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Theo Stoffels, locatiemanager 

 

 

 

 

 

Tong-Tong Fair 

 Zomer activiteiten 
 

 

Naast locatiemanager ben ik ook de voorzitter van de 
Stichting Vrienden van Respect. Deze Stichting heeft ook dit 
jaar weer een flink bedrag toebedeeld aan woningen en 

centrale activiteitenbegeleiding om in de zomer veel leuke 
activiteiten te organiseren voor onze cliënten.  

 
Zo hoorde ik in de wandelgangen al iets over ‘extra 
uitstapjes, barbecues, optredens van artiesten als “de 

Zingende Slager, de Diva’s en Los del Sol’. Maar ook van het 
regelmatig iets regelen van lekker eten en drinken. Kortom, 

er wordt veel georganiseerd. Vraag er gerust eens naar op 
uw woning!  
 

Ik wens u allen een goede zomer met veel leuke en 
aansprekende activiteiten. 

 
Theo Stoffels 

De locatiemanager 

 
 

Tong Tong Fair 

 

Op donderdag 4 juni hebben we met 3 “Indische tantes “ van 

de woningen Zeepaardje/Zandloper en Distel/Seinpost de 

Tong – Tong Fair bezocht. De plek in Den – Haag waar Oost 

en West elkaar, in tropische sfeer kunnen ontmoeten. We 

hebben gezellig op ons gemak bij alle kraampjes rond 

geneusd en genoten van alle geuren, kleuren  en…………….  

heerlijk Indisch gegeten natuurlijk! 
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Vertrouwenspersonen 

cliënten: 

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 3061020 

 

 

 
Vertrek voorzitter Centrale 

Cliëntenraad 

 

Remy Benjamins, 
onafhankelijk voorzitter van 
de Centrale Cliëntenraad, is 

half juli afgetreden. Hij heeft 
elders een functie aanvaard. 

Vanaf nu neemt plaats-
vervangend voorzitter, 

Gerard Delsman, deze functie 
waar. In augustus wordt 
gestart met de werving van 

een opvolger.  
 

Op 26 augustus vindt de 
afscheidsreceptie plaats. 
Tussen 17.00 uur en 18.00 

uur bent u van harte welkom 
in restaurant het Bosch-Uitje. 

Respect bedankt Remy voor 
zijn jarenlange inzet voor de 
cliënten. 

Mantelzorger van de 

maand  
 

In gesprek met mevrouw 
Buitenhek, echtgenote van de 

heer A. Buitenhek. 
 
De heer Buitenhek woont op de Duinviool (3e etage) en 

wanneer zijn vrouw op bezoek komt, voelt zij zich altijd 
welkom. Mevrouw komt bijna iedere dag en gaat dan samen 

met haar man naar de Duinpan of het Bosch Uitje. Mevrouw is 
tevreden over de zorg en heeft respect voor de jonge mensen 
die dit werk doen. Volgens mevrouw moet dit vaak toch niet 

mee vallen en moet je erg geduldig zijn. Wat zij ook als 
positief ervaart is de verscheidenheid aan activiteiten die 

georganiseerd worden, met name de familie activiteiten vind 
zij erg leuk.  
 

Mevrouw Buitenhek, het was prettig om eens rustig samen 
een kopje koffie te drinken. 

Misschien moeten we dit nog eens doen???? 

 

Els Tetro 

 

 

 
Peuters op bezoek 

 
Op 3 juli waren de peuters bij ons in Bosch en Duin nog 
eenmaal op bezoek. Ook voor hen gaat de zomervakantie 
beginnen. Dit keer kwamen de peuters op de woning 

Duindoorn (tweede etage) bij de cliënten op bezoek 
 

Er werd gesnoept, gedronken, gezongen en met elkaar reuze 
ballonnen versierd. 

 

Peuters, wij kijken met elkaar uit naar het bezoek in 

september!  
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Contactpersonen 

 
Interview met cliëntenraad lid Yvonne Hoogendoorn 
 
Yvonne Hoogendoorn zit sinds 2001 in de cliëntenraad van 

Bosch en Duin, daarnaast heeft zij 3 jaar als gastvrouw 
geholpen op de afdeling Duinvallei. Yvonne geeft aan dat de 

cliëntenraad hele leuke leden heeft met een betrokken 
voorzitter. Iedere maand heeft de cliëntenraad B&D een 
vergadering en 1 keer per jaar wordt er een themadiner 

georganiseerd, waar ook de cliëntenraadleden van DG, HU, 
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bij aanwezig zijn. 

De cliëntenraad heeft o.a. inspraak op: de Prezo documenten, 
verbouwing en interieur. 
Als cliëntenraad lid moet je oog hebben voor de medewerker en 

de juiste balans zien tussen cliënten, medewerker, 
mantelzorger, vrijwilliger en kijken naar de mogelijkheden. 

 
 

Valkparkiet geboren 
 
Heeft u het al gehoord! Er is in de vogel-volière in de tuin 

tussen de deeltijdbehandelingen een valkparkiet geboren. Het is 
heel bijzonder als dit gebeurt en het komt maar heel weinig 

voor bij vogels die in gevangenschap leven. Het waren 5 eieren, 
waarvan er maar eentje is uitgekomen. De vogeltjes worden 
altijd met veel liefde verzorgd door Appie van de Technische 

dienst en hij is heel trots op ‘zijn’ kleintje Kimo! Ook de mensen 
van de deeltijdbehandelingen staan vaak voor de volière om de 

mooie vogels te bewonderen. Omdat de moeder van Kimo 
weigerde haar jong te voederen, heeft Appie de zorg thuis op 
zich genomen.  
 

 
De Duin en zee -woningen op de Franse tour 

 

Op zaterdag 27 juni hebben cliënten van de Duin- en Zee– 
woningen samen met hun familie heerlijke Franse kaasjes 

kunnen proeven. Dit alles onder muzikale ondersteuning van 
Monsieur René, de accordeonist. Wat een gezellig samenzijn! En 
er is goed geproefd van de kaasjes. 

Cliëntenraad lid: Yvonne 

Hoogendoorn 

 

 

 

 

 

Kimo 

 

 

 

Op de Franse tour 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Zondag 2 augustus  11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 3 augustus 14.30 u. 

18.30 u.  

Quiz over vierdaagse 

Avond4daagse 

Dinsdag 4 augustus 14.30 u. 

18.30 u. 

Koekjes Bakken 

Avond4daagse 

Woensdag 5 augustus 14.30 u. 

18.30 u. 

Muziekmiddag 

Avond4daagse 

Donderdag 6 augustus 14.30 u. 

18.00 u. 

19.30 u. 

Wandel liedjes zingen 

Avond4daagse 

Feestavond 

Vrijdag 7 augustus  

11.00-14.00 u. 

Rustdag 

Bibliotheek open 

Zondag 9 augustus 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 10 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

“waar of niet waar” 

Dinsdag 11 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 12 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffietijd 

Muziekmiddag 

Donderdag 13 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Broodje aap verhalen 

Vrijdag 14 augustus 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen& interactie 

Bibliotheek open 

Poffertjes middag 

Zondag 16 augustus 14.30 u. Optreden gevarieerd repertoire 

Maandag 17 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Lekker in de tuin 

Dinsdag 18 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Milkshakes in de tuin 

Woensdag 19 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 20 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 21 augustus 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 

Café middag 

Zondag 23 augustus 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 24 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sjoelen 

Dinsdag 25 augustus 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen/wandelen 

“Wie ben ik” 

Woensdag 26 augustus 10.30 u. 

14.30 u.  

Handwerk ochtend 

Muziekmiddag 

Donderdag 27 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Scheveningse film 

Vrijdag 28 augustus 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 

Bingo 

Zondag 30 augustus 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 31 augustus 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Sorbet maken 
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