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Foto-impressie bezoek  
Van Rijn 

Tip van de locatiemanager 
 

Kijk op onze website http://

respectzorggroep.nl/locaties/

bosch-en-duin/activiteiten 

voor meer foto’s van het 

bezoek van Van Rijn en alle 

andere activiteiten!  

Van de locatiemanager 

 

Op 11 februari stond Bosch en Duin 

even op zijn kop. Staatssecretaris 

van VWS, de heer Van Rijn, had 

voor onze locatie gekozen om zijn 

landelijk plan van aanpak te 

presenteren om de verpleeghuiszorg 

te verbeteren. Voordat de 

presentatie begon, heeft de heer 

Van Rijn met Corrie en Eva van de woningen Distel en Seinpost 

meegelopen in de zorgverlening. Beide dames hebben een goede 

indruk achtergelaten bij de staatssecretaris. Zij ontvingen later op de 

avond van hem een compliment over de liefdevolle en betrokken 

wijze van zorgverlening. Dit compliment maakte hij in een  televisie- 

uitzending van het actualiteitenprogramma van Eva Jinek. Dit 

compliment zou ik graag breder willen maken en wel aan alle 

medewerkers van Bosch en Duin. Dank voor jullie betrokken en 

liefdevolle wijze van zorgverlening. Het is natuurlijk niet voor niets 

dat wij onlangs zijn voorgedragen voor het Gouden Keurmerk! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Theo Stoffels, locatiemanager 

 

 
Spetterende optreden voor de woningen Zeeën & 

Duinen  
 

Op zaterdag 31 januari hadden de cliënten van woningen Zeeën & 

Duinen een gezellige middag met hun familie. Zanger Marcel de 

Zoete trad speciaal voor hen op. Hierdoor werd het een sfeervolle 

boel. De voetjes gingen van de vloer en er werd meegezongen. Het 

optreden werd passend afgesloten met een polonaise. 
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Uw pedicures!  

De pedicures van Respect 

Zorggroep zijn al heel wat jaren 

met heel veel plezier aan het 

werk binnen Bosch en Duin. 

Corine (rechts) is al 25,5 jaar 

werkzaam binnen Respect en 

Marcella vijf jaar.  

 

Elke zes weken worden de 

voeten van onze cliënten 

verzorgd en behandeld met als 

doel “goed verzorgde voeten 

zonder pijn klachten”. Zo wordt 

er eerst gekeken naar het voet- 

type, afwijkingen, beperkingen, 

deformatie van de voet en de 

maat en pasvorm van schoenen 

en sokken. 

 

Er zijn punten om alert op te zijn 

zoals: 

 Drukplekken 

 Spierspanning 

 Beweeglijkheid van de      

     Voetgewrichten 

 Temperatuur verschillen 

     i.v.m. ontstekingen 

 Klachten betreffende  

     diabetes, Reuma 

 

Na een voetonderzoek worden 

de voeten gedesinfecteerd, de 

nagels geknipt, de nagel-

omgeving gereinigd. Vervolgens 

worden likdoorns en eelt 

verwijderd, nagels en eelt 

worden mechanisch afgewerkt.  

De voet wordt als laatste 

gedesinfecteerd en behandeling 

met een specifieke voetemulsie 

die een voedende werking heeft 

voor de huid van de voeten. 
 

Cliënten van Bosch en Duin 

kunnen zich via de receptie 

aanmelden voor een 

behandeling.  

Carnaval 
 

Op dinsdag 17 februari werd er in de Duinpan met de cliënten van 

verschillende afdelingen carnaval gevierd! Veel cliënten speciaal voor 

dit feest de moeite genomen om zich te verkleden! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hartverwarmende bezoekjes in de bibliotheek 

 
De bibliotheek is nu een aantal weken open. Hartverwarmend zijn de 

gezellige bezoekjes en de praatjes. We willen iedereen bedanken 

voor de boeken die gedoneerd zijn! Regelmatig komen we spulletjes 

tegen in de boeken, zoals lieve kaartjes. We maken hier een leuke 

collage van. Wanneer de collage klaar is, hoort u dat zeker van ons!  

Wanneer u een mooi boek of tijdschrift wilt uitzoeken of een gezellig 

praatje wilt maken, dan bent u van harte welkom in de bibliotheek. 

Indien u niet naar ons toe kan komen en toch iets wil lezen, horen 

wij dat graag. Dan komen we gewoon naar u toe! De bibliotheek 

(begane grond voorbij de receptie) is elke vrijdag van 11.00u tot 

14.00u geopend.  

 

Vriendelijke groet,   

Trudy en Sabrina 



 

 

14 februari: 

Valentijnsontbijt  

 

 

Indische maaltijd afdeling Strand en Robben 

 
De cliënten van woningen Strand en Robben hebben op dinsdag 3 

februari heerlijk gesmuld van een Indische maaltijd. Na het snijden 

van de vele ingrediënten  en daarna het in de pannen doen en lekker 

laten pruttelen, begon het op de afdeling al heel erg lekker te ruiken. 

Op de achtergrond de liedjes van tante Lien.  Alle bewoners schoven 

aan de mooi gedekte tafel en lieten zich het eten goed smaken. Na 

afloop was er nog een heerlijk schaaltje roomijs met spekkoek.  

 

Een wens cadeau doen? Dat kan! 
  

Respect Zorggroep is gestart met project ‘het Wensstokje’. 

Volwassenen en jongeren krijgen daarmee de mogelijkheid om 

wensen van (oudere) buurtbewoners in  Scheveningen te realiseren. 

Het gaat dan om mensen die in hun leven na bijvoorbeeld een zware 

periode wel even wat afleiding kunnen gebruiken. Dat kan iemand zijn 

die als mantelzorger trouw zorgt voor een dierbare en zichzelf (te) 

weinig vrije tijd gunt. U kunt bij de receptie een wenskoker (‘het 

wensstokje’) ophalen waarmee u naar uw wens-kandidaat gaat. Levert 

dit voor u problemen op, dan graag de vraag stellen aan het personeel 

van afdeling om u hierbij te helpen. In de koker zit een brief die u 

voorleest aan de persoon van uw keuze. Die mag daarna een wens 

doen, die op de brief wordt ingevuld. U kunt een met dit project een 

dierbaar iemand in het zonnetje zetten. Voor de realisering van de 

wens is een (beperkt) budget beschikbaar.  

Als er iets nodig is wat u zelf niet kunt organiseren of wilt u meer 

informatie, neem dan contact op met Jeroen Verkaik (foto hieronder), 

evenementencoördinator via 070 - 306 91 70.  



 

 

 

Valentijnsbingo  

 

Op zaterdag 14 februari werd er 

voor de woningen Zeepaardje, 

Zandloper, Distel en Seinpost 

een Valentijnsbingo 

georganiseerd. Er waren leuke 

prijzen te winnen! Accessoires 

met hartjes in de kleuren rood 

en roze en als hoofdprijs twee 

grote witte teddyberen (die 

iedereen maar al te graag wilde 

winnen). Een geslaagde middag, 

vooral voor de prijswinnaars! 

 

 

Uw vertrouwenspersonen  

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 3061020 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Zondag 1 maart 14.30 uur Kerkdienst 

Maandag 2 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Sjoelen 

Dinsdag 3 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Beauty middag 

Spelletjesavond 

Woensdag 4 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Nieuws van de dag 

Muzikale middag 

Donderdag 5 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

  

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Shantha modehuis Mode-

show en verkoop 

Filmavond 

Vrijdag 6 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Bruin café 

Zondag 8 maart 14.30 uur Borrelmiddag dhr. Van Roon 

Maandag 9 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Poffertjesmiddag 

Dinsdag 10 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Bewegen o muziek 

Bingo 

Woensdag 11 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Koffietijd 

Muzikale middag 

Donderdag 12 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Wandelen 

Optreden HSO Euterpe  

Orkest Fonds 1818 

Vrijdag 13 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Wilma Dekkers leest voor. 

Vrijdag de 13e 

Zondag 15 maart 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 16 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Bloemschikken 

Dinsdag 17 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenactiviteit 

Bewegen op muziek 

Lente quiz 

Woensdag 18 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Duitse kids op bezoek 

Muzikale middag 

Donderdag 19 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Ontbijtproject 

Lente wandeling 

Filmavond 

Vrijdag 20 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Voorjaarsfeest 

Zondag 22 maart 14.30 uur Optreden Jo Ann 

Maandag 23 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Spelletjesmiddag 

Dinsdag 24 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek 

Muziek uit de jaren …. 

Woensdag 25 maart 10.30 uur 

14.00 uur 

Nieuws van de dag 

Naar de kinderboerderij 

Donderdag 26 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Lente wandeling 

Vrijdag 27 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

Mannenactiviteit 

Bingo 

Zondag 29 maart 14.30 uur Borrelmiddag 

Maandag 30 maart 08.30 uur 

14.30 uur 

Ontbijtproject 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 31 maart 10.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

Mannenochtend 

Bewegen op muziek 

Zangavond 

Contactgegevens: 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070)3061020 
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