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De Keukenhof 

 

De locatiemanager 

 
‘Stormachtig Stil’. De titel van het boek van Evelien van de 

Putte over levensverhalen van roze ouderen.  
 

Op 9 juni komt Evelien er over vertellen in Bosch en Duin. U 
bent als cliënt, familie en medewerker van harte welkom.  
Te veel roze ouderen durven nog steeds niet zichzelf te zijn in 

hun eigen woonomgeving. Dat kan komen door bijvoorbeeld 
veel onbegrip van leeftijdsgenoten. We willen graag op 

dinsdag 9 juni alle activiteiten in het licht van roze ouderen 
zetten! En wist u dat Bosch en Duin het roze keurmerk ‘De 

roze loper’ heeft? Door op 9 juni de dialoog aan te gaan over 
seksuele diversiteit hopen we de kloof van taboes en 

onwetendheid te overbruggen. Respect 

Zorggroep wil óók voor roze ouderen een 
fijne plaats zijn om te verblijven en 

hopelijk draagt de activiteit van 9 juni 
daar een steentje aan bij. 

 
Theo Stoffels, locatiemanager 
 

 
 

Een dagje Keukenhof 
 
Een groep cliënten van Strand/Robben is een dagje naar de 

Keukenhof geweest. Het was een prachtige dag om te 
wandelen, met een stralende zon, een zacht briesje en heel 
veel mooie bloeiende bloemen.  

In de grote bloemenhal hebben de cliënten nog een lekker 
broodje gegeten. Alle foto’s van dit uitstapje zijn te zien op 

onze website www.respectzorggroep.nl.  
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Tandarts Nugteren 

 

 

 

Kijk op onze website  

http://respectzorggroep.nl/

locaties/bosch-en-duin/

activiteiten voor meer  

foto’s  

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

www.repaircafe.nl/  

Mondzorg 

 
Bij Respect komt op de locatie Bosch en Duin een tandarts en 

een mondhygiëniste aan huis. Op deze locatie hebben we een 
ingerichte behandelkamer. Op dinsdagmiddag is de mond-

hygiëniste Nancy Lahnstein aanwezig en op woensdagmiddag 
is tandarts Nugteren aanwezig. De cliënten van Respect 
komen op afspraak voor een behandeling of voor een (half-) 

jaarlijkse controle afspraak.  
 

Ook cliënten van de andere locaties kunnen een afspraak 
maken voor de tandarts of mondhygiëniste in Bosch en Duin.  

De kosten voor de controle en behandeling worden vergoed 
via de wet langdurige zorg (Wlz) of via uw zorgverzekering. 
Een afspraak is eenvoudig te maken op de afdeling of via het 

medisch secretariaat. 
 
 

Borrelen, Bier en Bitterballen 
 

De mannelijke cliënten van Distel/Seinpost vinden het heerlijk 
om een praatje te maken. In het bijzonder met dames. 

Vandaar dat er op dinsdag 17 maart een uitje gepland stond, 
speciaal voor ‘onze mannen’, bij eetcafé Zarautz. En wel voor 

Borrelen, Bier en Bitterballen. We hadden ook nog eens het 
mooiste lentewandelweer! Heerlijk op het terras in de zon! 

 
Kom naar het Repair Café op 20 juni 
 

Wat doet u met die mooie broche waarvan de speld is 
afgebroken? Of met die wollen trui waar een gaatje in zit? 
Weggooien? Mooi niet! Neem het mee naar Repair Café.  

 
U bent van harte welkom op zaterdag 20 juni tussen 11.00 uur 

en 13.00 uur. Dan opent Repair Café haar deuren in Respect 
Bosch en Duin. Een grote groep reparateurs zit voor u klaar 

om uw gebruiksvoorwerp te repareren. Uw broche of trui is 
daarna weer zo goed als nieuw! 
 

De reparateurs zorgen ervoor dat uw spullen langer bruikbaar 
worden en zij dragen hun waardevolle praktische kennis over 

het vak graag aan u over. In restaurant het Bosch-Uitje kunt u 
iets drinken of eten en genieten van een sfeervolle plek met 
mooie kunst.  

http://repaircafe.nl/


 

 

Vertrouwenspersonen 

cliënten 

Annemieke Wilmink en Nel 
Vreugdenhil: (070) 306 10 20 
 

 
 

 
 

 
 

Mag ik mij even voorstellen?  
 
Hallo cliënten van Bosch en Duin! 

 

Mijn naam is Brenda Groen en sinds 

januari 2015 ben ik al coördinerend 

verpleegkundige op de woningen 

Golfslag, Binnen- en Buitenhaven 

werkzaam bij Respect. Ik ben 41 jaar 

oud, getrouwd en moeder van twee 

kinderen.  

 

Voordat ik aan deze nieuwe uitdaging begon, was ik 

verpleegkundige in het Haga Ziekenhuis. Ik heb de overstap 

naar het woonzorgcentrum Bosch en Duin gemaakt, omdat ik 

aandacht voor de cliënt als een van mijn belangrijkste taken 

als verpleegkundige zie. In het ziekenhuis kon ik dit niet goed 

uitdragen zoals ik het graag wilde.  

Als laatste wil ik eindigen met mijn motto: “Een dag niet 

gelachen is een dag niet geleefd”.  

 

Naar de kinderboerderij 
 

Onlangs is er een gezellig uitstapje geweest met een groep 

cliënten naar de kinderboerderij. Boerin Jenny en de kinderen 

van de dagopvang stonden de cliënten op te wachten met een 

lekker kopje koffie en pannenkoeken met fruit. De cliënten 

hebben hiervan genoten. 

De cliënten konden daarna samen met de kinderen bij de 

dieren kijken en de cavia’s en het geitje aaien. Zoals de 

aanwezigen het met elkaar eens waren: “Dit was zeker voor 

herhaling vatbaar!” 



 

 

Dag Tijd Activiteiten in de maand juni 

Maandag 1 juni  08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten  

Sorbet maken  

Dinsdag 2 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u.  

Mannen, interactie & kunst 

Middagje in de tuin 

Quizavond 

Woensdag 3 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Optreden (live Music) 

Donderdag 4 juni 08.30 u. 

10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Verschillende muziekstijlen & zang 

Wandelen 

Zomeravond 

Vrijdag 5 juni 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 

Inloopcafé 

Zondag 7 juni 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 8 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Hollandse ontbijt 

Sieraden maken 

Dinsdag 9 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Diversiteit en vrijheid van meningsuiting 

Stormachtig stil, levensverhalen van roze ouderen 

Optreden (in het kader van roze dag) 

Woensdag 10 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Knutselochtend 

Nederlandse muziekmiddag 

Donderdag 11 juni 08.30 u. 

10.30-16.00 u. 

Geen ontbijt 

Hashiba multiculturele markt 

Vrijdag 12 juni 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 

Bruin Café 

Zondag 14 juni 14.30 u. Borrelmiddag (hr. V. Roon) 

Maandag 15 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Franse ontbijt 

Middagje tuin 

Dinsdag 16 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie & kunst 

Bewegen in de tuin 

Franse avondje in de tuin 

Woensdag 17 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Franse muziekmiddag 

Donderdag 18 juni 08.30 u. 

10.30 

14.30 u. 

19.00 u. 

Franse ontbijt  

Verschillende muziekstijlen & zang 

Wandelen en picknicken 

Franse filmavond 

Vrijdag 19 juni 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor... 

Bibliotheek open 

Franse café 

Zondag 21 juni 14.30 u. Optreden Dance & Showbiz Academy 

Maandag 22 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Spaanse ontbijt 

Wandelen 

Dinsdag 23 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie & kunst 

Bewegen in de tuin 

Spaanse avond 

Woensdag 24 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffietijd 

Spaanse muziekmiddag 

Donderdag 25 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Spaanse ontbijt 

Lady’s Day 

Romantische filmavond 

Vrijdag 26 juni 10.30 u. 

11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Mannen & interactie 

Bibliotheek open 

Spaanse bingo 

Zondag 28 juni 14.30 u. Optreden MS Jones 

Maandag 29 juni 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Zomermiddagje 

Dinsdag 30 juni 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie & kunst 

Wandelen 

Zomerquiz 


