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Van de locatiemanager 
Ontheemd
Op 15 augustus was er weer de nationale 
herdenking bij het Indisch Monument met als 
thema dit jaar “De Geest Overwint”. Ook nu 
weer een ode aan iedereen die de oorlog heeft 
meegemaakt. 

Tijdens de bijeenkomst sprak ook journalist en 
schrijver Geert Mak. Hij sprak over zijn laatste 
boek dat gaat over hoe een ontheemd gezin 
een nieuw bestaan probeert op te bouwen. 
Hij vertelde over hoe het was alles achter je 
te moeten laten en op een nieuwe vreemde 
plaats weer opnieuw te beginnen. Een plaats 
waar je niemand kent, die niet vertrouwd voor 
je is en waar andere gewoontes en gebruiken 
zijn. En hoe fijn het toen was dat er iemand 
in je nieuwe straat woonde die zich om je 
bekommerde en aandacht voor je had.

Zo moet het voelen als je in het verpleeghuis 
terecht komt. Ontheemd want het is niet je 
keuze en alles is nieuw en vreemd. Hoe fijn 

is het dan dat personeel, een vrijwilliger of 
bezoek je bij de hand neemt en je wilt leren 
kennen. Want dat proberen we hier te doen, 
er het beste van te maken met elkaar; het een 
beetje je nieuwe huis/thuis maken. 

Nu de dagen weer korter worden wens ik u 
veel gezelligheid in huis.

Met vriendelijke groet,
Theo Stoffels, Manager verpleeghuiszorg
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Vrijwilligers aan de slag
Wij willen vrijwilligers Cor Guyt, 
Joop Batenburg, Piet Pronk en 
Floriaan van der Heide hartelijk bedanken
voor hun geduld en ondersteuning bij een 
grote verzending brieven!



U heeft het ongetwijfeld gezien; de mooie 
kiekjes die de afgelopen weken werden 
tentoongesteld in de entreehal van Bosch en 
Duin. Dit waren de resultaten van Kiekje; een 
fotoproject voor en dóór senioren. Verschillende 
bewoners van de afdelingen Distel, Zandloper, 
Seinpost en Zeepaardje gingen aan de slag 
samen met familie, vrienden en verzorgers. 

Wat is Kiekje?
Het doel van Kiekje is om deelnemers ècht 
onderdeel te laten zijn van het project, omdat 
betrokkenheid en zingeving belangrijke waarden 
voor ons zijn. De deelnemers hebben betekenis 
gegeven aan het project door het maken van 

foto’s, aan de hand van vragen en opdrachten. 
De foto’s worden gemaakt met een ‘ouderwetse’ 
analoge camera. Dit betekent dat het maken 
van een foto geen vluchtig moment is, maar dat 
er bewust wordt nagedacht over de compositie 
en het verhaal achter de foto. De vrij te 
interpreteren vragen stimuleren de deelnemers 
in hun verbeelding en creativiteit. Een vraag 
is bijvoorbeeld: ‘Waar wordt u blij van?’ of 
‘Verzamel drie glimlachen’. Door het maken 
van de kiekjes ontstaat er een uitwisseling van 

verhalen, wat mensen op een gemakkelijke 
manier samenbrengt. Oude herinneringen 
worden opgehaald en nieuwe gevormd. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Sarah Kos en Carlijn Klomp. Wij hebben 
elkaar een aantal jaren geleden ontmoet 
tijdens onze studie aan de kunstacademie in 
Utrecht; de plek waar onze eerste ideeën over 
Kiekje zijn ontstaan. Naast onze dagelijkse 
werkzaamheden als ontwerpers, hebben wij in 
2015 onze krachten gebundeld om onze ideeën 
te verwezenlijken en zo ons doel te bereiken: 
mensen met elkaar in verbinding brengen. 

Benieuwd naar meer kiekjes?
Kiekje is onlangs begonnen met een nieuw 
project bij Respect, op locatie Quintus.

Inmiddels is hier ook een expositie geopend 
van een prachtige reeks foto’s. Wees welkom 
en graag tot kiek! 

Sarah Kos en Carlijn Klomp
mail@totkiek.nl
www.facebook.nl/totkiek

Terugblik 
op de activiteiten

Openingstijden bibliotheek 
De bibliotheek is iedere vrijdag open van 
10.00-15.00 uur 
Om de week liggen er ook boeken klaar op de 
grote tafel in de centrale hal. 

U bent van harte welkom!

Fotoproject 
Kiekje

Chinees Buffet op het Strand
Ja, u leest het goed! Wij konden met 
financiële ondersteuning vanuit ‘Waardigheid 
en Trots’ op de afdelingen Strand en Robben 
een heerlijk Chinees buffet serveren, net als in een
 ’echt’ restaurant!

Drankje vooraf… en volop keus van Saté, Mihoen, Nasi, 
Tjaptjoi, Foe Yong Hai, Babi Panggang en nog veel meer!
We kregen dan ook de vraag doet u mij maar van alles 
wat! Wat hebben we gesmuld! Nog een heerlijk ijsje als 
dessert en voor de liefhebbers koffie/thee met bonbons!

Het was een groot SUCCES! Hartelijk bedankt namens 
alle bewoners en medewerkers van Strand en Robben.

Chinees buffet op de afdelingen Strand en Robben

Babyshower op de Distel
Op maandag 13 augustus is op de Distel de 
verrassings-babyshower voor Deveney Raats 
georganiseerd. 
Er is namens onze afdelingen een feestelijke 
luiertaart aangeboden en nog veel meer leuke, 
gezellige kraamcadeaus; allemaal in het blauw. 
We hoeven dus niet te raden wat het gaat worden!

Nettenboetsters
Op 17 augustus waren er in de Duinpan 2 nettenboetsters 
aanwezig die druk bezig waren om de gaten in hun netten 
weer te herstellen. De cliënten kwamen naar de Duinpan en 
genoten van een stukje Scheveningse nostalgie. In de middag 
was er ook nog een accordeonist die een vrolijk stukje muziek 
speelde. Kortom een hele gezellige dag in de Duinpan voor 
cliënten en bezoekers.



De boulevard van Scheveningen
Op dinsdag 28 augustus werd - vanuit ons Zomerprogramma - met de cliënten van de Distel 
en Seinpost een heerlijke wandeling over de boulevard gemaakt. De lunchpakketjes waren van 
tevoren klaargemaakt en ook was er meteen maar goed weer bij besteld. Bij de ijskraam zijn we 
door familie allemaal getrakteerd op een verkoelend ijsje! 

Het gezellige uitstapje is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Respect. 

De Zomermarkt -1-
Op 23 augustus organiseerde de centrale 
activiteitenbegeleiding de jaarlijkse Zomermarkt. Er 
waren weer veel kraampjes waar van alles te koop was. 

Er zijn lekkere 
pannenkoeken 
gebakken met een keuze uit diverse 
toppings. Ook was er gezellige muziek en zorgde het Rad 
van Avontuur voor spannende momenten. 

De cliënten en familieleden hebben volop genoten; 
en daar doen we het voor! Zomerpret in het zwembad

Iedere 14 dagen gaat een groep bewoners van Binnenhaven, Golfslag en Buitenhaven naar het 
zwembad. Ook deze keer hebben de heren (en 1 dame) - op de foto - weer heerlijk gezwommen. 
Lekker even uit de rolstoel, gewoon dobberen of fanatiek met de bal overgooien. Na afloop lekker 
picknicken in de zon, zo komen we de zomer wel door! 

Diverse kraampjes met 
leuke spulletjes

Gezellige drukte tijdens 
de zomermarkt

Zomermarkt op de afdeling
Op dinsdag 7 augustus stond voor de hele voorbouw somatiek de jaarlijkse 
Zomermarkt op het programma. Er waren diverse kraampjes, het Rad van Avontuur en ook 
de Barbecue ontbraken natuurlijk niet. De twee dames in Scheveningse klederdracht waren 
uitgenodigd om de Zomermarkt een extra feestelijk Schevenings tintje te geven. 

Dank aan de Stichting Vrienden van Respect die door een financiële ondersteuning de 
Zomermarkt mede mogelijk heeft gemaakt.



Zomerbuffet
Stichting Vrienden van Respect: bedankt!

Op 26 en 27 juli werd door het centrale 
activiteitenteam een Zomerbuffet 
georganiseerd voor onze cliënten. We 
begonnen met een soepje, heerlijke salades, 
kibbeling en haring, fruitspies, stokbrood 
met verschillende smeersels en een heerlijk 
toetje na afloop. Iedereen heeft genoten van 
de gezellige sfeer.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door 

de Stichting Vrienden Van Respect die ook 
deze zomer ons financiële ondersteuning 
heeft gegeven zodat wij een mooi 
zomerprogramma voor de cliënten konden 
verzorgen.  

Stichting Vrienden van Respect: 
bedankt namens de cliënten! 

Jubilerende vrijwilligers in Bosch en Duin

Op vrijdag 10 augustus jl. vierden we in grand café ‘t Bosch-Uitje het jubileum van 
13 vrijwilligers. Jubilarissen die ruim 5, 10 en zelfs al 12,5 jaar vrijwilliger zijn in 
woonzorgcentrum Bosch en Duin! 

Dit werd beloond met een gezellig samenzijn, een heerlijk gebakje en na afloop 
ging er een welverdiend prachtig boeket bloemen mee naar huis...

Wilma Dekker, Janie Pronk, Atie Pronk, Dicky Tuit, Joke Dijkhuizen, Hans Spaans, 
Kees Roeleveld, Fatima van der Zwan, Annemarie Coolen, Annie van Baalen, Gusta 
Wassenaar, Hanneke de Ruiter, Piet Pronk (en niet aanwezig, maar wel jubilaris: 
Cora de Graaf en Dhr Heck), 

van harte gefeliciteerd!

Van de coördinator 
vrijwilligers Bosch en Duin 

Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een Nederlands 
particulier museum voor moderne en 
hedendaagse kunst op het Landgoed 
Voorlinden te Wassenaar. 

Met een aantal bewoners zijn we naar het 
museum Voorlinden geweest.
De bewoners vonden het erg leuk 
aangezien ze hier echt nog nooit geweest waren. 

We hebben koffie op het landgoed gedronken en 
daarna de kunstwerken bekeken; het was dan wel 
moderne kunst! De tuin ontworpen door Piet Oudolf 
vonden wij ook erg mooi. Gelukkig hadden we erg mooi 
weer dus hebben we gezellig buiten bij de Bakery op de 
picknickplaats geluncht! uitstapje Landgoed Voorlinden 

te Wassenaar



Rookbeleid
Om een optimale woon-leef-werksituatie 
te creëren geldt in Bosch en Duin een 
rookverbod behalve in de daarvoor 
aangewezen rokersruimte op de 
begane grond en de rookzones buiten 
de gebouwen. De rookzones zijn een 
speciaal voor rokers aangewezen locatie 
waar gerookt mag worden in een verder 
rookvrije omgeving. 

Wij verzoeken een ieder vriendelijk doch 
dringend om u aan onze huisregels te 
houden.

Locatiemanagement
Manager verpleeghuiszorg: 
•  Theo Stoffels 

t.stoffels@respectzorg.nl
 
Afdelingshoofden:
 •   Monique Broeksteeg 

m.broeksteeg@respectzorg.nl
•   Frances van Balen 

f.vanbalen@respectzorg.nl
• Anita Rip 
   a.rip@respectzorg.nl

Contactgegevens
Respect Bosch en Duin
Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag
070 - 306 10 20

Het Servicebureau
Wij zijn er voor al uw vragen ten 
aanzien van wonen, zorg, thuiszorg 
en diensten aanbod. 

Bel 070 - 306 91 70

Cliëntenraad:
Wilt u contact opnemen?
Het email adres is:   
cliëntenraadBD@respectzorg.nl
 

Vertrouwenspersoon 
Piet Lock
070 - 306 10 20

Met een hartelijke groet van uw cliëntenraad. 


