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Bloeimaand mei 

 

De meimaand is officieel de 
bloeimaand en dat is overal  
goed te zien.  

Op dit moment werkt men 
hard aan de Hospice tuin, aan 

de achterkant van Bosch en 
Duin. Deze gaat prachtig 
worden. Wat geweldig toch 

dat je straks in een moeilijke 
situatie toch nog lekker naar 

buiten kunt, zelfs met bed en 
al! Met sponsering van buiten 
én de Stichting Vrienden Van 

Respect kan de tuin ook mooi 
worden ingericht met 

meubilair. Ik hoop iedereen 
binnenkort uit te nodigen om 
de nieuwe tuin te bekijken! 

 
 

 

Uw locatiemanager,  
Theo Stoffels 

Paasbrunch 

Op eerste en tweede paasdag hebben de cliënten en familie 

in Bosch en Duin kunnen genieten van een High Tea.  
De gasten kregen een heerlijk glaasje Prosecco aangeboden 
en er stond een lopend buffet klaar. Het zag er allemaal 

fantastisch uit; van smakelijke belegde broodjes tot een 
ruime keuze aan smoothies, brownies, hartige en zoete 

broodjes en vleeswaren.  
Het restaurant zat bomvol en de sfeer was heel gezellig. Heel 
veel dank voor het personeel van restaurant het Bosch Uitje, 

de vrijwilligers, het personeel van de zorg en iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd tot het welslagen van deze High 

Tea.  
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Bibliotheek 

De bibliotheek is iedere 

vrijdag van 11.00 uur tot 
14.00 uur open. Een kopje 

koffie met iets lekkers staat 
voor u klaar. Als u wilt, kunt 
u een gezellig praatje houden 

met de dames. Ook liggen er 
een tal van tijdschriften die u 

in de bibliotheek aan tafel 
kunt doorbladeren of die u, 
net als de boeken, mee kunt 

nemen. 
 

U bent van harte welkom. 
 
 

 
 

Balkon van dhr. Clemencowff 

 
 

 
 

 
 
Vertrouwenspersonen 

cliënten 

Annemieke Wilmink en Nel 

Vreugdenhil: (070) 306 10 20 

Heerlijke Surinaamse kookavond op de Duinvallei 

Afdeling Duinvallei heeft voor de cliënten een heerlijke 

Surinaamse kookavond gehouden, waarbij de cliënten goed 

hebben geholpen met het snijden van de producten. Op het 

menu stond spitskool, Tilapia filets en aardappelen in kerrie. 

Erg lekker. Het nagerecht was ijs met mangosaus.  

De cliënten en een aantal mantelzorgers hebben hier heerlijk 

van genoten. 

 

 
Portret van een creatieve cliënt  

 
De heer Jan Clemencowff woont op de woning Strand en hij 

heeft het naar eigen zeggen “zeer naar zijn zin’’. Zijn kamer 

komt rechtstreeks uit op het grote balkon. Hij maakt hier  

dankbaar gebruik van. De heer Jan Clemencowff is zijn leven 

lang hovenier geweest en heeft het balkon stukje bij beetje 

omgetoverd tot een heerlijk bloemenparadijs. Onder zijn 

bezielende zorg groeit en bloeit het dat het een lieve lust is.  

De heer Jan Clemencowff weet zich op zijn kamer ook prima te 

vermaken. Hij pakt regelmatig de penselen, kleurpotloden en 

stiften op om zo het ene na het andere mooie zeer kleurrijke 

schilderwerk te creëren. De muren van zijn kamer zijn nu al te 

klein om al het moois dat hij maakt op te kunnen hangen. 

 

 
 

 
De heer 

Clemencowff 

 

 

 

 
 



 

 

Even voorstellen:  

Joop Batenburg  

Joop is al weer anderhalf jaar 
vrijwilliger bij Bosch en Duin. 
Hij helpt de centrale 

activiteitenbegeleiding op de 
dinsdagavond en gaat elke 

donderdagmiddag met een 
grote groep cliënten op pad 

als wandelvrijwilliger.  
Wat erg fijn is, is dat Joop 
oproepbaar is. Bijvoorbeeld 

bij grote activiteiten, zoals 
bingo of een dagje uit. Ook 

gaat Joop wel eens mee met 
een cliënt die naar het 
ziekenhuis moet. 

“Vrijwilligerswerk bij Bosch 
en Duin is voor iedereen aan 

te bevelen”, aldus Joop.  
 

 

 

Uw pedicures:  

Corin en Marcella 

De pedicures komen elke zes 
weken op de woningen van 

de cliënten om hun voeten te 
verzorgen. In tegenstelling 

tot een eerdere bericht 
hoeven de cliënten niet 
opgeven te worden bij de 

receptie. Dit geldt alleen voor 
nieuwe cliënten. 

Studenten tekenen cliënten van Bosch en Duin!! 
 

Op donderdagavond 2 april kwamen er studenten langs in 

Bosch en Duin. Hun opdracht was: maak een karikatuur van 
de cliënt die tegenover je zit. 
 

Wat een succes, prachtige portretten, een goede sfeer en wat 
hebben we gelachen! 

 
 

NL DOET 20 en 21 maart 2015 
  

Verschillende mensen hebben zich op 20 en 21 maart 
belangeloos ingezet: 25 kinderen van de Eben Haëzerschool 

(in het Statenkwartier) kwamen hun prachtig zelf geknutselde 
vlinders afgeven op afdeling Seinpost. De vlinders hangen op 

de ramen in het trapgat van afdeling Seinpost. Ook werd de 
centrale activiteitenbegeleiding tijdens een ‘Hollandse middag’ 
bijgestaan door een aantal ambtenaren van het stadsdeel-

kantoor Scheveningen. De middag werd afgesloten met een 
vriendelijk gebaar van de ambtenaren richting cliënten. 

Iedereen kreeg een leuk plantje mee. Ook verwelkomden wij 
12 enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk de balkons van de 

afdelingen Zeepaardje, Zandloper, Seinpost en Distel kwamen 
opfleuren met lentebloemen in kleurige bloempotten. Enkele 
vrijwilligers gingen na de klus nog naar de afdelingen terug 

voor een gezellig gesprekje met de cliënten. 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Vrijdag 1 mei  10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Wilma leest voor.. 
Bibliotheek open 
Hollandse Borrelmiddag 

Zondag 3 mei 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 4 mei 08.30 u. 
14.30 u. 

Ontbijtproject 
Sjoelen 

Dinsdag  5 mei  Geen activiteiten i.v.m. Bevrijdingsdag 

Woensdag 6 mei 10.30 u. 
14.30 u. 

Brei-ochtend 
Muziekmiddag 

Donderdag 7 mei 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Ontbijtproject (Moederdag) 
Wandelen 
Spelletjes 

Vrijdag 8 mei 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannenochtend 
Bibliotheek open 
Muziek act. Met Peter 

Zondag 10 mei 14.30 u. Optreden Jazz Orcestra 

Maandag 11 mei 08.30 u. 
14.30 u. 

Ontbijtproject 
Zingen 

Dinsdag 12 mei 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Beautymiddag 
Bingo 

Woensdag 13 mei 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffietijd 
Muziekmiddag 

Donderdag 14 mei 08.30 u. Geen ontbijt (Hemelvaartsdag) 
Geen activiteiten 

Vrijdag 15 mei 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannenochtend 
Bibliotheek open 
Bruincafé 

Zondag 17 mei 14.30 u. Borrelmiddag hr. Van Roon 

Maandag 18 mei 08.30 u. 
14.30 u. 

Ontbijtproject 
Aardbeientaartjes maken 

Dinsdag 19 mei 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Wandelen 
Diavoorstelling Scheveningen 
Dhr. Josee 

Woensdag 20 mei 10.30 u. 
14.30 u. 

Brei -ochtend 
Muziekmiddag 

Donderdag 21 mei 10.30 u. Dagje Blijdorp 

Vrijdag 22 mei 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannenochtend 
Bibliotheek open 
Creatieve middag 

Zondag 24 mei 14.30 u. Optreden Tiny & Mario 

Maandag 25 mei 08.30 u. 
14.30 u. 

Geen ontbijt (tweede pinksterdag) 
Geen activiteiten 

Dinsdag 26 mei 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannenochtend 
Wandelen 
Spelletjesavond 

Woensdag 27 mei 10.30 u. 
14.30 u. 

Koffietijd 
Muziekmiddag 

Donderdag 28 mei 08.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Ontbijtproject 
Wandelen markt 
Filmavond 

Vrijdag 29 mei 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Wilma leest voor… 
Bibliotheek open 
Bingo 

Zondag 31 mei 14.30 u. Optreden Johan 
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