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Theo Stoffels:  
“Mantelzorgers, wij kunnen 

niet zonder hen!” 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Diva Dichtbij 

Mantelzorger, bedankt! 
 
Respect wil graag benadrukken dat de ondersteuning van 

mantelzorgers heel waardevol is voor het welbevinden van 
onze cliënten. We krijgen als organisatie steeds meer inzicht 

in hoeveel tijd en energie het kost voor de mantelzorger om 
hun familielid, onze cliënt, bij te staan. Door deze bijdrage 
van de mantelzorgers kunnen onze medewerkers nog beter 

zijn of haar werk te doen.   
 

Ik bedank alle mantelzorgers voor hun tomeloze inzet. Ik 
hoop dat wij nog lang met elkaar mogen optrekken om het 
voor onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.  

 
Als dank wordt in elke editie van de Duinpost een 

mantelzorger in het zonnetje gezet. Benieuwd wie het eerste 
boeketje mocht ontvangen? Kijk dan maar snel op pagina 2!  
 

 
Theo Stoffels 

De locatiemanager  

 
 

 
Diva Dichtbij voor onze cliënten 
 

Onlangs hebben cliënten van de (PG-)woningen Zee en Duin 
genoten van een optreden van Diva Dichtbij. Heel intiem, in 
kleine groepjes werden de cliënten toegezongen. Zij genoten 

zichtbaar! 
 

Het optreden is mogelijk gemaakt dankzij de donaties van 
een aantal familieleden van de woningen. Hartelijk dank 

hiervoor! 
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Regina Geleijnse met 
Mantelzorger Gerda Schot  

 

 

Vlaggetjesdag 

 

Mantelzorger van de maand  

 
Wie het zéker verdient om in het zonnetje gezet te worden, is 

Gerda Schot. Zij is de mantelzorgster van haar zus Corry Blok, 
cliënt op de Binnenhaven. Alles wat om haar zus Corry heen 

moet gebeuren doet zij. Gerda komt al sjouwend met zakken 
was en toiletartikelen stralend de afdeling op en gaat altijd 
mee als Corry afspraken heeft. Ook lunchen zij vaak beneden 

in restaurant het Bosch-Uitje. 
Met veel plezier kijken ook wij uit naar het wekelijkse bezoek 

van Gerda. Zij neemt ook nog eens met regelmaat wat lekkers 
mee voor de verzorging.  

 
Gerda, ontzettend fijn wat je allemaal doet voor je zus! 
 

 

 
 

‘Aerinkie happen’ op Vlaggetjesdag 

 
Op zaterdag 13 juni is een groep vrijwilligers van Bosch en 

Duin gezellig met elkaar naar Vlaggetjesdag geweest. Dit was 
het initiatief van vrijwilliger Cor Guijt.   
Zij trotseerden regen en zeer harde wind om samen heerlijk 

een "aerinkie te happen". 
 

Volgend jaar weer? We duimen alvast voor mooi weer!  

 
 

Een dagje naar Blijdorp 
 

De medewerkers van de centrale activiteitenbegeleiding 
hebben een uitstapje aangeboden gekregen van de CLB 

Foundation. Zij mochten met een aantal cliënten naar 
diergaarde Blijdorp. 

 
Het was een prachtige dag om te wandelen. Een stralende zon 
met een briesje en veel dieren om te bewonderen.  

We hebben de dag met elkaar afgesloten in de Duinpan met 
patat en een smakelijk toetje.  



 

 

Hashiba 

 
 

Pier en Leonie van de 

salarisadministratie 
 
 

Avondvierdaagse 

Hashiba, dé multiculturele markt 
 
In het kader van het zomerprogramma is er door de centrale 

activiteitenbegeleiders een multiculturele mark georganiseerd in 
de Duinpan. Iedereen die interesse had, was welkom. Er waren 

leuke spulletjes te koop, waaronder tassen, sieraden, kleding en 
allerlei buitenlandse lekkernijen. Ook was er gezellige live 
muziek! Het Rad van Avontuur draaide rond en er zijn leuke 

prijzen uitgedeeld. Cliënten hebben genoten van deze dag.  

 

Even voorstellen: de salarisadministratie 
 
Pier Jaarsma en Leonie van der Zanden zijn de medewerkers 
van de salarisadministratie. Samen met de personeels- 

administratie verwerken zij maandelijks alle mutaties in het 
salarissysteem. Dit alles met het doel om de salarissen van de 

medewerkers elke maand op tijd uit te betalen. 

 
 

Inschrijving 10e Avondvierdaagse van Bosch en Duin 
 

Op 3, 4, 5 en 6 augustus 2015 organiseren wij samen met de 
vrijwilligers en de vertegenwoordigers van onze cliënten al weer 

de 10e Avondvierdaagse. Cliënten, familie en contactpersonen 
zijn hiervoor van harte welkom. Elke avond starten we om 

18.30 uur en eindigen we om 20.30 uur. Bent u er dit jaar ook 
bij? Het inschrijfformulier kunt u halen bij de receptie of bij de 
centrale activiteitenbegeleiders. Lever het inschrijfformulier 

voor 29 juli in bij de activiteitenbegeleiders. 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Woensdag 1 juli  10.30 u. 
14.30 u. 

Duitse kinderen komen op bezoek 
muziekmiddag 

Donderdag 2 juli 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u.  

Indonesisch ontbijt 
Wandelen 
Filmavond 

Vrijdag 3 juli 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannen & interactie 
Bibliotheek open 
Indische proeverij 

Zondag  5 juli 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 6 juli 08.30 u. 
14.30 u. 

Turks ontbijt 
Turkse pizza proeven 

Dinsdag 7 juli 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Middagje in de tuin 
Bingo 

Woensdag 8 juli 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffie in de tuin 
Muziekmiddag 

Donderdag 9 juli 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Turks ontbijt 
Wandelen 
Filmavond 

Vrijdag10 juli 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannen & interactie 
Bibliotheek open 
Turkse middag 

Zondag 12 juli 14.30 u. Borrelmiddag met dhr. V. Roon 

Maandag 13 juli 10.30 u. 
14.30 u. 

Russisch ontbijt 
Russische middag 

Dinsdag 14 juli 10.30 u. Mannen, interactie & kunst 
Schelpen doosjes maken 
Filmavond: dr. Zhivago (deel 1) 

Woensdag 15 juli 10.30 u. 
14.30 u. 

Vragenderwijs 
Muziekmiddag (Russisch) 

Donderdag 16 juli 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Russisch  ontbijt 
Wandelen 
Filmavond: dr. Zhivago (deel 2) 

Vrijdag 17 juli 10.30 u. 

11.00-14.00 u.  
14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 
Muziek activiteit met Peter 

Zondag 19 juli 14.30 u. Optreden speels voorlezen (Theatrale hoorspelen) 

Maandag 20 juli 08.30 u. 
14.30 u. 

Marokkaans ontbijt 
Marokkaanse middag 

Dinsdag 21 juli 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Middagje in de tuin 
Film over Marokko 

Woensdag 22 juli 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffie in de tuin 
Muziekmiddag (Arabisch) 

Donderdag  23 juli 08.30 u. 

14.30 u. 
19.00 u. 

Marokkaans ontbijt 

Wandelen 
Weetjes over Marokko 

Vrijdag 24 juli 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannenochtend 
Bibliotheek open 
Bingo 

Zondag 26 juli 14.30 u.  Borrelmiddag 

Maandag 27 juli 08.30 u. 
14.30 u. 

Hollands ontbijt 
Sjoelmiddag 

Dinsdag 28 juli 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Wandelen 
Hollandse quiz 

Woensdag 29 juli 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffieochtend 
Hollandse muziek 

Donderdag 30 juli 08.30 u. 
14.30 u. 

Zomerbuffet (Hollands buffet), Orgelman 
PG woningen 

Vrijdag 31 juli 
 
 

10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Zomerbuffet (Hollands buffet), Orgelman 
Bibliotheek open 
Somatische woningen 
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