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Eigenlijk zegt de omvang natuurlijk maar weinig, want uiteindelijk 
hebben wij wel bijna alle zorgdisciplines in huis, van thuiszorg tot 
verpleeghuiszorg, van casemanagement tot ons hospice Claude 
Monet. En juist op het gebied van huishoudelijk hulp zijn wij een 
van de grotere partijen in Den Haag.

Een tijdje geleden heb ik zelf mogen ervaren hoe nuttig 
en mooi dit werk is. Als bestuurder ben ik eind vorig jaar 
gestart met het meedraaien van diensten in alle uitvoerende 
disciplines van Stichting Eykenburg om zo te ervaren hoe 
zowel onze medewerkers als onze cliënten de werkzaamheden 
en diensten beleven. Zo heb ik ook een dienst meegedraaid 
in de extramurale huishouding en mocht ik bij een van mijn 
medewerkers aansluiten tijdens haar huishoudelijk werk bij een 
oudere heer thuis. Tijdens deze dienst is bij mij op positieve 
wijze nogmaals het beeld bevestigd dat het sociale aspect 
minstens zo belangrijk is als het daadwerkelijke huishouden. Als 
een medewerker uiteindelijk een brandschoon huis achterlaat, 
maar niet even een praatje heeft gehouden met de cliënt…….
dan laten we zeker een belangrijke taak liggen! Ik ben er trots op 
te zien dat de medewerker met wie ik meeliep, volop oog had 
voor dit welzijnsaspect.

Kortom, hoog tijd om het spotlicht eens te richten op onze 
medewerkers en cliënten in deze zogeheten ‘extramurale 
huishouding’. Wie zijn deze cliënten die hun huis voor onze 
medewerkers openstellen? En wie zijn deze medewerkers die in 
weer en wind van de ene cliënt naar de ander gaan om hen te 
ondersteunen in de huishouding? U leest er in deze editie alles 
over.

En verder vierden wij in juni ons Zomerfeest in Huize Eykenburg. 
Helaas binnen omdat het weer het buiten niet toeliet. Op dat 
moment hadden wij nog geen idee van de ironie van onze 
woorden “We halen de zomer naar binnen!’. Ten tijde van het 
opmaken van dit blad is het al een langere periode enorm warm 
en droog in Nederland en staan wij aan de vooravond van een 
landelijke hittegolf. Voor de één een zegen, voor de ander flink 
afzien. Voor onze cliënten en medewerkers is de warmte best 
pittig en wij hebben ons hitteprotocol dan ook inmiddels in 
werking gesteld. Wij doen er nu dan ook alles aan om ‘de zomer 
weer naar buiten te krijgen’.

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Een aantal maanden geleden 
heeft Stichting Eykenburg haar 

1000e WMO-cliënt mogen 
ontvangen. Cliënten die hulp in 
de huishouding van ons krijgen. 

Naar mijn mening een 
mooie mijlpaal, daar wij 

met twee locaties eigenlijk 
tot de ‘kleinere’ spelers op 
de zorgmarkt in Den Haag 

behoren. Waar een kleinere 
zorgorganisatie groot in  

kan zijn!

Voorwoord
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Korte berichten
MooiMensenwerk

Wist u al dat Stichting Eykenburg-teamleider Jim 
Landzaad ambassadeur is voor MooiMensenwerk. 
Hij vlogt regelmatig over interessante onderwerpen 
in de zorg en met name bij Stichting Eykenburg.  Nu zullen sommige mensen zich ongetwijfeld afvragen: Wat is 
vloggen? Een ‘vlog’ (afkorting voor video weblog) kun je zien als een soort videodagboek. De (meestal korte) filmpjes 
worden gedeeld via sociale media zoals onder andere Facebook en YouTube. 
MooiMensenwerk richt zich op potentiële medewerkers in de zorg, maar de filmpjes van Jim zijn leuk voor iedereen 
die om het onderwerp ‘zorg’ geeft. Op onze Facebookpagina zijn de filmpjes van Jim te vinden!

Schrijver in ons midden!

Sinds mei dit jaar woont de heer De Jong bij ons in Huize 
Eykenburg. Ruim 20 jaar geleden schreef hij een boekje 
over zijn jeugd, waarin de tweede wereldoorlog een grote 
rol speelde. Dit boekje vormde de basis van de lessen die hij 
jarenlang gaf op scholen, in het kader van het lesprogramma 
van Herinneringscenrum Kamp Westerbork. Onlangs heeft 
Alex Reede, bestuurder van Stichting Eykenburg, het boekje 
mogen ontvangen uit handen van de heer De Jong. “Een 
hele eer” aldus Alex Reede. “Een mooi geschreven boekje 
waar de heer De Jong zeker trots op mag zijn!”

Wegens succes herhaald!

Vorig jaar was hun optreden bij Stichting 
Eykenburg al een groot succes en uiteraard wilden 
wij dat dit jaar graag herhalen. Op 15 en 16 mei 
verzorgde Opera Familia in respectievelijk Huize 
Eykenburg en Het Zamen weer een fantastisch 
optreden. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er meegezongen en meegedeind op 
de muziek. Wederom een groot succes dus!

Stichting Eykenburg op Facebook

Wilt u constant op de hoogte blijven van nieuwtjes en alles 
wat er speelt bij Stichting Eykenburg? 
Ga dan naar onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/StichtingEykenburg en ‘Like’ ons!

Familieavonden in een nieuw jasje

Vorig jaar verzorgden wij voor het eerst een tweetal 
familieavonden met het doel familie en naasten van onze 
intramurale cliënten te voorzien van informatie. Ondanks 
dat het twee erg gezellige avonden waren, liet de invulling 
ruimte voor verbetering. 
Die verbeterruimte hebben wij uiteraard benut en er staan 
weer twee familieavonden gepland voor contactpersonen 
van onze intramurale cliënten: 
•  dinsdag 2 oktober in Huize Eykenburg
•  donderdag 4 oktober in Het Zamen 
Met een geheel nieuwe invulling menen wij een ieder goed 
te kunnen informeren over uiteenlopende interessante 
onderwerpen. Bent u er bij dit keer?
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Even voorstellen:

Wij willen ons bij deze graag voorstellen als de 
nieuwe bewegingscoördinatoren binnen Stichting 
Eykenburg. Wij zijn Pauline Bouman (rechts op de 
foto), werkzaam als verpleegkundige op de afdeling 
Vincent van Gogh in Het Zamen en Amy van den Berg 
(links op de foto), werkzaam als activiteitenbegeleider 
in Huize Eykenburg.
Wij zullen ons op vaste dagen (Amy op dinsdag en 
Pauline op woensdag) inzetten voor de bewegelijkheid 
van de bewoners. Wij zijn op die dagen te bereiken 
als deskundigen op het gebied van bewegen en 
bewegingsstimulering. We zullen beiden hiermee op 
één afdeling starten.
Samen met de betaalde en onbetaalde professionals 
op de afdelingen willen wij de zelfredzaamheid van 
onze cliënten en bewoners in ere houden.

Afdelingen van Huize Eykenburg zijn 
vernieuwd

Door de jaren heen heeft Huize Eykenburg al diverse 
verbouwingen meegemaakt. Uiteindelijk willen wij 
onze cliënten alle comfort blijven bieden en zeker in een 
oud en zelfs monumentaal pand als Huize Eykenburg 
vraagt dit soms wat extra inspanning. Uiteraard staat 
veiligheid bovenaan op de prioriteitenlijst en om 
aan alle nieuwe veiligheidsvoorschriften te kunnen 
blijven voldoen zijn er soms ook wat bouwkundige 
aanpassingen nodig.
De verbouwingen op de afdelingen 1, 2 en 3 staan 
geheel in het kader van comfort en beleving. Met 
opgesplitste huiskamers, ander kleurgebruik, nieuwe 
meubels en aandacht voor verlichting hopen wij 
onze cliënten meer rust en gevoel van ruimte en 
geborgenheid te bieden. Per afdeling is voor een 
ander thema gekozen. Herkent u de thema’s?

Nieuwe wet AVG 

Sinds 25 mei is de nieuwe AVG-wet van kracht. AVG staat 
voor Algemene Verordening Gegevensbescherming 
en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Ook Stichting Eykenburg beschikt over vertrouwelijke 
persoonsgegevens van cliënten en medewerkers en een 
ieder mag van ons verwachten dat wij daar op veilige 
en discrete wijze mee omgaan. In de privacyverklaring 
op onze website www.eykenburg.nl leggen wij uit hoe 
wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1000e WMO-cliënt voor Stichting 
Eykenburg

Aan het begin van de zomer mocht Stichting Eykenburg 
haar 1000e cliënt in de huishoudelijk hulp (WMO) 
verwelkomen. Een mooie mijlpaal die smaakvol 
werd gedeeld met alle medewerkers! Lees ook ons 
uitgebreide artikel hierover, verderop in dit blad! 
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Een bus voor Stichting Eykenburg!

Stichting Eykenburg heeft besloten een bus aan te 
schaffen voor vervoer van ouderen in het Stadsdeel 
Segbroek. Deze bus schaffen we aan in samenwerking 
met Stichting MVI.
Stichting MVI zoekt voor ons sponsoren en adverteerders 
hetgeen er voor zorgt dat het financieel mogelijk wordt 
de bus aan te schaffen en in te richten voor het vervoer 
van ouderen.
Er is in de bus plek voor in totaal 9 personen (inclusief 
chauffeur), maar er kunnen eventueel ook 2 rolstoelers 
mee. Dan vervallen er wat vaste plekken.
De officiële bus komt begin september als alle 
adverteerders en sponsoren er op staan.
Tot nu toe zijn er al 6 sponsoren en 2 bedrijven die een 
advertentie plaatsen op de bus. Dat is al een geweldig 
resultaat, maar we zoeken nog veel meer adverteerders 
en sponsoren!!! 
Voor het besturen van de bus hebben wij inmiddels al 
een heel enthousiaste chauffeur die 4 dagen per week 
beschikbaar is, maar we zijn ook hard op zoek naar 
vrijwilligers die wellicht ook eens een dagdeel of dag per 
week deze taak op zich willen nemen. Natuurlijk wordt 
u volledig ingewerkt en begeleid. Hoe meer chauffeurs 
er beschikbaar zijn, hoe meer we voor de oudere 
buurtbewoners kunnen gaan betekenen.

WOONEENHEID KLAVERTJE 
4 OFFICIEEL GEOPEND

STIP: EEN BAAN MET 
PERSPECTIEF

PRAKTIJKLEERAFDELING 
IN HUIZE EYKENBURG

UITGAVE VAN ST I C H T I N G E Y K E N B U RG DEN HAAG 14E JAARGANG, NUMMER 1, A P R I L 2018

Mooi hè?

Hebben wij 
gemaakt voor 

Stichting 
Eykenburg.

Ook zoiets moois?
 

Kijk dan op 
www.vvcbv.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van de genoemde 
onderwerpen neemt u dan gerust even contact op met 
Desiree Bijker van Stichting Eykenburg door een bericht 
te sturen naar d.bijker@eykenburg.nl. Alle respons is 
van harte welkom!

U bent ook tevreden over onze zorg?

Dat vinden wij uiteraard fijn om te horen. Wij nodigen 
u van harte uit uw ervaringen te delen met mogelijk 
toekomstige cliënten. Op www.zorgkaartnederland.nl 
kunt u uw ervaringen een stem geven. 
De waarderingen die op Zorg- 
kaartNederland worden ge-
plaatst zijn anoniem.
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Zomerfeest in Huize Eykenburg 

Op donderdagmiddag 21 juni jl. hebben wij in Huize 
Eykenburg een ontzettend leuke zomermiddag 
beleefd.
Dit zomerfeest konden wij organiseren dankzij de 
inzet van de ruim 20 medewerkers van het UWV 
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 
die zich bij ons hadden aangemeld om een middag 
vrijwilligerswerk te komen verrichten.
Deze mooie kans lieten wij uiteraard niet liggen en 
dus besloten we, in overleg met de desbetreffende 
medewerkers, een zomerfeest te organiseren.

Het thema van het feest was “Oud Hollandse 
spelletjes”.
Natuurlijk hebben ook onze eigen ‘onbetaalde 
professionals’ hun waardevolle steentjes bijgedragen 
waardoor dit allemaal mogelijk werd.

Eigenlijk lag het in de planning het zomerfeest buiten 
in de binnentuin te laten plaatsvinden, maar helaas 
was de temperatuur hier niet naar en hebben wij 
ervoor gekozen het feest naar binnen te halen. Met 
man en macht is de gehele organisatie naar het 
restaurant van Huize Eykenburg verplaatst en zo was 
in ene ‘de zomer naar binnen gehaald’.

Zoals de foto’s bewijzen is het een druk bezochte 
middag geworden waardoor een ieder heel veel 
plezier is beleefd.

Natuurlijk willen we ook langs deze weg nogmaals de 
vrijwilligers van het UWV enorm bedanken voor hun 
inzet en we hopen dat ze volgend jaar weer aan ons 
denken!!!!
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Doe uw was de deur uit bij: 
 
 
 
 
 
 
 

Wij komen uw was halen en brengen! 
(ook al uw stoomgoed) 
 

 
 
Voor meer informatie:  088 0700 400  
of mail naar: info@edelweiss-groep.nl 
 

HELEMAAL VAN DEZE TIJD!

Stadhouder Elektronica en Witgoed 

is dé specialist voor televisies, 

geluidsapparatuur, witgoed en elektrische 

huishoudelijke apparaten.

Voor een eerlijk advies en 
de beste service.

Thomsonplein 15 Den Haag • Tel: 070 3609108 • www.stadhouder.nl AGAAT biedt één aanspreekpunt bij 
verhuizing, handymandiensten, schoonmaak 
en woninginrichting. We hebben een ruime 
keuze aan behang, verf, vloeren, gordijnen, 
inbetweens, vitrages, binnenzonwering 
en horren. Wij regelen voor u de woning-
inrichting van A tot Z, met eigen vakmensen. 

‘WE ZAGEN ENORM TEGEN 
DE VERBOUWING OP... AGAAT 

NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’

Laat u ook ontzorgen! 
AGAAT weet raad!

n AGAAT richt in

n AGAAT verhuist

n AGAAT klust

n AGAAT administreert

n AGAAT maakt schoon

n T 070 205 4444 n info@agaatweetraad.nl n www.agaatweetraad.nl

ÉÉN 
CONTACTPERSOON 

VOOR AL UW 
VRAGEN!
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Terug naar het jaar…
Vindt u het ook leuk om terug te blikken op de tijd van toen en herinneringen op te 
halen? In de rubriek “Terug naar het jaar…” belichten wij telkens een ander jaar. Wat 
gebeurde er toen? Wat was er hip? Wat was er toen in het nieuws? En….kunt u het zich 
nog herinneren?

Het jaar 1953 begint rampzalig: een stormvloed in combinatie 
met springtij laat in de nacht van 31 januari op 1 februari vele 
dijken breken. Het water in de trechtervormige zuidelijke 
Noordzee stijgt hierbij tot extreme hoogte. In Nederland 
zijn 1836 doden te betreuren. De ramp is aanleiding voor de 
ontwikkeling van sterk verbeterde kustverdediging met de bouw 
van stormvloedkeringen, waarvan de Deltawerken de meest 
uitgebreide zijn. 

In april wordt het eerste  James Bondverhaal uitgebracht: ‘Casino Royale’. Er zouden nog 
vele verhalen, boeken en films volgen van de fictieve Britse geheim agent James Bond, 

codenaam 007. Na de dood van auteur Ian Fleming in 1964 nemen diverse andere auteurs 
het schrijven van de James Bondverhalen over.

Qua muziek wordt er dit jaar geluisterd naar hits als onder andere ‘Here in My Heart’ 
van Al Martino, ‘(How Much is) That Doggie in The Window’ van Patti Page en ‘Juffertje 
Vink’ van Bobbejaan Schoepen.

In mei bereiken Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eerste de top van de Mount Everest.

1953

De periode na WOII stond in het teken van wederopbouw en het creëren van een 
welvaartsamenleving. Dit was, mede met het beschikbaar komen van uiteenlopende grondstoffen 

en materialen, in de jaren ’50 zeker terug te zien in het modebeeld voor vrouwen. De door Christian 
Dior geïntroduceerde New Look kwam tot uiting in de wespentaille, wijde A-lijn-rokken met petticoats 
en geaccentueerde boezem. Eind jaren ’50 bestaat er een tegenbeweging welke tot uiting komt in de 

‘Sack dress’ en de ‘Trapez dress’. Voor de mannen waren met name tweed jasjes, jasjes met brede 
revers en broeken met omslagen bij de pijpen populair.  

Voor de sportliefhebbers onder ons: Tourkoorts in Nederland! Nederland wint 
dit jaar het ploegenklassement in de Ronde van Frankrijk. Tevens wordt dit jaar 
(oktober) voor de eerste keer een voetbalwedstrijd uitgezonden op de Nederlandse 
televisie. Nederland telt op dat moment dertigduizend televisietoestellen.

Uiteraard worden er dit jaar ook weer kinderen geboren. Voor meisjes is de naam Maria en 
Johanna populair. Voor de kleine jongetjes wordt vaak gekozen voor Johannes of Jan.
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Aan het begin van de zomer bereikten wij een mooie mijlpaal: Stichting Eykenburg mocht haar 1000e WMO-cliënt 
ontvangen. De 1000e zelfstandig wonende cliënt waarbij wij huishoudelijke hulp mogen leveren.

Voor veel mensen, en met name ouderen, die nog prima 
zelfstandig thuis kunnen wonen, zijn de huishoudelijke 
werkzaamheden de eerste praktische obstakels die 
zij ondervinden bij het ouder worden. Het bukken, 
het langere staan en het evenwicht houden op het 
keukentrapje worden steeds lastiger en klusjes worden 
vooruitgeschoven en uiteindelijk blijft het werk liggen.

Toch vinden veel mensen het nog lastig om de stap naar 
het inschakelen van huishoudelijk hulp te zetten. Men 
kijkt op tegen het aanvragen van de WMO-indicatie. 
Hoe werkt dat? Waar moet ik hiervoor zijn? Maar ook 
het gevoel van het uit handen moeten geven van werk 
of het over de vloer krijgen van ‘een vreemde’ kunnen 
‘moeilijk’ aanvoelen.

Dat is jammer, want uiteindelijk valt het eigenlijk allemaal 
wel mee. Wij werken met professionele medewerkers 
die ook nog eens in wijkteams werken, waardoor er niet 
steeds een ander ‘over de vloer komt’. 

Oog voor het welzijnsaspect
Uiteraard is het belangrijk dat uw huis schoon blijft en 
dat is dan ook de primaire taak van onze medewerkers. 
Huishoudelijk taken zoals onder andere stofzuigen, 
ramen lappen, stof afnemen, wassen en strijken zijn 
uiteraard erg belangrijk en zorgen ervoor dat uw huis 
op orde blijft en u zich vrij en veilig kunt bewegen in uw 
eigen huis.

Maar minstens even belangrijk is het welzijnsaspect. 
De overheid stimuleert ouderen steeds langer in de 
eigen thuissituatie te blijven wonen en helaas missen 
vele mensen de sociale contacten doordat zij misschien 
wat minder mobiel worden of mensen om hen heen 
wegvallen. Onze medewerkers bieden met hun komst 
even dat gezellige kletspraatje bij de koffie en een 
luisterend oor. Even dat vrolijke gezicht dat in de winter 
met koude wangen de frisse neus mee naar binnen 
neemt en de dag onderbreekt. Hij of zij ziet wekelijks 
of tweewekelijks hoe het met u gaat en zo wordt er ook 
voorzien in een stukje sociale controle.

Blij met de huishoudelijk hulp!
Wij zijn uiteraard enorm trots op onze professionals en 
wij kunnen u dat vertellen, maar beter nog laten wij 
onze cliënten zelf aan het woord. 
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Mevrouw Van den Boomen over haar professional 
Emmie Moerman: “Emmie is mijn steun en toeverlaat 
van Stichting Eykenburg. Ik ben enorm blij met haar 
deskundige en enthousiaste inzet. Ook kan ik altijd met 
mijn vragen terecht bij Stichting Eykenburg. Gelukkig 
gaat de regering meer geld uittrekken voor de thuiszorg. 
Hopelijk kan Emmie dan 2 keer per week komen, want 
dat is hard nodig”.

Mevrouw Van de Harst-Pronk over haar professional 
Danielle Braam-de Water: “Al 8 jaar komt Danielle 
bij ons over de vloer. Trouw en nooit ziek en altijd op 
donderdagmiddag. Prachtig!”

Achter de schermen
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt om 
de 1000 WMO-cliënten van Stichting Eykenburg van 
huishoudelijk hulp te voorzien. 
Op kantoor treffen wij Tessa Wentzel, Yvonne van de 
Hoek en Andrea van Egmond. Een groot deel van de 
dag zijn zij aan de telefoon met u als cliënt, met de 
medewerkers of met instanties om zaken te regelen. 
Drie dames die goed op elkaar zijn ingespeeld en dat 
moet ook wel. Medewerkers hebben allemaal een 
eigen rooster en vast vrije dagen, maar ook wanneer zij 
met vakantie of ziek zijn, gaat het werk door en moet 
er het een en ander geregeld en geschoven worden. 
Een dagelijkse puzzel van niveau, waarbij ernaar wordt 
gestreefd de situatie voor een ieder naar tevredenheid 
op te lossen. 
Naast deze kantoorwerkzaamheden gaan zij ook bij 
cliënten langs om intakegesprekken af te nemen en hen 
te helpen bij het aanvragen van de WMO-indicatie.

Kortom, wij zijn trots op al onze medewerkers in de 
extramurale huishouding en uiteraard ook de dames die 

achter de schermen alles op alles zetten om de planning 
rond te krijgen!

Wilt u meer weten over de huishoudelijke hulp die 
wij bieden, dan kunt u ons benaderen, telefonisch via 
070-7507000 en vragen naar de afdeling extramurale 
huishouding. Een mail sturen kan natuurlijk ook naar 
extramuralehuishouding@eykenburg.nl.

Mocht u het stuk gelezen hebben en denken: “Dat 
werk lijkt mij erg leuk!”. Bel gerust met de afdeling 
extramurale huishouding of stuur uw cv met korte 
motivatie naar werkenbij@eykenburg.nl.

Driebergenstraat 305
2546 BH Den Haag

www.cortapijt.nl  -  070-3676409
• GESPECIALISEERD IN PROJECTEN •

BEHANG- EN SCHILDERWERKSERVICE

MEER DAN 100 ROLLEN OP VOORRAAD • HORREN • TAPIJT 
VINYL • MARMOLEUM • PVC • LAMINAAT • GORDIJN & VITRAGES

LAMELLEN • JALOEZIEËN • ROLGORDIJNEN • SHUTTERS 
VERF & BEHANG • BUITENZONWERING

WONINGINRICHTING
ZIE OOK ONZE ACTIE’S OP
WWW.CORTAPIJT.NL

leverancier van alle bekende merken
LAAGSTE PRIJS - HÓÓGSTE KWALITEIT

BREEDTE PRIJS BREEDTE PRIJS

50 cm e 48,00 
60 cm e 54,00
70 cm e 58,00
80 cm e 62,00
90 cm e 66,00
100 cm e 72,00
110 cm e 76,00
120 cm e 80,00
130 cm e 84,00
140 cm e 88,00
150 cm e 94,00
160 cm e 98,00
170 cm e 102,00
180 cm e 106,00
190 cm e 110,00

200 cm e 128,00
210 cm e 132,00
220 cm e 136,00
230 cm e 140,00
240 cm e 144,00
250 cm e 148,00
260 cm e 192.00
270 cm e 198,00
280 cm e 202,00
290 cm e 206,00
300 cm e 212,00
310 cm e 216.00
320 cm e 220,00
330 cm e 226,00
350 cm e 234,00

20 kleuren op maat
gemaakt. Hoogte 180 cmACTIE

ROLGORDIJNEN

6 mm dik  -  5 kleuren  -  6 jaar garantie

ACTIEPRIJS €24,95 per m2
inclusief ondervloer en plaatsen!

LAMINAAT

PVC VLOER
XL plank  -  0.30 mm slijtlaag

Keuze uit 10 kleuren
ACTIEPRIJS €37,95 per m2 
incl. 1 keer egaliseren en plaatsen

TRAP BEKLEDEN SUPERSTUNT

€ 290,00Uw dichte trap
standaard van
13 treden geheel
gestoffeerd
incl. tapijt en arbeidsloon
KEUZE UIT 10 KLEUREN   ALL-IN

MET NAALD VILT
TAPIJT OF BOUCLÉ

400 cm breed €49,95  per meter
INCLUSIEF PLAATSEN!

VINYL-STUNTPRIJS

TAPIJT BOUCLÉ
400 cm breed - 5 kleuren - GRATIS GELEGD 

van €69,-   voor €37,95

TAPIJT
C O R

GRASTAPIJT 400 breed
1 CM DIK 69,95 PER METER

ABSOLUTE TOPKWALITEIT
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Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd!

PROEFPAKKET vriesvers 
(art. nr 93958)

•  Runderlapje in jus met 
gesneden spinazie en 
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 
 gebakken aardappelen

 www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Dagelijks warm of wekelijks 
 vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•   Leden van Eykenburg krijgen 10% korting 
 op alle vervolgbestellingen

5 HEERLIJKE 

MAALTIJDEN

Nu e 19,95
Slechts e 3,99 per maaltijd! 

Uw actiecode:

05 - 0417 - 1738

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

    0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

47603 Apetito Adv Probeeractie Eykenburg Ligg. 190x135mm 14032017.indd   1 14-03-17   10:29

Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten.
Bij wie moet u zijn? Waar kunt u met uw vraag terecht? En wie krijgt u dan aan de telefoon?

Wanneer u met Stichting Eykenburg belt krijgt u veelal direct de telefoniste aan de telefoon. Zij verbindt u door met 
de juiste afdeling. Bij afwezigheid van de telefoniste krijgt u een keuzemenu. Via deze vaste pagina in het InfoKruispunt 
helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft.

U heeft een vraag over/voor: U kiest in het keuzemenu:
U krijgt aan de telefoon/ 
u vraagt naar:

Huishoudelijke hulp 1 Andrea, Tessa of Yvonne

Thuiszorg 2 Mirjam of Diana

Verpleegafdelingen 3 Afhankelijk van de afdeling

Wonen, rondleidingen en indicaties 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Chama of Leonie

Dementie of vermoeden hiervan 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Lousia

Abonnement Zeker Thuis 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Desiree of Chama

Cliëntgegevens en regelingen 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Anneke of Marsha

Vrijwilligerswerk 4, en daarna 2 (Zorgkruispunt) Desiree



Casemanagement: 

vanuit de praktijk 
De diagnose dementie blijft een harde dobber. Niet 
alleen voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de 
mensen om hem of haar heen.

Nadat de diagnose dementie is gesteld heeft met 
name de mantelzorger dan ook even tijd nodig om dit 
te verwerken. Daarna komt de vraag: Hoe ga ik nu om 
met mijn naaste die dementie heeft? Wat kan ik wel of 
niet zeggen? Wat moet ik wel of niet doen? Zowel de 
mantelzorger als de persoon zelf  heeft al gemerkt dat 
niet alles meer loopt zoals voorheen. 

Structuur en behoud van eigen regie
Belangrijk is dat de persoon, waarbij de diagnose 
dementie is vastgesteld, actief en betrokken blijft bij 
het nemen van beslissingen en vooral de eigen regie 
zoveel mogelijk behoudt.
Structuur is belangrijk en het geeft houvast als duidelijk 
is hoe de dagindeling eruit ziet. Een hulpmiddel hierbij 
is een kalenderklok en agenda. Ook beweging om te 
ontspannen, denk hierbij aan wandelen, is absoluut 
een aanrader.

Praktische zaken regelen
Door de dementie wordt iemand steeds afhankelijker 
van zijn omgeving. Het nemen van beslissingen gaat 
steeds minder goed en daarom is het belangrijk om op 
tijd na te denken over de toekomst. 
Denk daarbij aan het gezamenlijk ordenen van 
de administratie en het overzichtelijk maken van 
belangrijke papieren, zoals een huurovereenkomst, 
verzekeringspolissen, etc. Wie gaat of mag de 
financiën regelen? Is er een volmacht? Kunnen de 
vaste lasten worden betaald via een automatische 
incasso? Belangrijk is ook het tijdig opstellen van een  

 
 
 
 
 
 
 
 
wilsverklaring en het bespreken van mentorschap of 
bewindvoering.

Autorijden en dementie
Bij de diagnose dementie wordt vaak het autorijden 
door de arts afgeraden. Hierover vertelden wij in een 
van de voorgaande edities van het InfoKruispunt.
Wil degene toch blijven autorijden, dan is hiervoor een 
goedkeuring van het CBR nodig. 
Is er geen goedkeuring van het CBR, dan kan dit 
vervelende consequenties hebben wanneer er 
bijvoorbeeld een ongeval zou plaatsvinden, los van de 
schuldvraag.

Tips 
• Trek eerst even de aandacht wanneer u iets wilt 

zeggen, door bijvoorbeeld even uw hand op de arm 
van uw naaste te leggen en maak oogcontact.

• Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één 
boodschap. En wacht even totdat u ziet dat uw 
naaste de tekst heeft verwerkt.

• Kijk samen naar foto’s van vroeger. Plaats ook namen 
bij de gezichten op de foto’s. Gezichten worden 
soms nog wel herkend, maar namen vervagen.

• Zorg er voor, dat uw naaste rustmomenten heeft op 
de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en 
prikkels en informatie verwerken.

• Stimuleer de zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken 
of aanraken als u het ergens over heeft. Hierdoor 
zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u 
bedoelt of wat iets is.

Tot slot …vergeet niet met elkaar te lachen en 
gebruik humor!

apr i l  2018 •  INFO K R U I S PUNT 13



INFO K R U I S PUNT • augustus  201814

Uw gezondheid is een belangrijk bezit. Samen met u willen wij hier graag aan werken met ons ervaren team. 
Wij waken over uw medicijngebruik, de werking en eventuele bijwerking en willen er zijn voor uw persoon-
lijke vragen en wensen. U kunt ons altijd bellen, wij geven u graag een goed advies en duidelijke uitleg over 
uw medicijnen en het gebruik daarvan. De Bohemenwijk Apotheek is er voor u!

Apothekers: Drs. M. Panis, drs. H. Isarin en drs. E. Siedenburg
Bohemenwijk Apotheek  •  Laan van Meerdervoort 1306  •  tel. 070-36 85 810  •  www.bohemenwijkapotheek.nl

Samen voor uw gezondheid

Telefoon: 070 - 36 85 810

Zomerse gedichten!
De kust
Langzaam ging de zon
onder boven de
lichtblauwe zee.
Al fietsend bracht het mij
vele indrukken.
Bewust had ik ervoor gekozen,
om door de duinen te
rijden.
Onze kust is prachtig
en er is veel moois te 
bewonderen.
Een zeiljacht ging,
als het ware onder de zon door.
Het gaf een fascinerend 
beeld. 
De duinen lagen
er prachtig bij
ook al is het heel erg
droog.
De kust geeft je veel
vrijheid 
en blijft imponerend.

Bron: Dichters.nl

Glorieuze ochtendstond
Bij zomerse ochtendstond 
Kleurt de majestueuze zon
De hemel als een schilderij
Kleuren vloeien in elkaar over
Een avonturier in ons ontwaakt
Wij gaan op ontdekkingsreis 
Hoor het concert van vogelenzang
En wees klaar voor vandaag want 
Het wordt weer een glorieuze dag

Bron: Dichters.nl

Een zonnestraal
Een zonnestraal 
kunnen we allemaal
gebruiken.
Ieder mens vindt dat
fijn.
Liefde van de zon
kan ons zoveel
meer brengen.

Bron: Dichters.nl



augustus  2018 •  INFO K R U I S PUNT 15

In de maand mei zijn de heren van Oma’s soep bij het Ontmoetingscentrum 
langsgekomen om heerlijke verse soep te bereiden in de mooie keuken van de 
Hindoestaanse dagverzorging. Alle bezoekers, gasten en medewerkers van het 
ontmoetingscentrum en Haags Ontmoeten mochten heerlijk meegenieten van 
deze soep. Een heerlijke soep bereid met recepten van vroeger! Er is flink van 
gesmuld.  
Onze Tamara, begeleidster bij Haags Ontmoeten raakte geïnspireerd en heeft 
zelf later deze maand ook verse soep gemaakt. 
Wegens succes is de ruimte nu ook op donderdagochtend open en het stroomt 
al flink vol.

Ook de bewegingsles op vrijdagmiddag in het Atrium wordt steeds meer bezocht. 
Onze Bert komt Diny nu ondersteunen, hetgeen ook voor extra gezelligheid zorgt.

Ontmoetingscentrum 
& Haags Ontmoeten

Er is een activiteitenschema opgemaakt en voorlopig is er elke dag wel iets te doen. 

Maandagmiddag Koersbal  14.00 - 16.00 uur

Dinsdagochtend Manicure/spelletjes 09.30 - 12.00 uur

Woensdagochtend Schilderen/kleuren 09.30 - 12.00 uur

Donderdagmiddag Manicure/spelletjes 13.30 - 15.30 uur

Vrijdagmiddag  Bewegen op muziek 14.00 - 15.00 uur, 
      o.b.v. Diny Wagenaar

In samenwerking met Schroeder van der Kolk en de Boodschappen Begeleidingsdienst zullen deze activiteiten nog 
verder worden uitgebreid dit jaar. Wij kijken er met ons team naar uit om weer veel gezelligheid te bieden de 
komende tijd!

Contactgegevens Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeetachtig is? Dan bent u van harte welkom bij ons 
ontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum is speciaal opgezet voor mensen met geheugenproblemen en hun 
partners, kinderen en mantelzorgers evenals kwetsbare en/of eenzame ouderen. Het ontmoetingscentrum biedt 
informatie, advies, structuur en begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum?  
Neemt u dan contact op met Angela Koster. U kunt haar bereiken via 
telefoonnummer 070-7507000 of u kunt een e-mail sturen aan: 
ontmoetingscentrumsegbroek@eykenburg.nl.

Haags Ontmoeten
Ook wanneer u wel eens eenzaam bent, zin heeft in een praatje of gewoon even 
onder de mensen wilt zijn, bent u van harte welkom in Het Zamen van Stichting 
Eykenburg. Het in de Tripstraat gevestigde Haags Ontmoeten biedt mensen in 
de wijk gezelschap met een lekker kopje koffie.
U kunt hier geheel zonder indicatie en zonder afspraak gratis terecht.
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Diabetes
Meters, teststrips en lancetten

Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming

Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Incontinentie
Absorberend & Afvoerend

6,9

Al mĳn medische
hulpmiddelen haal ik
tegenwoordig bĳ één

leverancier....

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar

gedeclareerd!

Voor meer informatie over ons uitgebreide
assortiment, neem contact met ons op via

079 - 361 0081 of info@eldercare.nl.

In Het Zamen kunt u terecht bij Pakkie De� ig voor mooie tweedehandskleding en boeken. Ook kunt u uw fi ets of rollator komen brengen in onze Werkplaats voor een kleine reparatie.

Onze vrijwilligers en deelnemers helpen u graag!



Eenmalige activiteiten voor iedereen
HET ZAMEN

20 september Rijdende opticien 13.30 - 14.30 uur

1 november Modeverkoop Marijke mode 10.00 - 16.00 uur

21 december Modeverkoop Lafi Fashion 10.00 - 16.00 uur
 

HUIZE EYKENBURG

20 september Rijdende opticien 15.00 - 16.00 uur

28 september Optreden Mandoline orkest 14.30 - 16.00 uur

12 oktober Modeverkoop Marijke mode 10.00 - 16.00 uur

25 oktober Optreden Haags Vrouwenkoor 14.30 - 16.00 uur

16 november Modeverkoop Lafi Fashion 10.00 - 16.00 uur

Themadiners
Iedere maand verzorgen wij op beide locaties een zogenaamd themadiner. Zoals de naam al zegt kent het diner 
een steeds wisselend thema. Kaartjes zijn voor € 13,50 (per persoon en exclusief drankjes) verkrijgbaar in het 
desbetreffende restaurant. Zeker Thuis Abonnees ontvangen € 1,50 korting per themadiner. Wat er zoal geserveerd 
wordt leest u op de flyers die er maandelijks op beide locaties hangen.

Buffet Huize Eykenburg Het Zamen Tijd

Mosselavond donderdag 13 september donderdag 20 september 18.00 uur

Surinaams buffet donderdag 4 oktober donderdag 11 oktober 18.00 uur

Wild avond donderdag 8 november donderdag 15 november 18.00 uur
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Eenmalige activiteiten en Themadiners

ALLROU N D I N COM M U N ICATI E

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

WIJ WENSEN U 
EEN GOEDE OUDE DAG.



Vaste activiteiten 
Een aantal vaste activiteiten in Het Zamen worden verzorgd in samenwerking met de Boodschappen 
Begeleidingsdienst (BBD).

Het Zamen
Maandag Crea-ochtend    10.30 -12.00 uur    Locatie: Kamer 1042
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: gratis Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 3,50

Maandag Zangmiddag    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Onder leiding van Michael Eschauzier worden Oudhollandse Liedjes gezongen.
  Prijs € 5,– (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Maandag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: Atrium
  De variant op Jeu de Boules die binnen wordt gespeeld.
  Deelname is gratis

Maandag Tabletcursus    14.00 – 16.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Dinsdag Bingo    14.00 – 16.30 uur    Locatie: restaurant
  We starten met 4 bingorondes, elke ronde daarna kost € 0,50 extra. 
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Woensdag Creatieve middag    14.00 – 17.00 uur    Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.
    
Donderdag Beauty v/d senior, heerlijke persoonlijke verzorging    14.00 – 17.00 uur     
  Locatie: BBD-ruimte
  Prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Huize Eykenburg
Maandag Engelse conversatie    16.00 – 17.00 uur    Locatie: tegenover kamer 1125

Dinsdag Biljarten    11.00 – 12.15 uur    Locatie: restaurant

Woensdag Koersbal    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  De variant op Jeu de boules die binnen wordt gespeeld.
   Deelname is gratis

Donderdag Computer- en iPad-les    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant
  Prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: € 2,- | Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 4,-

Vrijdag  Bingo    14.00 – 16.00 uur    Locatie: restaurant    Alleen in de even weken
  Prijs per plankje: Intramurale cliënten € 1,75 | Zeker Thuis € 2,- en Externen € 2,25

INFO K R U I S PUNT • apr i l  201818



apr i l  2018 •  INFO K R U I S PUNT 19

Prijspuzzel
“Praktijkleerafdeling” was de oplossing van de puzzel in het vorige InfoKruispunt. Wij mochten vele juiste oplossingen 
ontvangen. Mevrouw C. Bhoendie-Sitaram uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een 
cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg! 

De oplossing van deze nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Yvonne Verbeek, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen aan redactie@eykenburg.nl. U 
kunt uw oplossing insturen tot en met 28 september 2018.

L H L T C A T N O C S A R G V H U

E R I A M L I G S T O E L K R O V

Z E R T A O L I R B S E E L I E L

Z T B F T G E A Z O N N E T J E P

U H V R I E N D E L I J K P W I N

P C E U T D G I E D V R O L I J K

J O R I S R B O D R E S I E L H P

U D K T E E L P L U H M X W L R U

B N O R E G I U Z F O T S V I J F

I E E A F I J N V N R H I J G K S

L D L A R E J T A A R P S T E L K

E E E V E R H D M E K S E I R B O

U R N E M H E U T I U A C E U D I

M V D I O K R A N T J E N H R H D

R E M O Z A W D I N S E C T E N N

G T G O A A N S P R A A K S I U H

K O E L E E S T A F E L D W P E T

AANSPRAAK

BLIJ

BRIES

BRIL

CONTACT

DAS

DOCHTER

EXTRAMURAAL

FIJN

FRUIT

GRAS

HITTEGOLF

HOOG

HUIS

HUISHOUDING

HULP

INSECTEN

JUBILEUM

KIND

KIWI

KLETSPRAATJE

KOEL

KRANTJE

LAAG

LEESBRIL

LEESTAFEL

LIGSTOEL

LIMONADE

MOEDER

OOIEVAAR

PEER

PET

PRIJS

PUZZEL

REIGER

SCHEUT

SOPJE

STOFZUIGER

STRANDSTOEL

TEVREDEN

VAKANTIE

VERKOELEND

VIJF

VORK

VRIENDELIJK

VRIJWILLIGER

VROLIJK

WATER

WIND

ZOMER

ZOMERFEEST

ZONNETJE



Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar 
begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!
 
Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel huishoudelijke hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste wijkteams, dus u krijgt niet steeds een 

ander over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog 

voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.
 
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 22,00 per uur

Huishoudelijke hulp nodig?


