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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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Kleurrijke middag
Op 18 juli hadden we een kleurrijke middag. De deelnemers van 
de Crea-activiteit gingen aan de slag om zwart-wit foto’s ‘uit 
de oude doos’ te bewerken met pastelkrijt, en kleurpotlood. Zo 
ontstond ineens een gezellige nostalgische sfeer. Zie hier een 
van de verrassende eigen creaties! 

Strand-uitje
Met de warmte van afgelopen zomer was het natuurlijk heerlijk 
om naar het strand te gaan. Op 3 augustus heeft een aantal 
bewoners van De Den een uitstapje gemaakt naar Kijkduin. Het 
was een geslaagde dag! 

Mauritshuis
Op 16 augustus jl. hebben mevrouw Peschel en de heer 
Pet van de Noorder- en Zuider Den een bezoek gebracht 
aan het Mauritshuis. Mevrouw en meneer genoten van de 
schilderijen van de vele Hollandse meesters. Er was veel 
te zien; van de kleurrijke, chaotische huiskamertaferelen 
van Jan Steen tot de levensechte portretten van Rembrandt 
met o.a. de anatomische les van Rembrandt, het straatje 
van Vermeer en de Stier van Potter. Het pronkstuk was 
echter ‘Het meisje met de parel’ van Vermeer. Toen we 
haar uiteindelijk hadden gevonden, wilde mevrouw graag 
met haar op de foto. Ook al heb je de schilderijen al vaker 
gezien, het lijkt alsof je steeds weer wat nieuws kan 
ontdekken in de schilderijen. 
Het uitstapje was onderdeel van het zomerprogramma.

Een aantal weken geleden is Kiekje van start 
gegaan bij Quintus. Een sociaal kunstproject 
voor en dóór senioren.

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. Wij hebben 
elkaar 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. 

Expositie 
Het terugkijken van foto’s is misschien 
wel net zo leuk als het maken  ervan. Na 

het ontwikkelen gaan wij samen met alle 
deelnemers hun mooiste foto’s selecteren 
voor de expositie. De feestelijke opening van 
de expositie is een mooie afsluiting van het 
project, waarbij de fotografen met trots hun 
beste werk zullen presenteren.

Graag tot kiek! 

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

Terugblik van de Noorder 
en Zuider Den

Gefeliciteerd met uw ‘Diamanten huwelijk’
In augustus jl. waren de heer en mevrouw van Rijswijk 60 
jaar getrouwd! Zij zijn getrakteerd op een diner dat verzorgd 
is door het grand café Quisine en mogelijk is gemaakt vanuit 
Waardigheid en Trots!

Het was een heerlijk diner waar zij van hebben genoten.

Fotoproject 
Kiekje

De heer Pet voor het 
Mauritshuis

Quinsy
Op locatie Quintus is poes Quinsy soms toe aan een middagdutje na een dag 
hard werken. De hele dag kopjes geven kan best vermoeiend zijn.



De HTM heeft een aantal voorzieningen getroffen 
waardoor je comfortabel met de bus en tram kan reizen 
met een rolstoel. 

Hierdoor was het mogelijk om een uitstapje met de tram 
te maken naar het Westbroekpark en de stad; we hebben 
erg genoten!

Reizen met de tram door mevr. van 
Veen, mevr. Prinsen en dhr. Mulder 

4. Breien
Mw. Toet van Het 
Loggertje met haar 
favoriete bezigheid: 
breien.

Terugblik activiteiten van 
De Aanlegsteiger en Het Loggertje

Corry van de Zouwen is al heel 
wat jaartje vrijwilligster. Eerst in 
het voormalige woonzorgcentrum 
Deo Gratias maar nu al weer jaren 
in Quintus. Corry loopt niet altijd 
even makkelijk maar zie haar ideale 
oplossing om toch naar Quintus te kunnen 
komen. Deze loopfiets is voor Corry een 
prachtig hulpmiddel en zoals Corry zelf aangeeft: 
misschien voor heel veel meer mensen een mooie 
oplossing als je moeite met lopen krijgt. Corry is er erg 
blij mee en wij ook want door de loopfiets kan Corry haar 
vrijwilligerswerk blijven verrichten.

Naast centrale activiteiten is er ook van alles georganiseerd op de afdelingen. Hieronder een 
kleine impressie van de afdelingsgebonden activiteiten op De Aanlegsteiger en Het Loggertje.

Een vrijwilliger in beeld: 

mevr. van Zouwen

1.

3.

2.

4.

6.
5.

1. Activiteit Speels Voorlezen
Mevr. Visser van De Aanlegsteiger beleeft veel plezier 
aan deze activiteit. 

2. Accordeonmuziek
Dhr. Alkema zorgt voor muzikaal vertier op Het 
Loggertje met naast hem zijn echtgenote.

3. Optreden Jacqueline Edeling
Mevr. Hardorff van de afdeling 
Het Loggertje geniet zichtbaar van de 
accordeonmuziek.

5. Een gezellige terrasmiddag 
Een gezellige terrasmiddag op De Aanlegsteiger/ 
Het Loggertje met een optreden van John Hills.

6. Een Franse middag 
Een Franse middag op De Aanlegsteiger/ 
Het Loggertje samen met de mantelzorgers en
een vrolijke Franse accordeonist.

Mevrouw Prinsen in de tram



Zomerpicknick
Mede dankzij de Vrienden van Respect 
hebben we al de hele zomer leuke 
activiteiten. De zomerpicknick was daar 
één van. 

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers 
hebben we lekker gesmikkeld van belegde 
broodjes, krentenbollen, yoghurtjes, 
suikerbrood en fruitsalade in de buitenlucht!  

Terugblik op centrale activiteiten

Fandance
De dames van MK-Dance hebben een geweldig 
optreden verzorgd in het grand café. Alle bewoners 
keken hun ogen uit! Met verenwaaiers, pompons en 
glitterpakjes werd enthousiast gedanst. Een solodans, 
een stukje burlesque, fan-dance en een afsluitende 
polonaise maakten het een interactief spektakel.

Stoelyoga
Yoga-instructrice Elles kwam een stoel-yoga-ochtend 
verzorgen. Met ademhalingsoefeningen en geconcentreerde 
bewegingen kwamen de deelnemers tot rust. Als laatste liet 
ze de dames kennismaken met de klankschaal; iedereen 
mocht luisteren en voelen.

Vrijwilligersdag
Via Present was een heel vrijwilligersleger opgetrommeld. 
De medewerkers van Facilicom kwamen de bewoners een 
leuke dag bezorgen. Er is een parcours aan Oud Hollandse 
spellen gedaan en ondertussen werd een hele stapel 
pannenkoeken gebakken om de middag mee af te sluiten. 
Het was erg gezellig!

Kinderboerderij op locatie

Op het terras van 
Bakboord was een heuse 
kinderboerderij opgebouwd. 
Het was een stralende 
dag en bewoners van 
alle afdelingen hebben 
geknuffeld met konijntjes, 
honden geaaid en zijn binnen 
de omheining bij de geiten, 
de schapen, de kippen en de 
ezel gaan kijken.

Na een aantal tegenslagen 
heeft de moestuinclub haar 
eerste oogst binnen! Eerder 
waren de beginnende plantjes 
met harde wind weggewaaid 
en later door de felle zon 
verbleekt. Met de toegewijde 
hulp van de Stuurboord-
verzorging hebben toch een 
heleboel planten de hitte 
overleefd en hebben we 
de eerste radijsjes kunnen 
opgraven. Ze waren heel 
smaakvol!

Eerste oogst 
moestuinclub

Creamiddag
Tijdens de creamiddag hebben de bewoners een 
fotolijstje versierd. Vooraf waren er foto’s genomen van 
alle deelnemers en toen ze druk bezig waren zijn die 
stiekem uitgeprint. Het resultaat was dat alle dames 
een eigen ingelijst portret hadden om mee te nemen. 

Fotolijstjes versieren

Salade naar grootmoeders recept

Op een warme zomermiddag hebben we een 
salade naar grootmoeders recept gemaakt. 
Er ging van alles in: veldsla, jonge kaas, 
augurken, appel, zilveruitjes, kappertjes, 
komkommer, aardappel,  bieslook, eieren, een 
lekker sausje… én een heleboel liefde.

Rolstoeldansmiddag

Soms gebeuren er onvoorziene dingen, die toch nog 
goed uitpakken. De rolstoeldansmiddag is daar een mooi 
voorbeeld van! Toen de rolstoel-salsa-dansinstructeur niet 
kwam opdagen, hebben we een ABBA-feestje gehouden. Het 
hele Grand Café was toch al leeggemaakt, dus er was ruimte 
genoeg om lekker te swingen!

Grootmoeders salade



Locatiemanagement
Manager verpleeghuiszorg: 
•  Theo Stoffels 

t.stoffels@respectzorg.nl
 
Afdelingshoofden:
•   Roland Lameijn  

r.lameijn@respectzorg.nl
 •   Frances van Balen 

f.vanbalen@respectzorg.nl 
•   Monique Broeksteeg 

m.broeksteeg@respectzorg.nl

Contactgegevens
Respect Quintus 
Nectarinestraat 11 
2552 LZ Den Haag 
070 - 391 54 00 

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

Bel 070 - 306 91 70 

Vertrouwenspersoon 
Piet Lock
070 - 306 10 20

Cliëntenraad
• Voorzitter, de heer Renso Vonk
   Renso.vonk@orange.fr
   cliëntenraadQS@respectzorg.nl

Een cliëntenraad heeft onder andere de taak 
de medezeggenschap van cliënten in de zorg 
te bevorderen en te bewaken. De cliëntenraad 
behartigt de gemeenschappelijke belangen 
en is de spreekbuis van alle cliënten. Vaak 
komen vragen, wensen of behoeftes van 
verschillende cliënten met elkaar overeen. 
Bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteit van 
de maaltijden, veiligheid, gezondheid of over 
hygiëne of over ontspanningsactiviteiten. Als 
het gaat over deze gemeenschappelijke vragen, 

wensen en behoeftes behartigt de cliëntenraad 
de belangen van de cliënten. Samen sta je 
immers sterk! De cliëntenraad van Quintus 
is op zoek naar nieuwe leden. Bent u familie/
mantelzorger van de cliënten van Quintus en 
heeft u interesse om onze raad te versterken? 
U bent van harte welkom!

Wilt u contact opnemen met de cliëntenraad? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Renso 
Vonk. Zijn contactgegevens vindt u hieronder.

Even voorstellen
Ik ben Joke de Wit. Sinds april jl. ben ik lid van 
de cliëntenraad van Quintus. Mijn man woont 
sinds februari 2015 op de Noorder Den.

Hoe ben ik als lid in de cliëntenraad gekomen?
Door de transitie van vorig jaar waren er 
ingrijpende veranderingen en moest een aantal 
zaken opnieuw gereorganiseerd worden. Er was 
onder andere een nieuwe situatie ontstaan door 
het opheffen van de informatiebalie. Doordat de 
toegangsdeuren naar het restaurant toen nog 
niet gerealiseerd waren, was het lastiger om 
toezicht te houden op wie het pand betrad of 
verliet. Dat vond ik geen prettige situatie voor 
de bewoners en ik heb hier toen mijn zorgen 
over geuit. Naar aanleiding hiervan kreeg ik de 
uitnodiging om deel te nemen in de cliëntenraad. 
Hierop heb ik positief gereageerd.

Elke middag ben ik aanwezig in Quintus. 
Hierdoor is het mogelijk een oordeel te 
vormen als er veranderingen plaatsvinden in 
de organisatie, of als er andere zaken zijn die 
de aandacht verdienen. De belangen van de 
bewoners staan voorop! U weet dus waar u mij 
kunt vinden.

Met vriendelijke groet,
Joke de Wit

Van de Cliëntenraad Quintus...

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden

Folders met informatie over de 
cliëntenraad kunt u vinden in 
het folderrek bij de receptie.


