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Maar laten we ook niet vergeten stil te staan bij wat er al wel 
goed gaat. Waar bent u tevreden over? Waar bent u trots op? 
Waar wordt u blij van? 

Zo ontvingen wij 2 maanden geleden het rapport van het 
door gemeente Den Haag bij Stichting Eykenburg uitgevoerde 
cliëntervaringsonderzoek Menselijke Maat. Het onderzoek was 
uitgezet onder cliënten van onze individuele begeleiding en/of 
groepsbegeleiding en onderzocht het welbevinden van onze 
cliënten en de mate waarin hulpverleners hieraan bijdragen.

Zowel de respons als de uitslag bleken van een hartstikke mooi 
niveau. Met een gemiddeld cijfer van 8,4 scoren wij boven het 
gemiddelde in Den Haag. En toch….. we lazen het rapport en 
jawel hoor, we waren best tevreden. Maar dat ene cijfertje op 
pagina 3, hadden we daar niet hoger willen scoren? Wat hadden 
we kunnen doen? En juist daar slaan wij een belangrijk punt 
over: we vergaten even stil te staan bij dit mooie resultaat!

Laten we niet vergeten te kijken naar de goede dingen. Het gaat 
goed met Stichting Eykenburg, onderzoeken vallen in de meeste 
gevallen prima uit en een 8,4 is een mooi cijfer. Richting mijn 
medewerkers dan ook een groot compliment! En richting u, mijn 
medewerkers en ook richting mijn eigen managementteam….. 
vier je successen! De grote en de kleine! Gewoon omdat je er op 
z’n minst eventjes blij van wordt.

Wat vieren we nog meer? De feestdagen staan weer voor de 
deur en toen u nog van de laatste zomerzon aan het genieten 
was, waren mijn medewerkers al druk met brainstormen over 
de invulling van de feestdagen bij Stichting Eykenburg. Mede 
dankzij wat leuke ideeën en initiatieven van onze cliënten menen 
wij een aantal leuke activiteiten op het programma te hebben 
staan, waarmee u zich deze winter niet hoeft te vervelen.

Deze activiteiten bieden mij een mooi bruggetje naar ons 
zogeheten ‘Narrow Castingsysteem’. Heeft u de televisiescher-
men al zien hangen in Het Zamen en Huize Eykenburg? Via deze 
digitale media zullen wij u op de hoogte houden van alles wat 
Stichting Eykenburg te bieden heeft, zoals onze activiteiten. 
Onze intramurale cliënten kunnen deze uitzendingen terugzien 
op de eigen televisie op de kamer.  

Ik wens iedereen veel leesplezier en gezellige en ‘succesvolle’ 
feestdagen toe!

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Het lijkt zo simpel…. 
vier je successen! 

Maar waarom doen wij dit dan 
niet vaker? We hebben vaak de 

neiging te focussen op wat er 
(nog) niet goed gaat. En daar 

is niets mis mee. We bekijken 
resultaten en brengen, daar 

waar mogelijk, verbeteringen 
aan om ruimte te creëren voor 
vooruitgang en groei. Dit geldt 

voor u en voor mij als mens, 
maar ook voor organisaties. 
Het doel blijft immers altijd 

hetzelfde: optimalisatie. 
Het beste uit jezelf of uit je 

organisatie willen halen.

Voorwoord
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Korte berichten

Tevredenheid via Woonz.nl

www.woonz.nl is een website waar al het zorgaanbod 
zich verzamelt. Via deze website is het mogelijk meer 
informatie te verkrijgen over de appartementen op 
onze twee locaties, Het Zamen en Huize Eykenburg, 
en de aanleunwoningen in Het Zamen. Daarnaast 
kunnen er via deze website bezichtigingen worden 
aangevraagd. De gebruikers van deze website hebben 
onze dienstverlening in 2018 via deze website 
beoordeeld met een 8. Een mooi cijfer om trots op te 
zijn!

Bent u 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 van Stichting Eykenburg. Op www.
zorgkaartnederland.nl kunt u uw ervaringen een stem 
geven. De waarderingen die op Zorgkaart Nederland 
worden geplaatst zijn anoniem.

Activiteiten Stichting Eykenburg

Voorheen werd er een kleine bijdrage gevraagd voor 
de deelname aan onze activiteiten. Vanaf heden is de 
deelname voor alle cliënten van Stichting Eykenburg 
aan onze activiteiten kosteloos. Alleen aan de bingo 
zijn kosten verbonden. U vindt al onze activiteiten in 
het overzicht achterin het InfoKruispunt of op 
www.eykenburg.nl/agenda. 
U bent welkom op beide locaties om deel te nemen aan 
de activiteiten.

Herdenkingsbijeenkomst

Elk jaar worden de cliënten die niet meer onder ons 
zijn herdacht tijdens de herdenkingsbijeenkomst. 
Een moment waar zowel de familieleden als de 
betrokken medewerkers bij elkaar komen om stil te 
staan bij dit verlies. Dit jaar is er een gezamenlijke 
herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor de 
cliënten vanuit Huize Eykenburg en Het Zamen in de 
kapel in Huize Eykenburg. De herdenkingsbijeenkomst 
is drukbezocht en als waardevol ervaren. 

Wandelclub zorgappartementen Huize 
Eykenburg weer van start!

De wandelclub van de zorgappartementen in Huize 
Eykenburg is weer gestart. Elke zondagmiddag 
gaan enkele cliënten onder begeleiding van een 
zorgmedewerker om 14.00 uur naar buiten om een 
heerlijke wandeling te maken in de wijk. De wandelclub 
telt nu nog maar enkele deelnemers, uiteraard is het 
mogelijk om aan te sluiten. Bent u woonachtig op een 
verpleegafdeling of maakt u gebruik van een rolstoel? 
Dan is het wenselijk dat u deelneemt met een eigen 
begeleider. Vindt u het leuk om als vrijwilliger onze 
cliënten te begeleiden tijdens de wandelingen? Dan 
verwelkomen wij u graag! U kunt zich aanmelden via 
werkenbij@eykenburg.nl. Wilt u meer informatie over 
de wandelclub? Dan kunt u ook telefonisch contact 
opnemen via 070 – 750 70 00. 
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Dag van de mantelzorgers

Op zondag 10 november was het de ‘Dag van 
de Mantelzorgers’. Hier hebben wij uiteraard bij 
stilgestaan, want mantelzorgers zijn van onschatbare 
waarde. De mantelzorgers van de cliënten uit Het 
Zamen en Huize Eykenburg hebben daarom een 
klein presentje ontvangen. Mantelzorgers, jullie zijn 
kanjers!

Wol gezocht!

Voor het ‘Wool for Warmth’ project is een groep 
fanatieke breiers al een tijd bezig met het breien van 
mutsen, sjaals en handschoenen voor de daklozen 
mensen uit Nederland. De groep is nog lang niet klaar 
met breien, maar de wol begint langzaamaan op te 
raken. Wilt u ook een steentje bijdragen? Daar zijn wij 
onwijs blij mee! U kunt bollen dikke wol (liever geen 
restjes) doneren bij de informatiebalie in Het Zamen 
(Esperantostraat 12 in Den Haag). 

Koppelbed voor Hospice Claude Monet

Nog even naast elkaar liggen, elkaars hand vasthouden 
of samen naar muziek luisteren is van groot belang 
in de laatste levensfase. Een koppelbed maakt het 
mogelijk om van een eenpersoons hoog-laag zorgbed 
een tweepersoonsbed te maken. Diverse teams die 
deelnemen aan de Roparun estafetteloop vanuit Parijs 
en Hamburg naar Rotterdam zamelen geld in voor dit 
speciale doel; de koppelbedden. Roparun heeft een 
koppelbed toegewezen aan Stichting Eykenburg voor het 
Hospice Claude Monet. Hier zijn wij uiteraard enorm blij 
mee, omdat onze cliënten hierdoor deze periode samen 
met hun partner door kunnen brengen. 

Het Ontmoetingscentrum nu ook op 
zaterdagochtend open

Sinds kort is het Ontmoetingscentrum in Het Zamen 
ook op de zaterdagochtend geopend. Hierdoor hebben 
de cliënten een extra mogelijkheid in de week om 
gebruik te maken van het Ontmoetingscentrum, 
waardoor de mantelzorgers ontlast kunnen worden. 
Stichting Eykenburg verzorgt het vervoer van en naar het 
Ontmoetingscentrum door middel van onze bus. Door het 
toevoegen van de zaterdagochtend aan het programma, 
kan de bus tussentijds gebruikt worden voor de cliënten 
uit Het Zamen en Huize Eykenburg. Elke zaterdagochtend 
vertrekt de bus vanuit Het Zamen via Huize Eykenburg 
naar het winkelcentrum op het Savornin Lohmanplein 
waar cliënten even kunnen winkelen of een kopje koffie 
kunnen drinken. 
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De kabelkrant is online!

Stichting Eykenburg wil haar cliënten, de bezoekers en de 
professionals in Het Zamen en Huize Eykenburg graag op 
de hoogte houden van nieuws en activiteiten vanuit de 
organisatie. Dit willen wij op een laagdrempelige manier 
doen die op elk moment van de dag toegankelijk is. 
Via de kabelkrant houden wij alle cliënten, de bezoekers 
en de professionals van Het Zamen en Huize Eykenburg 
op de hoogte van alle activiteiten in huis, de laatste 
nieuwtjes en overige informatie over de organisatie. 
Uiteraard is deze informatie ook nog via de gebruike-
lijke communicatiemiddelen beschikbaar. De komende 
jaren zullen wij blijven investeren in de afstemming 
van onze communicatie op de behoeften en wensen 
van onze cliënten, professionals en betrokkenen van 
Stichting Eykenburg. 

Schilderijen gedoneerd aan cliënten 
Huize Eykenburg

Namens Berthe Beausaert heeft de familie een aantal 
van haar schilderijen gedoneerd aan de cliënten van 
Huize Eykenburg. De schilderijen krijgen een mooie 
plek in de locatie, zodat de cliënten van dit werk kunnen 
genieten. 

Volgt u ons al op sociale media?

@StichtingEykenburg

@stichting-eykenburg

@Stichting Eykenburg

@StEykenburg

Prijswijzigingen 2020

Met ingang van het nieuwe jaar zal er een prijswijziging 
plaatsvinden. De tarieven van onze zorg- en dienst-
verleningen zullen marktconform worden aangepast. 
De nieuwe prijzen vindt u terug op onze website 
www.eykenburg.nl. 



Terug naar het jaar…
Vindt u het ook leuk om terug te blikken op de tijd van toen en de 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? Dit keer gaan wij 
terug naar het jaar 1963.

1963 1963 
De winter van 1963 was de koudste winter in Nederland sinds de revolutiewinter van 
1789. Op veel plaatsen in Nederland vroor het bijna drie maanden achter elkaar, terwijl 
het noordoosten van Nederland al die tijd onder de sneeuw lag. Het was vooral de lange 
duur van de winter die bijzonder was, niet de laagte van de temperaturen; wat dat betreft 
werd er in deze winter geen absoluut record gebroken. 

Op 5 januari werd vanwege het ijs een luchtbrug ingesteld vanaf Vliegbasis Leeuwarden naar de eilanden Ameland 
en Schiermonnikoog. Vanaf 14 januari waren ook Vlieland en Terschelling niet meer per boot bereikbaar, een dag 
later werd ook de veerdienst op Schouwen-Duiveland stilgelegd. 

Ook februari was zeer koud. Verschillende dooi-aanvallen mislukten en er waren 
veel dagen deze maand waarop het ‘s ochtends 10 tot 20 graden vroor. Op 8 februari 
werd een verbod uitgevaardigd op het rijden met auto’s op het IJsselmeer.

Van 18 tot 25 januari vroor het elke nacht meer dan 10 graden in Nederland. Het 
dikker wordende ijs zorgde voor steeds meer problemen. Op de rivieren bevond zich 
veel drijfijs, dat het scheepvaartverkeer bijna onmogelijk maakte. In Rotterdam ontstonden 
problemen met het drinkwater, dat door het ijs niet meer van open water kon worden onttrokken. 

Op 30 augustus introduceerde Philips de Compact cassette (het cassettebandje) met de 
bijbehorende speler. Dit was het begin van een revolutie op het gebied van draagbare audio. 

Op 18 januari werd de twaalfde Elfstedentocht gereden. Deze werd 
gewonnen door Reinier Paping. Deze dag was erg koud, de schaatsers 
vertrokken bij een temperatuur van 18 graden onder nul!

Halverwege januari viel er opnieuw veel sneeuw die door de wind ging stuiven. Inmiddels lagen er ijsbergen in de 
Waddenzee en op de Gouwzee stonden auto’s geparkeerd. 

Ook de eerste week van maart bleef het vriezen. Vanaf 8 maart viel de dooi definitief in. De 
rivieren en kustwateren zaten echter nog vol ijs en gaven nog veel problemen. Op 13 maart 
moest de Knardijk tussen Lelystad en Harderwijk gesloten worden, vanwege kruiend ijs.

Willem Duys treedt op 1 november op als eerste talkshowpresentator op de Nederlandse 
televisie in zijn programma ‘Voor de vuist weg’.

Naast deze gedenkwaardige winter zijn er nog enkele belangrijke momenten om bij stil te staan:
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Casemanagement: 
Dagbesteding
U heeft er misschien weleens van gehoord, maar 
voor wie is dit en wat is het doel? Vanuit de overheid 
wordt gestreefd om mensen die zorg nodig hebben 
toch zolang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit te 
realiseren worden er diverse vormen van ondersteuning 
aangeboden, waaronder de dagbesteding voor mensen 
met (beginnende)dementie.

De dagbesteding biedt structuur, er kan een maaltijd 
genuttigd worden en is er ruimte voor gezelligheid 
en ontspanning. Hiermee wordt ook de mantelzorger 
ontlast zodat zij even iets voor zichzelf kunnen onder-
nemen.

Daarnaast is het voor de persoon in kwestie heel 
waardevol om weer (nieuwe) sociale contacten te 
maken en om op een plek te zijn waar iemand zich 
prettig kan voelen. De persoon kan deelnemen aan 
activiteiten afgestemd op de belangstelling die iemand 
heeft.

Wat wij vaak zien is dat iemand in eerste instantie het 
voorstel tot deelname aan de dagbesteding afwijst. 
Het is niet leuk, er is geen behoefte aan contacten en 
ga zo maar door. Iemand dwingen om deel te nemen 
aan de dagbesteding raden wij af, maar geleidelijk 
kennis laten maken en de sfeer proeven is wel aan 
te raden. De dagbesteding moet wel aansluiten in de 
belevingswereld en verwachtingen van de persoon. 
Wat men vaak wel aanspreekt is, om zich als vrijwilliger 
te kunnen inzetten. Ook mensen met dementie willen 
nog in de maatschappij kunnen meegaan en zich nog 
nuttig voelen. 

Er zijn diverse dagbestedingen gericht op achtergrond 
en belangstelling. De een doet graag spelletjes, de 
volgende doet liever iets in de elitaire sfeer of zoekt 
gelijkgestemden.

De ervaring is, dat als men eenmaal over de drempel 
heen is, ze popelen om weer naar de dagbesteding 
te gaan. Voor de dagbesteding is een indicatie van de 
WMO nodig en de begeleider thuis of casemanager 
dementie kan dit voor u aanvragen.

Behalve dagbesteding is er ook het Haags Ontmoeten. 
Het Haags Ontmoeten is bedoeld voor ouderen die 
moeite hebben of krijgen met zelfstandig wonen. 
Ook voor ouderen met een beginnende dementie 
kan dit een opstap zijn om niet te vereenzamen, maar 
contacten te leggen. Het Haags Ontmoeten heeft een 
weekprogramma met diverse activiteiten waaruit men 
kan kiezen om kosteloos aan deel te nemen.

Stichting Eykenburg heeft diverse dagbestedingen ter 
beschikking met ieder een eigen karakter. Zo beschikken 
wij over het Ontmoetingscentrum, dagbesteding 
met een groot aanbod aan activiteiten. Daarnaast 
de Kankantri voor mensen met Afro-Surinaamse 
achtergrond, Laksmi voor mensen met een Surinaams-
Hindoestaanse achtergrond en het Haags Ontmoeten. 
Op de dagbestedingen werken zowel betaalde als 
onbetaalde professionals die alle cliënten begeleiden. 

Bent u nieuwsgierig wat de dagbesteding voor u kan 
betekenen? Loop een keer binnen, de koffie staat klaar!

De casemanagers, 

Lousia Pattipeilohy en Janna van Otterloo

vanuit de praktijk vanuit de praktijk 
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Meer informatie over het Ontmoetingscentrum 
of het Haags Ontmoeten leest u terug op pagina 
9. Tevens vindt u de activiteiten vanuit Stichting 
Eykenburg terug op pagina 20.



Het Ontmoetingscentrum & 
Haags Ontmoeten

Het Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeetachtig 
is? Dan bent u van harte welkom in 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 het Ontmoetingscentrum via 
telefoonnummer 070 - 750 70 00 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 zonder indicatie en zonder afspraak gratis terecht.

Het Zamen
Esperantostraat 12
2518 LH Den Haag
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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?
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. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 – 750 70 00.

U heeft een vraag over/voor: U kunt dan vragen naar:

Huishoudelijke hulp Tessa, Yvonne, Lia, Lisa of Monique (Extramurale huishouding)

Thuiszorg Gerda of Sabrina (Extramurale zorg)

Wonen, rondleidingen en indicaties Chama of Leonie (Transfer)

Dementie of vermoeden hiervan Lousia of Janna (Casemanager Dementie)

Abonnement Zeker Thuis Chama (Transfer)

Cliëntgegevens en regelingen Anneke, Andrea of Angela (Cliëntadministratie)

Vrijwilligerswerk Personeelszaken

Ook hebben alle afdelingen binnen de twee locaties een eigen telefoonnummer:

Huize Eykenburg Het Zamen

Begane grond 070 - 750 7202 Karel Appel  070 - 750 7156

1A  070 - 750 7205 Hospice (dag)  070 - 750 7158

1  070 - 750 7227 Hospice (nacht)  070 - 750 7159

2A  070 - 750 7209 Cor Dam  070 - 750 7160

2  070 - 750 7211 Piet Mondriaan  070 - 750 7161

3  070 - 750 7203 Vincent van Gogh 070 - 750 7162

Klavertje 4 070 - 750 7240 Paulus Potter  070 - 750 7163

Verzorging 070 - 750 7210 Pablo Picasso  070 - 750 7180
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Stichting Eykenburg aanwezig op de 
Nederlandse Carrièredagen 
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november was Stichting 
Eykenburg aanwezig op de Nederlandse Carrièredagen 
in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De bezoekers van 
de beurs konden hier onder andere spreken met diverse 
werkgevers en workshops volgen. Per branche zijn de 
diverse werkgevers ingedeeld, zodat de bezoekers alle 
organisaties gemakkelijk terug konden vinden die zij 
wilden bezoeken.

Diverse ambitieuze en enthousiaste collega’s hebben 
op deze twee dagen gesproken met diverse potentiële 
nieuwe collega’s. Wie zijn wij als organisatie, wat doen 
wij voor onze cliënten en onze professionals en wat zijn 
onze toekomstplannen? De collega’s hebben uitgebreid 
toegelicht waarom de ouderenzorg zo mooi is. 

Gelukkig waren er ook bezoekers op de beurs die 
momenteel werkzaam zijn in een andere branche die 
interesse hebben in de ouderenzorg. Uiteraard willen 

wij onze teams op korte termijn uitbreiden met nieuwe 
collega’s, zodat wij al onze cliënten persoonsgerichte 
zorg kunnen bieden. Daarnaast zetten wij ons ook in 
om nieuwe collega’s te werven voor de ouderenzorg in 
de toekomst. In Nederland hebben wij te maken met 
vergrijzing en het aantal cliënten in de ouderenzorg neemt 
hierdoor toe, waardoor het aantal zorgprofessionals ook 
mee zal moeten groeien om iedereen in de toekomst 
zorg te kunnen bieden. Door het gesprek aan te gaan 
met de bezoekers van de beurs hebben onze collega’s dit 
mooie vak kunnen toelichten. Daarnaast hebben zij de 
mogelijkheden en de uitdagingen van het vak toegelicht 
tijdens een presentatie. 

Stichting Eykenburg is erg trots op haar professionals 
die zich inzetten om het beeld van de ouderenzorg op 
positieve wijze te veranderen en zo niet alleen nieuwe 
collega’s voor de organisatie proberen te werven, maar 
zich ook inzetten voor de toekomst!
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5 h e e rl ijk e 
  m a a l tijde n
Voor maar €19,95:

  Runderlapje in jus

  Grootmoeders kippannetje

  Nasi goreng met kipsaté

  Macaronischotel 

   Runderhachee met rode 

 kool en aardappelen

Ook natriumarm!  

Informeer naar de mogelijkheden.

Geldig tot 31-12-2019. Cliënten van Eykenburg 

krijgen 10% korting op alle vervolgbestellin-

gen. Kijk voor de overige actievoorwaarden 

op www.apetito.nl/proefpakket

www.apetito.nl•info@apetito.nl

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies
Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

Slechts

€3,99 
per maaltijd

Uw actiecode:

  202-0319-1738

Vriesverse maaltijden 
van apetito: lekker, 
gemakkelijk 
en betrouwbaar.  
De ideale oplossing.

PROBEER NU

Direct bestellen:
0800 - 023 29 75

of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

 
 

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 
 

Herstellen na een ziekenhuisopname?

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

Een deskundig team van Stichting Eykenburg werkt 
samen met u aan uw herstel, zodat u weer snel 
terug kunt keren naar uw thuissituatie.
 
Heeft u ondersteuning of zorg aan huis nodig? Ook 
dan zijn wij er voor u!
 
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? 
Bel dan 070 - 750 70 00.
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Vrijdagmiddag 2 november zijn we met 46 leden van 
de personeelsvereniging de Dwarrel, voor 3 dagen op 
stap geweest naar Volendam en Amsterdam.

Vrijdag kwamen we ietwat later aan in Volendam door 
alle files. Hierdoor gingen wij direct door naar ‘t Gat van 
Nederland voor de quiz ‘Ik hou van Holland’. Nadat de 
winnaars hun prijs in ontvangst hadden genomen, zijn 
we linea recta vertrokken naar Hotel Spaander waar de 
tafels al gedekt waren voor ons diner.

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt in Hotel 
Spaander, zijn we richting Amsterdam gegaan. Hier 
stonden de vrijwilligers van Het Gilde klaar om ons 
tijdens een stadswandeling  wetenswaardigheden over 
Amsterdam bij te brengen. De middag was voor een 
ieder zelf in te vullen. Een aantal gingen Amsterdam 
bekijken via een rondvaart door de grachten, een 
aantal brachten een bezoek aan de Amsterdam 
Dungeon of Madame Tussaud en natuurlijk gingen 
sommige ook winkelen. ‘s Avonds hebben we heerlijk 
gegeten in restaurant Van den Hogen in Volendam. Na 
het diner werden we opgehaald voor de oergezellige 
kroegentocht in Volendam. Het was nog lang onrustig 
in Volendam.

Zondagochtend werden we na het ontbijt opgehaald 
door 2 Volendammer gidsen. We stapten op de boot 
naar Marken waar de gidsen een rondleiding gaven door 
het dorp. Nadat wij heel Marken hebben rondgelopen 
zijn wij weer teruggekeerd naar Volendam. Hier stond 
onze lunch weer klaar in Hotel Spaander. Nadat de 
koffers weer in de bus waren gedropt hebben wij een 
foto gemaakt in Volendammer klederdracht. Hilarisch 
en een helse klus, maar het is gelukt!! 
Om half 6 heeft Wouter, onze buschauffeur, ons weer 
veilig afgezet bij Het Zamen. Het was weer, als vanouds, 
een GEWELDIG weekend!!

Een dwarrel

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.

96% van onze

klanten ga
f ons een 7

of hoger!

Onderzoe
k

klanttevre
denheid 2018

Personeelsvereniging Stichting Eykenburg naar Volendam
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Vrijdagmiddag, de bus is vol. Ik ga iedereen naar huis 
rijden. Bij een adres aangekomen stapt een klant uit. 
Ik sta te wachten tot het verkeer weg is en ik mijn 
route kan vervolgen. De klant wacht op de stoep om 
ons zo dadelijk uit te zwaaien.
Bep: Hoe oud is ze nou eigenlijk?
Claudia: Ergens in de 80, geloof ik. 
Kees: Zo te zien niet, hoor. Ze ziet er jonger uit, 
hoogstens 83.
Bep: 84, denk ik, ze is binnenkort jarig, dan wordt 
ze 83.
Fred: Dat kan niet, er komt een jaar bij als je jarig 
bent, dan wordt ze 85.
Bep: Niet als je zo oud bent als wij, dan gaan er jaren af.
Fred: Ze ziet er goed uit voor haar leeftijd, een 
kranige vrouw.
Ik: Ze is 82 en wordt in juli 83.
Kees: Wat 81? En jarig in juni, dan wordt ze 83. Wat 
is er met 82 gebeurd?
Ik: Nee Kees, in juli wordt ze 83, ze is nu 82.
Kees: Ja, ja. In juni 83 en 82 is zoek.
Ik: Nee Kees, juli met de L van Leo.
Kees: Juni is met een N van Nico, dan kan je toch ook 
jarig zijn?
Ik: Dat klopt, maar Monique is nu 82 en wordt 83 in 
juli met de L van Leo.
Het verkeer is weg, ik kan de rit weer vervolgen. 
We zwaaien Monique uit en ik rij verder naar het 
volgende adres.
Bep: Dan is ze ouder dan ik. Ik probeer al jaren haar 
in te halen, maar dat is nog niet gelukt.
Kees: Nee, dan moet ze eerst overlijden en jij niet en 
dan maar hopen dat je het haalt.
Ik: OK! Mensen, zullen we het over wat anders 

hebben? Morgen wordt het warm.
Bep: Ik ga niet naar buiten en hoop dat ik het 
overleef.
Kees: Dat is een goed begin.
Fred: En een goed idee. Viert Monique haar ver-
jaardag, denk je?
Kees: Als ik haar was zou ik het doen, het zijn er niet 
zoveel meer.
Ik: Als het warm is kan je ook lekker een ijsje gaan 
eten.
Bep: En van die kou kan je zomaar dood gaan.
Ik geef het op en rij naar de volgende bestemming.

Ik heb iedereen thuis opgehaald en met zijn allen rijden 
we naar het Ontmoetingscentrum in Het Zamen.
Bep: Hee chauffeur, hoe heet die lange oppasser?
Ik: Oppasser? Waar heb je het over?
Bep: Ja, die lange daar waar we heen gaan.
Ik: Hebben jullie een uitje?
Bep: Nee, man! Jij begrijpt ook niks. Waar we koffie 
drinken en dingen doen. En oh ja, ik moet naar de 
kapper.
Ik: Oh, je bedoelt Jeroen?
Bep: Ja, die. Bedankt. Jeroen heet ie.
Ik: Dat is toch geen oppasser. We zijn toch niet in de 
dierentuin?
Bep: Nee, maar lang is ie wel, dus moet je voor hem 
oppassen. Vandaar, oppasser.
Iedereen schatert het uit.

Uit 
de 

bus 
klappen

In de rubriek ‘Uit de bus klappen’ deelt buschauffeur JP, van de Stichting Eykenburg bus, alle bijzondere verhalen 
en gesprekken die ontstaan in de bus. Leest u mee?
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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!

Samen voor  
uw gezondheid!

persoonlijk advies van onze apothekers

altijd open op zaterdag van 9-13 uur

wij bezorgen gratis aan huis

wij verzorgen uw herhaalmedicatie  
en uw recept

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl
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Tijdens het ouder worden krijgt men te maken met 
een verminderde mobiliteit. Vallen is daarom ook de 
grootste oorzaak waar ouderen letsel aan overhouden. 
Er zijn diverse  factoren die kunnen bijdragen aan 
het verkleinen van het valrisico bij ouderen. Door 
meerdere van deze factoren te combineren ontstaat er 
een hogere kans van slagen bij het voorkomen van de 
valincidenten. 
Binnen Stichting Eykenburg hanteren wij de volgende 
factoren:
 Beweegprogramma’s om de mobiliteit te behouden, 
of zelfs te vergroten;

 Aanpassingen in de woonomgeving;
 Medicatiebewaking;
 Het verbeteren van het zicht van de cliënt;
 Vitamine D suppletie

Bewegen is een belangrijke factor om valincidenten te 
beperken. Daarom is bewegen ook een van de speer-
punten van 2019. De Praktijkdeskundigen bewegen en 
de activiteitenbegeleiders hebben meerdere activiteiten 
in het programma opgenomen zodat de cliënten op 
diverse manieren in beweging blijven. Ook adviseert de 
MIC commissie om dagelijks aandacht te besteden aan 
beweging. Dit kan door de cliënten te stimuleren zelf hun 
boterham te smeren, zelf drinken in te schenken of een 
spel te spelen. Maak vooral een feestje van bewegen! 

Van 30 september tot 6 oktober was het de Valpreven-
tieweek. In deze week hebben de afdelingen extra aan-
dacht besteed aan bewegen. Dit hebben zij gedaan aan 
de hand van de beweegfolders, de BeweegID box of 
door zelf spellen te bedenken. Het was een succesvolle 
week, waarin de cliënten op verschillende manieren 
aan bewegen hebben gedaan. 

De valpreventieweek was een groot succes en hebben 
vele cliënten en professionals geïnspireerd om van 
bewegen een dagelijkse gewoonte te maken. Doet u 
ook mee?

Foto 1 & 2 Op afdeling 1 hebben de cliënten onderling spelletjes 
gedaan, zoals het hooghouden van een ballon. Ook hebben zij 
oefeningen gedaan vanuit de stoel. Het trainen van de armen kan 
op een hele gemakkelijke manier. Wanneer dit met elkaar wordt 
gedaan is het niet alleen heel leuk, maar ook onwijs gezellig!

Foto 3 Ook op afdeling 1A was het hooghouden van de ballon een 
groot succes! Alle cliënten speelden fanatiek mee en zorgden er 
samen voor dat de ballon niet op de grond belandde. Dit zorgde 
voor leuke en grappige taferelen, waardoor iedereen een leuke 
middag had.

Valpreventieweek

1 2

3

4
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Foto 4 & 5 Onder het motto ‘Samen bewegen, samen fit’ zijn ze op 
afdeling 2 ook fanatiek aan de slag gegaan. Onder begeleiding van 
de leerling zorgmedewerkers gingen ook hier de cliënten aan de slag 
met de ballonnen. Het werd hen alleen net iets moeilijker gemaakt, 
doordat zij niet allen de ballonnen hoog moesten houden, maar deze 
ook in het net moesten zien te krijgen. De cliënten schaterden het uit 
en hebben deze week onwijs genoten van al het sport en spel. 

Foto 6 Op afdeling 2a wordt elke week met de cliënten gekegeld. Dit 
is vaste prik op de afdeling en ook cliënten van andere afdelingen 
schuiven weleens aan. Na het kegelen gingen de cliënten door 
met bewegen. Met zijn allen aan tafel werd er gedanst en muziek 
gemaakt met de chipskokers die gevuld zijn met rijst of erwten. De 
cliënten hebben de grootste lol gehad en de medewerkers gaan 
samen nog meer chipskokers samen met de cliënten omtoveren tot 
beweeginstrumenten. 

Foto 7 Op afdeling 3 zijn de cliënten ook fanatiek aan de slag gegaan 
met het hooghouden van de ballonnen. Dit vonden zij echter 
niet uitdagend genoeg, dus gingen zij nog een stapje verder! De 
skippybal werd erbij gepakt en de cliënten die hieraan mee wilden 
doen gingen hiermee overgooien. Dit uiteraard onder begeleiding 
van de professionals.

Foto 8 Op de begane grond is er met de cliënten diverse activiteiten 
ondernomen. Er is gewandeld over de gang, gefietst met de 
grondfiets en er zijn servetten gevouwen. Ook op deze afdeling 
zijn de chipskokers geïntroduceerd. De cliënten waren ook erg 
geïnteresseerd in de folder ‘Hup in de benen’ die als handleiding 
gebruikt kan worden om het bewegen in de kleine activiteiten te 
vinden.

Foto 9 Op afdeling Klavertje Vier hebben de cliënten samen met 
de professionals de BeweegID box gebruikt. Meerdere activiteiten 
vanuit deze box werden geprobeerd en juist deze afwisseling 
maakte het zo leuk voor de cliënten. 

Foto 10 Bij de zorgappartementen hebben de cliënten de folder  
‘Hup in de benen’ gebruikt als inspiratie voor kleine beweeg-
activiteiten. Daarnaast zijn de cliënten gezamenlijk gaan wandelen 
in de wijk. Dit vonden zij zo leuk, dat inmiddels de wandelclub in 
het leven is geroepen! Elke zondagmiddag gaan de cliënten uit de 
zorgappartementen samen met een medewerker naar buiten om 
een heerlijke wandeling te maken in de wijk.

5

8

6

9

7

10
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Nadat Nana Ansah als vrijwilliger kennis maakte met 
de zorg was hij verkocht. Nana maakte de overstap 
en begon aan zijn verzorgende opleiding. Na zijn 
opleiding ging hij werken in de wijk. ‘De beste keuze 
die ik heb gemaakt!’

Waarom heb jij de overstap gemaakt naar de wijkzorg?
‘Na mijn stage bij Stichting Eykenburg boden zij mij een 
contract aan in de wijk. Ondanks dat ik nog nooit in 
de wijk had gewerkt, was ik toch heel nieuwsgierig. Ik 
zag het als een kans om mij verder te ontwikkelen, dus 
deze kans heb ik met beide handen gegrepen.’

Wat maakt dat jouw hart in de wijk ligt?
‘In de wijk werk je zelfstandig. Je leert jouw cliënt kennen 
en bespreekt samen waar de behoeften en wensen 
liggen. Op deze manier maak je de zorg persoonsgericht. 
Daarnaast heb ik contact met verschillende instanties 
en coördineer ik de zorg rondom de cliënt. Het geeft mij 
veel voldoening om echt iets te kunnen betekenen voor 
mijn cliënten. Ik kijk hierbij ook naar het welzijn van de 
cliënt, dit is minstens zo belangrijk! Het laatste wat je 
wilt is dat iemand eenzaam is, dus samen met de cliënt, 
de mantelzorger, de huisarts en maatschappelijke 
organisaties bekijk je wat de mogelijkheden zijn.’

De meeste mensen hebben een heel ander beeld van 
de wijkzorg! 
‘Dat klopt! De wijkzorg is veel meer dan alleen zorgen 
dat jouw cliënten worden gewassen en hun medicatie 
krijgen. Mensen wonen steeds langer thuis en hebben 
steeds intensievere zorg nodig. Het stukje welzijn 
kunnen wij in dit geheel niet vergeten.’

Waar ligt jouw grootste uitdaging?
‘Ik vind het een fijne gedachte om een positieve bijdrage 
te leveren aan de gezondheid van de cliënten. Je moet 
de cliënt goed observeren, onderzoek doen en een 
persoonlijk zorgplan opstellen. Omdat elke cliënt uniek 
is en elke situatie anders, brengt dat veel uitdaging en 
afwisseling met zich mee. Je leert hierdoor elke dag bij.’

Mis je het werken in teamverband niet?
‘Ik zie mijn collega’s elke dag. In de ochtend hebben 
wij een gezamenlijke overdracht. Vaak zien wij elkaar 
ook nog tijdens de lunch. Daarnaast is er maandelijks 
een werkoverleg met het hele team en de teamleider 
en houden wij contact via ONS over onze cliënten. Ik 
denk dat wij in de wijkzorg intensiever contact hebben, 
omdat wij elkaars cliënten verzorgen en gezamenlijke 
observaties doen.’ 

Wat zijn jouw toekomstplannen?
‘De zorg is echt mijn passie en ik wil mij nog verder 
ontwikkelen. Ik start dit jaar met mijn opleiding tot 
verpleegkundige. Tijdens mijn opleiding blijf ik in de wijk 
werken. Na mijn opleiding kijk ik welke mogelijkheden 
zich aanbieden. Mij krijgen ze in elk geval niet meer uit 
de zorg.’ 

Wijkzorg is de toekomst

Ben jij geïnspireerd geraakt door Nana zijn verhaal 
en wil je graag in de wijkzorg aan de slag? Of ben je 
geïnteresseerd in een andere functie bij Stichting 
Eykenburg? Op www.eykenburg.nl/vacatures vind 
je al onze vacaturen terug.
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Voor het Zamen stond een prachtige bus te wachten 
op de bewoners van de zorg voor een gezellige middag 
om met zijn allen pannenkoeken te gaan eten. Met 
verbazing heb ik gekeken hoe geweldig alles was 
geregeld. 
Bijna iedere bewoner kwam met een rolstoel of rollator 
en die moesten allemaal in de bus. Binnen een half uur 
was alles geregeld en zat iedereen op zijn of haar plaats 
en waren alle rolstoelen en rollators opgeborgen onder 
in de bus. Teamwerk en hoe! 
De chauffeur van de bus vertelde onderweg iets over 
de plekken waar we langs reden en dat was best de 
moeite waard. We kwamen langs Madurodam en 
grote bekende gebouwen. Daarna gingen we door 
de Hubertustunnel. Na een gezellige rit kwamen we 
aan bij Boerderij Meijendel en ook daar ging alles 
gesmeerd door het geweldige team. Binnen korte tijd 
had iedereen weer zijn of haar rolstoel of rollator terug 
en zaten we allemaal in het gezellige restaurant.
Daar bleek dat het zelfbediening was. Hoe los je dat op 
dacht ik bij mijzelf. Nee hoor geen probleem. Iedereen 
mocht zeggen wat voor pannenkoek hij of zij wilde en 
alles werd opgeschreven (ook wie welke pannenkoek 
besteld had, zodat daar geen verwarring over kon 
bestaan) en zo werd dat opgelost. De pannenkoeken 
waren heerlijk en iedereen zat lekker te smullen.

Op weg naar huis werd er vanuit de bus gebeld dat we 
er aankwamen en toen we voor het Zamen stopten, 
stond er een hele ploeg medewerkers te wachten om de 
bewoners naar hun kamer te brengen. Het leuke van dit 
uitstapje was dat niemand iets hoefde te betalen, want 
dit uitstapje werd betaald door de Stichting Vrienden 
van de Stichting Eykenburg. Vaak zijn er bewoners of 
familie van de bewoners die iedere maand een (klein) 
bedrag overmaken op de bank van de Stichting. Ook 

komt het wel eens voor dat er eenmalig een bedrag 
wordt gestort.
Alles wat bij de Stichting binnenkomt wordt zorgvuldig 
gebruikt om iets voor of met de bewoners te doen. Er 
zijn al heel veel goede dingen met het geld gedaan! 

Namens alle bewoners hartelijk bedankt voor deze 
gezellige middag!

Riet Schurman
Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

Word donateur!
Wilt u de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg 
steunen, zodat zij met de cliënten van Stichting 
Eykenburg vaker een uitstapje kunnen maken, 
een optreden kunnen verzorgen of materialen 
voor de activiteiten kunnen verzorgen? Alle 
informatie en de machtigingskaart vindt u terug 
op onze website https://eykenburg.nl/over-ons/
vrienden-van-stichting-eykenburg. Wilt u zelf een 
donatie verzorgen? Dan kunt u dit overmaken op  
NL 55 ABNA 0240093097 ten name van De Stichting 
Vrienden van Stichting Eykenburg. 

Pannenkoeken eten met de Stichting 
Vrienden van Stichting Eykenburg
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Crea-ochtend 10.30 – 12.00 uur Het Zamen, 1e etage kamer 1042
Sjoelen 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Koersbal 14.00 – 16.00 uur Het Zamen, Het Atrium

Engelse les 16.00 – 17.00 uur Huize Eykenburg,  
 1e etage tegenover kamer 1125

Vaste activiteiten 
Het Zamen

Huize Eykenburg

Maandag

Maandag

Darten 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Silverfit 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Atrium
Kleuren van vroeger 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum

Dinsdag

Biljarten 11.00 – 12.15 uur Huize Eykenburg, Het Restaurant
Zangkoor 14.30 – 16.00 uur Huize Eykenburg, 

 Het Restaurant (oneven weken)

Dinsdag

Bewegen op muziek 11.00 – 12.00 uur Het Zamen, Het Atrium
Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
P.C./Tablet vragenuurtje 14.00 – 15.00 uur Het Zamen, Het Atrium

Woensdag

Bewegen 10.15 – 11.00 uur Huize Eykenburg, De Fysioruimte
Bewegen 11.15 – 12.00 uur Huize Eykenburg, De Fysioruimte

Woensdag

Silverfit 10.00 – 12.00 uur Het Zamen, Het Atrium
Biljarten 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Het Restaurant
Wool for Warmth 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Huiskamer Piet Mondriaan  

 en Het Ontmoetingscentrum
Muziekmiddag 14.00 – 15.30 uur Het Zamen, Het Atrium

Donderdag

P.C./Tablet vragenuurtje 14.00 – 15.00 uur Huize Eykenburg, Het RestaurantDonderdag

Crea-ochtend 10.00 – 11.30 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten
Geheugentraining 10.30 – 11.30 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Bewegen op muziek 14.00 – 14.45 uur Het Zamen, Het Atrium
Soos middag 14.30 – 16.00 uur Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Soos middag 14.30 – 16.00 uur Het Zamen, Haags Ontmoeten

Vrijdag

Bingo 14.00 – 16.00 uur Huize Eykenburg,  
 Het Restaurant (even weken) 

Vrijdag



Laat dan Kerst, het feest van het Licht, 
De vrijheid terugbrengen op ieders gezicht.
Ik heb daarom een wens voor iedereen,
een mooie Kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent, 
in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Voel de warmte die dat alles brengen kan, 
geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man.
En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen, 
aan iedereen die het nodig heeft door te geven.

Kerstpagina

Zo maak je het
Klop de slagroom samen met de suiker stijf. Houd je van zoet? 
voeg dan gerust wat extra suiker toe. Klop in een andere 
kom de roomkaas soepel en luchtig. Vouw de slagroom nu 
voorzichtig door het roomkaas-mengsel. Giet de cheesecake 
mousse in 4 glaasjes en laat ze minimaal 3 uur (het liefst een 
hele nacht) opstijven in de koelkast. 

Voor de crumble verwarm je de oven voor op 200 graden 
(hetelucht). Doe de bloem met de roomboter en de suiker in 
een kom. Vorm hier met je vingers grove kruimels van. Verdeel 
de crumble over een bakplaat bekleed met bakpapier. Bak de 
koekkruimels in 12 – 15 minuten goudbruin. Laat ze vervolgens 
afkoelen op de bakplaat. 

Schil de appeltjes en snijd deze in blokjes. Verhit wat 
roomboter in een pannetje en bak de appelstukjes samen met 
wat kaneel goudbruin. Voeg eventueel een scheutje Calvados 
toe. Laat de appeltjes iets afkoelen. Verdeel de appeltjes over 
de cheesecake mousse. Verdeel de crumble er overheen. 
Serveer de appelkruimel cheesecake mousse met een lekkere 
dot slagroom. 

Bron: https://uitpaulineskeuken.nl/2016/04/appelkruimel-
cheesecake-glaasje.html

Appelkruimel cheesecake in een glaasje

Gedicht

Ingredienten voor 4 personen:
200 gr roomkaas naturel

125 ml slagroom

30 gr suiker (of meer als je van zoet 

houdt)
2 appels
2 tl kaneel
Klontje roomboter

Crumble
60 gr bloem
30 gr koude roomboter in blokjes

30 gr suiker
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Apetito bezorgt heerlijkje vriesverse en warme 
maaltijden aan huis. U kunt op meerdere manieren 
maaltijden bestellen en onze vaste service-chauffeurs 
leveren de maaltijden persoonlijk bij u thuis af. 
Alle maaltijden worden vriesvers geleverd en kunnen 
eenvoudig worden bereid in zowel de magnetron 
als oven. Ook kunnen de maaltijden warm worden 
geleverd.

Thuis uit eten!
Voor iedere smaak wat wils, van de Hollandse keuken 
tot internationale specialiteiten. U kunt kiezen uit 
een assortiment met ruim 130 maaltijden, diverse 
soepen en desserts. Ook wanneer u door een dieet 
of voedingsgewoonte op zoek bent naar geschikte 
maaltijden, bent u bij apetito aan het juiste adres. Zo 
kunt u bijvoorbeeld kiezen voor natriumarm, glutenvrij, 
vegetarisch, halal en gepureerd. 

Voordelen
Als cliënt van Stichting Eykenburg krijgt u 10% 
korting op de warme en vriesverse maaltijden. 
Ooievaarspashouders van de gemeente Den Haag 
komen in aanmerking voor een bijdrage van €2,20 euro 

op de maaltijd. Deze korting wordt direct verrekend op 
uw factuur.

Voordelig kennismaken 
U kunt nu heel voordelig kennismaken met onze 
maaltijdservice. Wij hebben hiervoor een proefpakket 
met 5 heerlijke maaltijden voor u samengesteld. Voor 
informatie: 0800-0232975 (gratis)

Proeven?
Wij willen u in de gelegenheid stellen om eens kennis 
te maken met onze maaltijden en hebben daarom een 
proeverij georganiseerd op dinsdag 28 januari 2020 in 
het Haags Ontmoeten van Stichting Eykenburg. U bent 
daar van harte welkom tussen 12.00 en 14.00 uur om 
kennis te maken met onze maaltijden. 

Wij hopen u daar te ontmoeten en u alle informatie te 
kunnen geven. Tot dan!!

Proeverij Apetito in Haags Ontmoeten Proeverij Apetito in 
Haags Ontmoeten 



Prijspuzzel
‘Kaasfondue’ was de juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben vele reacties 
mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Mevr. De Vries kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een 
cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg! 

De oplossing van de puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, t.a.v. Mariella 
Calia, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 31 januari 2020.

Heeft u nog leuke suggesties voor het thema voor de puzzel in de volgende editie? Dan mag u dit via bovenstaande 
adresgegevens laten weten en wellicht ziet u in de volgende editie uw puzzelidee terug!

N T P O P W U E E N S H L K H

P E O S N E T W R E A C A R O

G R N E T N A W E N D H A U E

L P R E I K I L D A P O J I A

U R W U O N S S L A K C S K N

H E R U T H C G A B O O L W E

W T D E E H C L I S L L A I F

E N R J O E S S S J V A B N U

I I V E R R N T W I W D W T A

N W N E E I K S U U U E U E L

N E S T A A H C S M E M E R G

N S N O W B O O T S E E E J N

I I G L O T S R O V N L N A A

W O O R W A R M E R S K S S L

J R E V I U H C S W U E E N S

Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoen
Iglo

Ijsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers

Schaatsen
Sjaal
Skieen
Slee
Sneeuw
Sneeuwbal

Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui

Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap
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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 €  20,50 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee €  22,75 per uur

Huishoudelijke hulp nodig?


