalis 

Op 5 februari zijn de heer Clemencowff en mevrouw De Jong van 

woningen Strand/ Robben met de Respectbus naar museum Naturalis 

in Leiden geweest. Zij hebben hun ogen uitgekeken naar al het mooi 

en interessants. Als afsluiting hebben zij nog heerlijk een kopje koffie 

gedronken.  



 

 

 Activiteitenprogramma april 2015 

Dag Tijd Activiteit 

Woensdag 1 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Nieuws van de dag 

Muziekmiddag 

Donderdag 2 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Ontbijtproject ( Pasen) 

Wandelen 

“Fotoavond” 

Vrijdag 3 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannenochtend 

Inloopcafé 

Zondag 5 april 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 6 april 14.30 u. Tweede Paasdag, aangeklede borrel 

Dinsdag 7 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannenochtend 

Wandelen 

Bingo 

Woensdag 8 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 9 april 08.30 u. 

10.30 u.  

14.30 u. 

19.00 u. 

Ontbijtproject 

Modeshow (tot 16.00u) met om 14.00 u. Marijke Modehuis 

Wandelen 

Filmavond (Andre Rieu) 

Vrijdag 10 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannenochtend 

Muziekmiddag met Peter 

Zondag 12 april 14.30 u. Borrelmiddag met de heer Van Roon 

Maandag 13 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Ontbijtproject 

Poffertjesmiddag 

Dinsdag 14 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannenochtend 

Bewegen met verschillende materialen 

Optreden 

Woensdag 15 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffietijd 

Muziekmiddag 

Donderdag 16 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Ontbijtproject 

Wandelen 

Sjoel competitie 

Vrijdag 17 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannenochtend 

Optreden Salonorkest Otto Voci Fonds 1818 

Zondag 19 april 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 20 april 08.30 u. 

14.30 u. 

Ontbijtproject 

Fruitbowl 

Dinsdag 21 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek/wandelen 

Woensdag 22 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziek uit de vervlogen Jaren!! 

Donderdag 23 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Ontbijtproject (Koningshuis) 

Wandelen 

Concert Proposal (Franse amateurs spelen muziek) 

Vrijdag 24 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor… 

Oranje Gebakjes maken 

Zondag 26 april 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 27 april 14.30 u. Koningsmiddag met  oud Hollandse spelletjes 

Dinsdag 28 april 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek/ wandelen 

Zangavond 

Woensdag 29 april 10.30 u. 

14.30 u. 

Nieuws van de dag 

Hollandse Liedjes 

Donderdag 30 april 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Ontbijtproject 

Wandelen 

Oranje Quiz over het Koningshuis 


