
 

 

Thuispost  
Nummer 2, mei -juni 2016 
 

 

Thuispost is de nieuwsbrief 

voor de Thuiszorg-cliënten 

van Respect Zorggroep en 

leden van Respect Zeker 

Thuis en verschijnt 6 keer 

per jaar 

 

Servicebureau  

(070) 306 91 70 en via email: 

servicebureau@respectzorggroep.nl 
 

 

Onze Thuiszorgteams 

Respect heeft thuiszorgteams 

voor de volgende wijken: 

• Benoordenhout/Archipel 

• Belgisch Park 

• Duindorp 

• Goudriaan 

• Renbaankwartier 

• Scheveningen 

• Statenkwartier / Duinoord 

•  
 

Contactgegevens 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070) 306 10 20 

Respect Thuiszorg  

De afgelopen maanden mochten we niet alleen de lente 

verwelkomen, maar ook liefst ruim 250 nieuwe cliënten bij de 

thuiszorg van Respect. Welkom bij Respect de zorgorganisatie die 

staat voor een stukje persoonlijke aandacht en zorg. Om dit nog 

beter voor elkaar te boksen wordt er vóór én achter de schermen 

hard gewerkt. Ons enige doel is dat u tevreden bent over de zorg van 

Respect. Daarom hebben wij in elke wijk waar wij actief zijn een 

coördinerend wijkverpleegkundige. Ouderen onder ons herinneren 

zich vast nog wel de ‘wijkzuster’, de verpleegkundige spin in het wijk 

web. Ook de Zorgverzekeraar ziet de meerwaarde van de 

wijkverpleegkundige die niet alleen contacten heeft met haar 

collega’s in de wijk, maar ook met de huisartsen. Ook zijn er korte 

lijnen met de fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de specialist 

ouderengeneeskunde van Respect. Wilt u advies van de 

wijkverpleegkundige of heeft u andere vragen? Belt u gerust met ons 

servicebureau via het nummer rechts van deze pagina.  

 

In dit nummer leest u over een gratis uitje naar park Clingendael. 

Maar dat is niet alles: heeft u vervoer nodig? Lees hoe vrijwilligers 

van Wijkbus Scheveningen dit mogelijk maken. Bekijkt u ook onze 

aantrekkelijke kortingsmogelijkheden.  U wens ik een zonnige tijd! 

 

Vriendelijke groeten, 

Irma de Jong,  

manager thuiszorg  

 
 

 

 

 

Alarmering en service 

Sinds kort werkt Respect voor personen alarmering samen met de 

Zorgcentrale. Dit betekende voor u een nieuw alarmeringskastje en 

een nieuwe drukknop. Deze alarmknop kunt u gewoon omhouden bij 

het douchen. Wel zo veilig. Heeft u vragen over het apparaat of de 

drukknop dan kunt u rechtstreeks bellen met de Zorgcentrale, tel. 

088 11 84 201.  

Wilt u als proef een keertje alarmeren? Druk dan op de alarmknop. 

Wanneer u de centrale hoort, geeft u zelf aan dat u een test doet en 

dat er niets aan de hand is. Door te ervaren hoe dit gaat, komt u niet 

voor verrassingen te staan wanneer er nood is. Om te voorkomen dat 

iedereen op hetzelfde moment een proefalarm maakt, vragen wij u 

om dat te doen op de dag waarop u jarig bent. Voorbeeld: Uw 

verjaardag is op 8 mei. Maak dan het proefalarm op 8 mei. Heeft u 

nog vragen? Bel gerust het servicebureau tel. (070) 306 91 70. 

Úw nieuwsbrief  
 



 

 

Contactpersonen 

cliëntenpanel 

• Benoordenhout/Archipel 
vacature 

• Belgisch Park 
Dhr. P. Wesseling 
(06) 5134 9206 

Dhr. J. van Gog 
(070) 350 72 10 

• Duindorp 
vacature 

• Goudriaan  
vacature 

• Renbaankwartier 
Dhr. A. Spaans  
(070) 354 49 76 

• Scheveningen 
Mw. C. de Jong 
(070) 338 91 35 
 
(070) 3389135 
Mw. N. den Dulk 
(070) 355 62 07 

• Statenkwartier/Duinoord 
vacature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw De Graaf, lid van 
Zeker Thuis en medewerker 
Patrick van Kuijen in de 
oogmeetruimte. 
 
 

Senioren assistent 

 

Ondersteunt u bij het 
zelfstandig wonen. Leden van 
Respect Zorggroep krijgen een 
gratis lidmaatschap van 
Senioren-assistent ter waarde 
van €12,50 per jaar. Daarnaast 
krijgen alle abonnees van 
Respect altijd korting op het 
uurtarief van diensten. Belt u 
rechtstreeks met de coördinator 
tel. 06 48 61 01 71 of via email: 
b.vanwijk@senioren-assistent.nl 

Het Cliëntenpanel 

Eind 2015 zijn we van start gegaan met 

het cliëntenpanel. Voor vragen of 

opmerkingen over Thuiszorg kunt u 

contact opnemen met de contactpersonen 

zoals hiernaast vermeld. De heer 

Wesseling (foto) is één van de contact 

personen voor de wijk Belgisch Park.  

Bijna iedere wijk heeft op dit moment een contactpersoon, maar er 

zijn vacatures. Krijgt u Thuiszorg en wilt u meedenken over de 

Thuiszorg van Respect, meld u dan aan bij Irene Pellekoorn, 

secretaresse Thuiszorg, telefonisch via de receptie van locatie Bosch 

en Duin op: (070) 306 10 20 of per mail: 

i.pellekoorn@respectzorggroep.nl. 

 

Medische hulpmiddelen 

Mathot Medische Speciaalzaken is landelijk leverancier van medische 

hulpmiddelen. Het bedrijf bestaat al sinds 1897 en heeft een 

uitgebreid assortiment medische hulpmiddelen. In de Haagse 

vestiging kunt u terecht voor orthopedische hulpmiddelen, op maat 

gemaakte steunzolen of het aanmeten van therapeutisch elastische 

kousen van diverse leveranciers. Aan de hand van de medische 

indicatie en wensen, levert Mathot een passende oplossing. De 

winkel is goed bereikbaar met tram 17 en bus 24. Ook is er 

parkeergelegenheid voor de deur.  Kijk op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief naar het speciale aanbod voor abonnees van Zeker Thuis 

 

Succesvolle meting op 10 maart jl.  

Samen met “Kijk Knoester optiek” op de Fred en Karin van Berkel, 

Zichtbare Schakel van Respect Zorggroep, was deze dag 

georganiseerd. Vroeg in de ochtend werd de partytent voor de 

winkel neergezet. Daarna konden we onder het genot van koffie met 

een koekje van start met de metingen van ogen, brillen, bloeddruk 

en bloedsuiker. Na afloop kreeg iedere bezoeker een leuk tasje met 

inhoud. In oktober wordt de actie wegens succes herhaald! 

 

Logeren aan zee  

Wilt u eens komen logeren 

in Scheveningen pal aan 

zee in een ruime kamer? 

Onze kamers zijn modern 

ingericht! We beschikken 

over één en twee 

persoons kamers, inclusief 

ontbijt en warme maaltijd 

tegen en aantrekkelijk 

tarief.  

U kunt reserveren via de receptie, vraagt u gerust naar de 

voorwaarden. 070 - 352 92 92 wij verwelkomen u graag als onze gast!  

Wij verwelkomen u graag als onze gast, ook als u zorg nodig heeft.  



 

 

Moederdag 2016  

 

 

 

 

Nieuwe zorgabonnees  

 

De afgelopen twee maanden 
Mochten wij 17 nieuwe 
abonnees welkom heten: van 
harte Welkom! Wilt  u meer 
weten over de mogelijkheden 
van het abonnement, belt u 
dan rechtstreeks met Zeker 
Thuis Tel. (070) 306 91  
 

 

 

Van harte gefeliciteerd! 

Lisette, verpleegkundige in 

Statenkwartier is op 21 maart 

jl. bevallen van zoontje Seth. 

 

Welkom op de Moederdag High Tea  

We nodigen u van harte uit voor een Moederdag High Tea op zondag 8 

mei a.s. van 14.00-16.00 uur,  locatie Het Uiterjoon. De kosten zijn 

€ 10,00. Aanmelden en reserveren kan bij de receptie van Het 

Uiterjoon, (graag a contant)  
Vissershavenstraat 277 Scheveningen. 070 - 352 92 92  

 
 

In beweging: open dag Clingendael op 2 juni as. 

Wilt u ook fit blijven kom dan naar onze open dag, wandel mee en 

geniet van de mooie bosrijke omgeving van Clingendael of doe mee 

aan de andere gezellige activiteiten. Daarna informeren wij u graag 

onder het genot van een drankje en een hapje over de activiteiten die 

we vanaf september wekelijks voor senioren op de donderdag gaan 

organiseren. De activiteiten vinden plaats op het Oostersportpark bij 

SVC '08 (Scheveningse 

Voetbal Combinatie 

2008) gelegen aan Van 

Brienenlaan 15, 2244 

BP Wassenaar. Hebt u 

geen vervoer dan kunt 

u gebruik maken van 

de bus. De bus 

vertrekt om 13.30 uur 

vanaf het Uiterjoon en 

brengt u daar rond 

16.30 uur weer terug. 

Iets voor u? Neem dan contact op met de receptie van het Uiterjoon  

Nummer  070 - 352 92 92 Dit initiatief is tot stand gekomen door 

samenwerking van Respect Zorggroep, ROC Mondriaan en SVC’08. 

 

Speciale 65+ shopping day in het Belgisch Park 

Op 7 juni organiseert winkelgebied Belgisch Park in samenwerking met 

Respect Zorggroep een 65+ Shopping Day. Er zijn aanbiedingen voor 

65+ ers: gratis bloeddruk- en beenvatmetingen, extra’s bij aankoop 

van dagelijkse boodschappen, gelegenheid om sieraden te laten 

taxeren à la Kunst & Kitsch, speciale koffie- en lunchmomenten, etc. 

kortom een leuke dag uit in het Belgisch Park! Over verdere acties op 

deze dag wordt u geïnformeerd via de Scheveningse Courant, de 

Wijkwinkel, de ondernemers in Belgisch Park en op de facebookpagina 

@winkelgebiedbelgischpark. Noteer 7 juni alvast in uw agenda en 

neem gezellig iemand mee! 

 

Stichting Vrienden van Respect 

Deze stichting draagt bij aan een plezierig leef-, woon- en werkklimaat 

voor cliënten en medewerkers van Respect. Denk aan kunstwerken, 

beeld- en geluidsapparatuur, uitstapjes en kleine attenties voor zowel 

cliënten als medewerkers. Giften zijn daarom van harte welkom! Uw 

gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer 

NL25ABNA0240314603 t.n.v. Vrienden van Respect.  

Bij voorbaat heel hartelijk dank! 



 

 

 Cliëntvertrouwens-

personen: 

Piet Lock en Ellen van Alphen: 

(070) 306 10 20 
 

 

 

 

Wijzigingen  

Wilt u zo vriendelijk zijn  

wijzigingen die voor ons van 

belang zijn aan ons door te 

geven? Wij denken hierbij aan 

telefoonnummers of  andere 

contactgegevens.  

Bij voorbaat dank! 
 

 

 

 

 

Servicebureau Respect 

Als abonnee kunt u gebruik 

maken van diensten van het 

Servicebureau. Onze 

medewerkers kunnen u niet 

alleen informeren, maar u ook 

doorverwijzen en zo nodig 

bemiddelen. 

 

U kunt ons van maandag tot en 

met vrijdag bellen van 8.30 tot 

17.00 uur via (070) 306 91 70  

Via email: 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

Alarmering: een veilig gevoel 

De aansluitkosten voor nieuwe abonnees van alarmering zijn 20 euro 
in prijs verlaagd. Dit komt door de nieuwe aanbieder (Secuvita via 
de Zorgcentrale) die voor Respect het kastje plaatst.  
Tip: Vermoedt u of heeft u een storing aan uw alarmeringsapparaat 
dan kunt u bellen met de storingslijn van de Zorgcentrale. Het 
nummer is tel. 088 11 84 201. 

 

Mobiel in Scheveningen 

De vrijwilligers van Wijkbus Scheveningen zorgen al 30 jaar voor 

vervoer van minder mobiele personen in Scheveningen. De drie 

moderne bussen beschikken over een elektrische lift om het in- en 

uitstappen te vergemakkelijken. Zij halen u op en brengen u naar de 

dokter, het ziekenhuis of (fysio)therapeut, 

maar ook naar familie, een soos of 

vereniging. Als u van deze dienst gebruik 

wilt maken belt u minimaal één dag voor 

uw afspraak tussen 9.00 en 11.00 uur naar 

(070) 338 54 95 en geeft u uw rit op.  

 

Lezers opgelet  

Lezers van deze nieuwsbrief worden tevens  uitgenodigd om voor de 

volgende keer op deze plek een stukje te schrijven over hun 

ervaringen: een anekdote, een toevallige ontmoeting in de wijkbus, 

een suggestie of vraag. Stuur uw stukje op naar: Wijkbus 

Scheveningen, t.a.v. Ferry Verhaaf, Tesselsestraat 71, 2583 JH, 

Scheveningen. Graag aanleveren voor 1 juni.  

 

Nieuw aanbod voor leden van Zeker Thuis 

(op vertoon van uw Respectpas) 

Op vertoon van uw lidmaatschap van 

Respectzorg krijgt u korting op de 

steunzolen van Mathot, 

Zoutmanstraat 39a, Den Haag 

tel. (088) 008 58 60.  

U betaalt dan geen € 159,00 maar € 135,00.  

Deze actie loopt tot 31 december 2016. 

 

Korting Kijk Optiek 

 10% korting op glazen bij  

 “Kijk! Knoester optiek”, 

 Frederik Hendriklaan 228, Den Haag 

 tel. (070) 306 19 85. 

 

Pasje Zeker Thuis 

Op het pasje van Zeker Thuis abonnees staat 2014-2015. Graag 

laten we u weten dat het pasje van Zeker Thuis ook in 2016 geldig 

blijft op vertoon bij winkeliers en binnen Respect. In 2017 ontvangt 

u een nieuwe pas. 


