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Tevredenheidsonderzoek 

cliënten Respect 

 
In de periode van 7 september 

tot en met 2 oktober vindt het 
halfjaarlijkse tevredenheids-
onderzoek onder cliënten van 

Respect plaats. Hiervoor wordt 
een deel van de cliënten 

geïnterviewd en worden aan 
een deel van de 
vertegenwoordigers van 

cliënten vragenlijsten 
verstuurd. Alleen met uw 

mening over de zorg- en 
dienstverlening kunnen wij 

deze verbeteren.  
 
Wij hopen op uw 

medewerking! 
 

Theo Stoffels, locatiemanager 
 
 

Golfslag, Binnen-/ Buitenhaven 

Afscheid van een aantal cliëntenraadleden 

 
Vorige maand hebben we afscheid genomen van leden van de 

Cliëntenraad Bosch en Duin. Bij deze wil ik de leden nog 
hartelijke danken voor hun inzet. Ik hoop van harte dat het 

ons lukt om waardige opvolgers te vinden, aangezien we als 
organisatie graag de cliënten vertegenwoordigd willen zien 
door enthousiaste cliënten en/of familie die willen meedenken 

en meepraten over hoe we de zaken aanpakken.  
 

Heeft u belangstelling? Loop gerust bij mij binnen of neem 
contact op met een van de leden van Cliëntenraad. 

Golfslag, Binnenhaven, Buitenhaven in beweging. 

 
Een aantal activiteiten op de Golfslag, Binnenhaven en 
Buitenhaven heeft de laatste tijd veel gedaan aan beweging.  
Zo bewogen de cliënten zich onder andere over het strand bij 

Ter Heijde, met behulp van een speciaal daarvoor gebouwd 
rupsvoertuig. 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  



 

 

Rolf en Chris Perie 
 

 

Keurmerk “goed geregeld” 

 
Op 25 augustus heeft Respect 
Zorggroep het  keurmerk 

“Goed Geregeld” ontvangen 
voor het vrijwilligersbeleid.  

 
Super trots en nog dank aan 
beide coördinatoren 

vrijwilligers voor al hun inzet 
om dit resultaat te bereiken. 

 
 
 

 
Vertrouwenspersonen 

cliënten: 

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

Mantelzorger van de maand  
 

Deze maand willen wij graag Chris Perie aan u voorstellen als 

mantelzorger van de afdeling Distel. Precies 4 jaar geleden 
kreeg haar echtgenoot Rolf 3 zware hersenbloedingen. Deze 
heftige gebeurtenis in hun leven heeft het gezin, maar ook 

trouwe familie en vrienden, zeker ook veel positiefs gebracht. 
Zij hebben enorme kracht en doorzettingsvermogen gekregen 

om het beste eruit te halen. Chris meldt dat zij en hun 
kinderen hier sterker uit zijn gekomen en vol goede moed en 
vertrouwen zijn voor de toekomst. Elke dag zijn zij dankbaar 

dat hen dat gegeven wordt. Niemand weet hoe de toekomst 
er uit zal zien, dus moet je de tijd die je hebt wel goed 

benutten! “Ik ga ‘s avonds altijd met een gerust hart naar 
huis. Ik weet namelijk dat Rolf op woning Distel als een 
koning behandeld wordt! Iedereen hartelijk bedankt 

hiervoor!”, aldus Chris Perie. 

 
 

De Afdeling ICT laat een wens in vervulling gaan! 
 
Een zestal mannen 

die altijd in zijn voor 
nieuwe technologie 

en zowel cliënten als 
medewerkers helpen 
met het werken op de 

computer, tablet en 
smartphone; dat is de 

Afdeling ICT.  
 
Aangezien ze regelmatig apparatuur vervangen voor nieuwe, 

meer betrouwbare apparatuur, worden de overgebleven 
apparaten – indien mogelijk - verkocht. Onlangs heeft de 

afdeling van de opbrengsten al € 1000,- geschonken aan de 
hospicetuin, maar nu houdt ICT een nieuwe leuke actie. Zij 

hebben de medewerkers gevraagd of er een cliënt is met een 
hele bijzondere wens. ICT schenkt een bedrag van € 500 (en 
eventueel de organisatie ervan) om de wens in vervulling te 

laten gaan!  
 

 

Feestweek cliënten 
 

Respect bestaat in september 10 jaar! Dit willen we graag 
met u vieren. De week van 5 tot en met 9 oktober staat in 

het teken van dit jubileum. Op de 
locaties worden feestelijke activiteiten 

georganiseerd. Daarnaast vindt er in die 
week ook de uitreiking van het Gouden 
Keurmerk plaats. Het volledige 

programma ontvangt u in een 
jubileumgids halverwege de maand 

september. Maar houd 5 tot en met 9 
oktober alvast vrij in uw agenda!  



 

 

Contactpersonen 

 
Sfeervolle tafel op de Branding/Stroming 

 
Shanta, leerling niveau 2, werkt op de woning Branding/

Stroming. Zij heeft als schoolopdracht voor de cliënten een 
sfeervolle tafel gecreëerd, met erop een etagère gevuld met 

heerlijke broodjes en chocolade. Ook zijn er voor de cliënten 
heerlijke pannenkoeken gebakken. Zo hadden de cliënten de 
keuze uit: pannenkoeken met spek, pannenkoeken met appels 

en pannenkoeken geserveerd met gestoofde appels en 
slagroom. Lekker hoor! De cliënten hebben gesmuld. 

 

Boulevardje pikken 
 
Een aantal cliënten van de woning Zandloper/Zeepaardje is er 

even tussenuit geweest. Gewoon, gezellig een boulevardje 
pikken. “Rond 11.00 uur vertrokken we met z’n allen met de 
Respect-bus richting Kijkduin. Lekker uitwaaien en een terrasje 

pakken. Op een goed plekje hebben we genoten van  
overheerlijke pannenkoeken. Daarna zijn we natuurlijk ook nog 

even de winkeltjes langs geweest!”, vertelt een van de cliënten. 
Het was een geslaagde dag. 
 

Even voorstellen:  Frits de Boer, vrijwilliger 
 
Sinds augustus 2014 is Frits de Boer in Bosch en Duin 
werkzaam als vrijwilliger. Op de vraag waarom hij koos voor 

vrijwilligerswerk in de ouderenzorg antwoordt Frits dat hij een 
lange periode mantelzorger is geweest van zijn moeder.  Na het 

overlijden van zijn moeder besloot Frits dat hij nu iets wilde 
gaan betekenen voor de ouderen in een zorginstelling. Frits is 
wandelvrijwilliger bij de centrale activiteitenbegeleiding, 

gastheer op De Branding en is oproepbaar voor dagjes uit en 
ziekenhuisbegeleiding. Kortom, van alle markten thuis! 

Als Frits wordt gevraagd het vrijwilligerswerk in Bosch en Duin 

te omschrijven, dan antwoord hij: “De lach die bij de cliënt op 

het gezicht verschijnt door de aandacht die ik hen geeft. Dat is 

waar het om gaat!” 

 

De heer Wagner op bezoek 

“Ik ben de heer Paul Wagner en ik ben niet zo goed in taal en 
rekenen. Dat is gekomen door mijn beroerte, nu zeven jaar 

geleden, ik heb afasie.  Ik ben al bijna zeven jaar cliënt bij 
Bosch en Duin, op de dagbehandeling “de Boei”. Hier kom ik 

drie dagen per week en dat vind ik hartstikke leuk. In het 
verleden vond ik er niks aan, maar Franck Huiskes (hoofd 
dagbehandeling) heeft me geholpen om het leuk te gaan 

vinden. Na mijn beroerte ben ik ook met logopedie begonnen. 
Ik ben begonnen met leren praten en dat is steeds beter 

geworden. Soms is het nog wel moeilijk, vooral als ik moe ben. 
Nu zijn we ook begonnen met schrijven en gaan we ook zinnen 
maken tijdens de logopedie.” Wij wensen de heer Wagner heel 

veel succes hiermee!  
 

Woning Branding/Stroming 

 

 

Woning Zandloper/

Zeepaardje 

 

Vrijwilliger: Frits de Boer 

 

 

Logopedist Janneke van 

Zandbergen en de heer 

Wagner 



 

 

Dag Tijd Activiteit 

Dinsdag 1 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen. Interactie en kunst 

Schilderen 

Woensdag 2 september 10.30 u. 
14.30 u. 

Handwerken 
Muziekmiddag 

Donderdag 3 september 08.30 u. 
10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Muziekstijlen en zang 
Wandelen 
Quiz 

Vrijdag 4 september 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannen & interactie 
Bibliotheek open 
Zingen 

Zondag 6 september 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 7 september 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Creatief versiering Prinsjesdag 

Dinsdag 8 september 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Beweging op muziek 
Bingo 

Woensdag 9 september 10.30 u. 
14.30 u. 

Breiochtend 
Muziekmiddag 

Donderdag 10 september 08.30 u. 
10.30 u.  
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Muziekstijlen en zang 
Wandelen 
Filmavond 

Vrijdag 11 september 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor 
Bibliotheek open 

Appelflappen maken 

Zondag 13 september 14.30 u. Recidentie Revue gezelschap 

Maandag 14 september 08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Spelletjes middag 

Dinsdag 15 september 11.30 u. 
19.00 u. 

Prinsjesdag op het grote scherm 
Koningsquiz 

Woensdag 16 september 10.30 u. 
14.30 u. 

Breien 
Muziekmiddag 

Donderdag 17 september 08.30 u. 
10.30 u. 
14.30 u 
19.00 u. 

Samen ontbijten 
Muziekstijlen en zang 
Wandelen 
Film Juliana 

Vrijdag 18 september 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u. 

Mannen & interactie 
Bibliotheek open 
Tompoezen maken 

Zondag 20 september 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 21 september 10.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Pannenkoekmiddag 

Dinsdag 22 september 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Bewegen op muziek 
Rock en roll avond 

Woensdag 23 september 10.30 u. 
14.30 u. 

Handwerkochtend 
Muziekmiddag 

Donderdag 24 september 08.30 u. 

10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Samen ontbijten 

Muziekstijlen en zang 
Wandelen 
Oma’s tip 

Vrijdag 25 september 10.30 u. 
11.00-14.00 u. 
14.30 u.  

Mannen & interactie 
Bibliotheek open 
Bingo 

Zondag 27 september 14.30 u. Optreden fond 1818 Immanuel 

Maandag 28 september  08.30 u. 
14.30 u. 

Samen ontbijten 
Bloemschikken 

Dinsdag 29 september 10.30 u. 
14.30 u. 
19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 
Wandelen 
Reminiscentie 

Woensdag 30 september 10.30 u. 

14.30 u. 

Breiochtend 

Muziekmiddag 
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