
 

 

Duinpost     Úw maandelijkse nieuwsbrief  

Nummer 5,  mei 2016 Dagen van vieren en herdenken 
 
Terwijl deze editie op de leestafel komt te 

liggen, ben ik even afwezig vanwege een 
vakantie. In deze periode mis ik wel heel 

veel: Koningsdag, 4 en 5 mei,  
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Allemaal 
dagen van vieren en herdenken.  

Maar de dag die ik het meest ga missen is 
Moederdag op 8 mei.  

 
Mijn moeder is een krasse 80-er. Nog elke dag ben ik blij dat 
ik haar heb. Sinds 1925 is het vieren van Moederdag in de 

huidige vorm overgewaaid vanuit Amerika.  
Voor mijn moeder hebben de cadeaus zich ontwikkeld van 

tekeningen tot zelf gekleide asbakken tot bloemen en een 
mooie kaart. Maar het belangrijkste is toch dat je elkaar 
weer even ontmoet en erbij stil staat hoe fijn het is dat je 

elkaar nog hebt. Ik hoop dat heel veel moeders in ons huis 
bezoek krijgen en weer even stilstaan bij hoe fijn het is dat 

je elkaar nog kunt ontmoeten.  
Ik wens u een goede feest- en herdenkmaand,  
  

Theo Stoffels, locatiemanager 
 

 

 Een dagje meelopen op een woning 
 
De cliënten van de woning Distel zijn verrast door "hoog" 

bezoek. Onze bestuurder Klaas Smilde kwam een dagje op 
de woning meelopen en kijken hoe het werken daar gaat.  
Het bleef niet bij alleen kijken. De cliënten kregen een door 

hem klaargemaakt ontbijtje op bed. Ook voor helpen in de 
zorg draaide onze directeur zijn hand niet om. Het was een 

verrassende kennismaking tussen hem en de cliënten.  
Een bestuurder die ook ingezet kan worden op de afdeling: 
deze wetenschap houden we in ere!  
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In de stijl van : 

 

Aanvang:  
Van 19.00 tot 21.30 uur 
 

Met een optreden van: 
Marcel de zoete 

 
Kaarten zijn € 7,50 
 

Snacks v.a. € 1,00 
 

De kaarten kan men op de 
avond zelf kopen of bij: 
 

Els Tetro, Laila van der Zwan 
of Bea van Schaik. 

 
 
 

De opbrengst gaat naar de 
Tovertafel 



 

 

Vertrouwenspersonen  

cliënten 

Piet Lock en Ellen van Alphen  

Tel: (070) 306 10 20 

 

 

 

De Bibliotheek 

De Bibliotheek is iedere 
vrijdag open van: 
 

11.00-14.00 uur  

Naast een heerlijk kopje 
koffie met iets lekkers, liggen 

er een tal van tijdschriften en 
boeken voor u klaar, die u 

ook mee kunt nemen.  
 
 

U bent van harte welkom! 
  

 

 

De vrijwilligers 

Paasbrunch 

 

Op zaterdag 26 maart hebben de cliënten en familie van  

de Zee– en Duinwoningen genoten van een heerlijke 
paaslunch. Er waren verschillende soorten mini broodjes met 

beleg. Het lekkerste was het toetje! Vanille– en aardbeienijs 
met verse aardbeien en slagroom, met daarbij een glas Asti. 

Met dank aan collegae en vrijwilligers voor de hulp! 

 

 

NL doet 2016 
  

Op zaterdag 12 maart 2016 was het weer zover: NL doet! 

In Bosch en Duin werd een voorjaarsmarkt georganiseerd. 
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de cliënten van 
B&D. Er was van alles wat: lekkere fruitsalades, heerlijke 

spekkoek, prachtige voorjaarsbloemstukjes, kleding, de 
kinderen konden worden geschminkt en natuurlijk het Rad 

van Avontuur! Ook deze keer waren er weer prachtige 
prijzen. Er heerste een zeer gemoedelijke sfeer. Onze 
"eigen" vrijwilligers hebben natuurlijk ook hun steentje 

bijgedragen.   
Vanuit NL DOET hadden 4 vrijwilligers zich aangemeld. Hun 

deelname bestond uit het begeleiden van de cliënten naar de 
voorjaarsmarkt, gezelschap houden, samen een kopje koffie 
drinken, meedoen aan het Rad van Avontuur. Herhaaldelijk 

werd door iedereen de waarde van het vrijwilligerswerk 
opgemerkt en besproken. Inmiddels staat één vrijwilliger van 

NL Doet bij ons ingeschreven als vrijwilliger! 



 

 

De Zee- en Duinwoningen 

 
 

 
 
 

 
 

 

Woning Duinroos en woning 
Zee-appel 

 
 
 

Woning Zandloper 

 

Gezellige zaterdagmiddag in april 
 

Zaterdag 9 april zaten de cliënten van de Zee– en Duin 

woningen samen met hun familieleden te wachten in de 
Duinpan op het optreden van het duo Martini. Zij zingen en 

spelen liedjes vanaf de jaren 50 tot hedendaags bekende 
muziek. 

 

Het was de eerste keer dat dit duo bij 
ons optrad. Het werd een feestje, 

waarbij de cliënten samen met hun 
familie hebben genoten. Het optreden is 
zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 

 
 
 

 

Lunchen met elkaar  
 

Op zondag eerste paasdag hebben de cliënten van de 
woningen Duinroos en Zee-appel gezamenlijk geluncht in de 

huiskamer van de Duinroos. De medewerkers Frieda, 
Annemieke en Albertine hebben hun best gedaan om een 

gezellige paassfeer te creëren en het zo aangenaam mogelijk 
voor de cliënten te maken. Het zag er gezellig uit en het 
smaakte iedereen goed.  

 

Wat wel jammer was, is dat de afwasmachine kapot was! 

 

 
Bloemschikken 

  

Een enthousiast groepje dames van de woning Zandloper 
hebben meegedaan aan het bloemschikken.  

Een week van te voren hadden de dames zich al opgegeven 
om zeker te zijn van een plekje rond de tafel. Zij verheugden 
zich ook echt op deze activiteit.  

Vol goede moed en tips van onze nieuwe vrijwilligster Silvia  
en de benodigde “groene vingers” kon iedereen direct met de 

kleurige en geurige materialen aan de slag.  
  
En met trots werd dan ook het eindresultaat gepresenteerd. 



 

 

 Dag Tijd Activiteit 

Zondag 1 mei 11.30 u. Kerkdienst 

Maandag 2 mei 08.30 u. 

14.00 u. 

Samen ontbijten 

Optreden Sgt. Wilson's Army Show 

Dinsdag 3 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Denksport 

Woensdag 4 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Kinderen op bezoek ( Tenforkids) 

Nostalgische middag  

Donderdag 5 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Optreden Jazz Orkesta 

Vrijdag 6 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Zingen met Peter 

Zondag 8 mei 14.30 u. Borrelmiddag 

Maandag 9 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Pannenkoekenmiddag 

Dinsdag 10 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Bingo 

Woensdag 11 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen komen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 12 mei 14.30 u. 

19.00 u. 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 13 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Klassiek met Sodade 

Zondag 15 mei 14.00 u.-15.30 u. Optreden van het koor Rejoice 

Maandag 16 mei - Geen activiteiten 

 

Dinsdag 17 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Gezellige avondje 

Woensdag 18 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Koffieochtend 

Nostalgische middag 

Donderdag 19 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 20 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Wilma leest voor…. 

Roze Loper Café 

Zondag 22 mei 11.30 u. Borrelmiddag met dhr. Van Roon 

Maandag 23 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Bloemschikken 

Dinsdag 24 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Franse amateurs spelen voor u 

Woensdag 25 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Duitse kinderen op bezoek 

Muziekmiddag 

Donderdag 26 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u. 

Samen ontbijten 

Wandelen 

Filmavond 

Vrijdag 27 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

Mannen en interactie 

Bingo 

Zondag 29 mei 14.00 u. Optreden, gevarieerd programma 

 Activiteitenprogramma mei 2016 

Maandag 30 mei 08.30 u. 

14.30 u. 

Samen ontbijten 

Een middagje in de tuin 

Dinsdag 31 mei 10.30 u. 

14.30 u. 

19.00 u 

Mannen, interactie en kunst 

Bewegen op muziek 

Denksport 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuMzfqKnMAhVBPRoKHYD0AAwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tourplanners.nl%2F&usg=AFQjCNG8pkV_9dnx0MqinIUnF8bb6lkAGw

