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Maar ook in de Vruchtenbuurt zijn de jaren voorbij gevlogen. 
Zo is het inmiddels al weer 90 jaar geleden (1929) dat, onder 
leiding van Pastoor J.A. Annegarn, het luxe katholieke (ouderen) 
Pension Eykenburg haar deuren opende. In de loop van de 
jaren is het pand uitgebreid met een aanbouw en is het naar 
de behoeften van de gebruikers gemoderniseerd, maar het 
statige monumentale pand heeft haar charme altijd weten te 
behouden. In deze editie van het InfoKruispunt leest u meer 
over het ontstaan van Huize Eykenburg en… wat er in dit jaar 
nog meer gebeurde in de wereld.

En dan ‘terug naar het heden’ en naar de periode die voor ons 
ligt. Ondanks dat de natuur wel wat regen kan gebruiken, hopen 
wij toch ook op vele mooie zonnige dagen komende zomer. 
Gesteund door het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds 
Sluyterman van Loo heeft Stichting Eykenburg namelijk weer 
een aantal leuke zomerse activiteiten op het programma staan. 
Wat zou het fijn zijn als wij daarvoor zoveel mogelijk gebruik 
kunnen maken van de binnentuinen op beide locaties. 

En wat dacht u van onze duofiets. Heeft u onze cliënten en 
medewerkers al voorbij zien fietsen door de buurt? De fiets is 
niet weg te denken in het Nederlandse straatbeeld, maar voor 
veel van onze cliënten is het fietsen in de loop der jaren een 
onmogelijke opgave geworden. En daar wilden wij wat mee 
doen. Bij Stichting Eykenburg denken wij nu eenmaal graag 
vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen. De 
duofiets biedt dan ook de perfecte uitkomst! Samen met een 
begeleider kunnen onze cliënten zo alsnog de buurt verkennen 
en een frisse neus halen. Vergeet u vooral niet even te zwaaien 
als u onze cliënten voorbij ziet fietsen!

Tot slot richten wij in dit InfoKruispunt het spotlicht op onze 
medewerkers van het transferbureau. In de meeste gevallen 
vormen zij het beginpunt van uw verblijf bij Stichting Eykenburg. 
Zij maken onze cliënten en eerste contactpersonen wegwijs, 
stemmen basiszaken met u af en zorgen ervoor dat alles rondom 
uw verblijf wordt geregeld. Maar wat doen zij nog meer? Wie 
zijn deze professionals? Lees gerust verder en kom alles over 
hen te weten.

Kortom, een hoop leuke vooruitzichten voor de komende tijd 
en genoeg interessante onderwerpen voor weer een leuk 
InfoKruispunt.

Ik wens u veel leesplezier en veel niet al te warme maar mooie 
zomerse dagen toe!

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Het klinkt misschien als een 
cliché, maar wat gaat de tijd 

toch snel! Zo bevinden we 
ons nog aan het begin van de 
winter en wachten we op een 

mooie witte wereld en voor 
je het weet is het weer juli en 

staan we aan het begin van 
hopelijk weer een  

mooie zomer. 

Voorwoord
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Korte berichten
De Crownies op bezoek in Het Zamen

Woensdagmiddag 17 april was er een groep kinderen 
op bezoek in Het Zamen om Crownies te verdienen. 
De Crownies activiteiten worden gerealiseerd door de 
jeugdwerkers van Stichting Voor Welzijn, vrijwilligers 
en het team Crownies. Het doel van de Crownies 
is om de participatie in de gemeente Den Haag te 
bevorderen. Crownies is een digitaal spaarsysteem 
voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar. De kinderen  
doen verschillende  klusjes  voor mensen uit de wijk. 
Een paar voorbeelden zijn tuinen opknappen, paaltjes 
schilderen of flyeren. De kinderen voeren de activiteiten 
uit onder begeleiding van een klusbegeleider. Op 17 
april kwamen de kinderen heerlijke ijsjes maken  voor 
de bewoners van Pablo Picasso. De groep besloot 
om eerst voor de bewoners een ijsje te maken, want 
de cliënt gaat voor! Nadat iedereen zijn handen had 
gewassen kon het werk beginnen. Eerst de aardbeien 
schoonmaken en in plakjes snijden. Deze met het ijs 
in een bakje doen. Daarna garneren met cocktail fruit, 
chocolade- of aardbeiensaus, een wafel en afmaken 
met een heerlijke dot slagroom. Iedereen kon zijn 
eigen fantasie het werk laten doen. Doen we de wafel 
bovenop of onderop? Laten we hem heel of breken we 
de wafel in stukjes? Welke saus nemen we? Er zaten 

mooie creaties bij. Daarna uitdelen aan de bewoners 
in de huiskamer en aan de bewoners die op hun 
kamer verblijven. Toen alle bewoners een ijsje hadden 
mochten de kinderen natuurlijk ook voor zichzelf een 
ijsje maken. De kinderen verdienen 30 Crownies per 
uur voor hun activiteiten. Deze kunnen zij verzilveren 
voor leuke beloningen, zoals een bezoek aan de 
kartbaan, een kaartje voor de bioscoop of om gezellig 
naar een pretpark te gaan. Het was gezellige middag en 
we kijken uit naar een nieuw klusje voor de Crownies. 
Wilt u meer informatie over de Crownies? Kijk dan op 
www.crownies.nl 

NL Doet 2019

Tijdens NL Doet op 15 maart hebben onze vrijwilligers/
onbetaalde professionals en de leerlingen, docenten 
en ondersteunende medewerkers van ROC Mondriaan 
zich ingezet voor onze cliënten. In Het Zamen en Huize 
Eykenburg hebben alle vrijwilligers samen met de cliën-
ten bloemstukken gemaakt. Het was een hele gezellige 
middag en zowel de cliënten als de vrijwilligers hebben 
van deze activiteit genoten!

Bewegen bij Stichting Eykenburg

Een van de aandachtspunten binnen Stichting Eyken-
burg is de cliënten zoveel mogelijk laten bewegen. 
Bewegen is goed voor een ieder en dit willen wij zoveel 
mogelijk stimuleren. Onlangs hebben alle afdelingen 
de Beweegbox ontvangen. De Beweegbox bevat 
meerdere accessoires die gebruikt kunnen worden 
bij het bewegen. Door het gebruik van de accessoires 
kunnen de cliënten op de afdeling in tweetallen of in 
groepsverband bewegen. Zo is bewegen niet alleen 
leuk, maar ook gezellig!
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Verpleegkundig specialist

In het vorige InfoKruispunt heeft u het interview kunnen 
lezen met Miebet van der Smagt, de verpleegkundig 
specialist van Stichting Eykenburg. Inmiddels is het 
team uitgebreid met Klazina Begeer, verpleegkundig 
specialist, en Marc Temming, Physician Assistant. Met 
de komst  van Klazina en Marc is het team inmiddels 
bijna compleet. 

Zomerprogramma 2019

De zomerperiode breekt bijna aan en dat betekent 
dat vele mantelzorgers, familieleden en medewerkers 
met vakantie gaan. Onze cliënten zullen hun naasten 
even moeten missen en zullen op de afdeling enkele 
nieuwe gezichten zien. Deze zomer organiseren wij 
daarom weer een zomerprogramma met verschillende 
leuke activiteiten voor onze cliënten in Het Zamen en 
Huize Eykenburg. Uiteraard is het mogelijk voor onze 
buurtbewoners om aan te sluiten bij deze activiteiten. 
Stichting Eykenburg wordt gesteund door het Oranje 
Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo 
bij het zomerprogramma. De exacte planning voor het 
zomerprogramma vindt u terug op onze website en in 
Huize Eykenburg en Het Zamen.

De BrainTrainer

Sinds een paar maanden zijn de locaties Het Zamen en 
Huize Eykenburg in het bezit van twee BrainTrainers. 
Door de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg is 
er aan iedere locatie een BrainTrainer geschonken en 
Stichting Eykenburg heeft zelf voor iedere locatie een 
tweede BrainTrainer aangeschaft.
De BrainTrainer, de naam 
zegt het al, heeft een groot 
aantal spellen en quizzen 
die de hersenactiviteit kan 
stimuleren. De spellen zijn 
op verschillende niveaus te 
spelen, zodat de speler altijd 
op zijn of haar eigen niveau 
speelt. De BrainTrainer is 
zo ingericht dat de spellen 
individueel gespeeld kun-
nen worden, maar ook in 
groepsverband. Naast het 
spelen van een spel, kan 
een familielid ook zelf een 
spel ontwerpen met vragen en foto’s over bijvoorbeeld 
de familie en kan er een levensboek worden gemaakt 
met persoonlijke foto’s. De Braintrainers worden per 
toerbeurt door de activiteitenbegeleiding ’s middags 
op de afdelingen gebracht. Mocht u het leuk vinden  
om samen met uw familielid op de BrainTrainer te 
werken kunt u bij de activiteitenbegeleiding van beide 
locaties informeren wanneer de BrainTrainer op uw 
afdeling staat.

Oplevering Stichting Eykenburg bus

Op donderdag 14 maart is de Stichting Eykenburg bus 
officieel opgeleverd. Een mooi initiatief tot stand gekomen 
door de samenwerking tussen Stichting Eykenburg en 
Stichting MVI en mede mogelijk gemaakt door tientallen 
sponsoren en donateurs.

De Stichting Eykenburg bus biedt vervoer aan de 
cliënten die deelnemen aan het Ontmoetingscentrum in 
Het Zamen, die zonder deze bus niet in de gelegenheid 
zouden zijn om deel te nemen aan het programma van 
het Ontmoetingscentrum. Naast het vervoer van de 
cliënten van het Ontmoetingscentrum wordt de bus ook 
gebruikt voor de cliënten van Huize Eykenburg en Het 
Zamen. Binnen de organisatie hechten wij veel waarde 
aan persoonsgerichte zorg. Door middel van de Stichting 
Eykenburg bus kunnen wij onze cliënten meer bieden 
dan alleen de activiteiten in huis. Een bezoek aan een 
tuincentrum, even uitwaaien op Scheveningen of een  

rondje door de oude buurt, het kan allemaal! Op deze 
wijze kunnen wij eraan bijdragen dat de cliënten van 
Het Zamen, Huize Eykenburg en het Ontmoetingscen-
trum elke dag als waardevol en betekenisvol ervaren.

In onze rubriek ‘Uit de bus klappen’ leest u elke editie 
de leukste anekdotes vanuit de Stichting Eykenburg bus. 
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Even voorstellen!
De ondernemingsraad bestaat uit meerdere mede-
werkers die namens alle medewerkers van Stichting 
Eykenburg overleg voeren met het bestuur over de 
personeelsbelangen en het organisatiebeleid. Wij, de 
ondernemingsraad, vinden het belangrijk om trans-
parant te zijn over de beleidsvoering. In deze nieuwe 
rubriek zullen wij daarom elk kwartaal toelichten met 
welke projecten en onderwerpen wij ons bezighouden. 
Op deze manier willen wij alle medewerkers, maar ook 
onze cliënten, betrekken bij onze organisatie. 

Wij zijn laagdrempelig en staan open voor vragen en 
suggesties. De medewerkers van Stichting Eykenburg 
kunnen ons altijd bereiken via or@eykenburg.nl of 
kunnen ons persoonlijk benaderen. Daarnaast is het 
mogelijk om aan te sluiten bij een OR vergadering en 
zo mee te praten over de diverse onderwerpen. Laat dit 
vooraf wel even aan ons weten, dan houden wij rekening 
met jouw komst!

Wij vergaderen op:

Donderdag 20-06-2019 van 14.00- 16.00 uur 
Donderdag 01-08-2019 van 14.00- 16.00 uur 
Donderdag 12-09-2019 van 14.00- 16.00 uur 
Donderdag 24-10-2019 van 14.00- 16.00 uur 
Donderdag 05-12-2019 van 14.00- 16.00 uur

Namens de ondernemingsraad, 
Elaine van Houten, Rosemary de Windt, Karin van Iterson 
en Jan Peter van der Woud. 

Nieuws vanuit de OR 



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 1929, het jaar waar het ook allemaal begon voor Stichting Eykenburg.

1929 
Januari: De aankondiging van de eerste strip van Kuifje verschijnt in het Belgische 
blad ‘Le Vingtieme Siecle’. De eerste aflevering van de gehele strip uit ‘De bijzondere 
avonturen van Tintin, journalist, en zijn hond Milou in het land der Sovjets’ verscheen 
in de jeugdbijlage van het blad ‘Le Petit Vingtieme’. In eerste instantie had Tintin nog 
geen kuifje. Deze ontstond na een paar bladzijden toen Tintin de auto instapte en hij 
last kreeg van de zijwind. Voor de herkenbaarheid heeft de tekenaar Tintin de kuif 
laten behouden. In 1943 kreeg Tintin voor het eerst de naam Kuifje, welke uiteindelijk 
alleen in Nederland wordt gebruikt.

16 mei: De Oscars worden voor het eerst uitgereikt tijdens een privébrunch in 
het Hollywood Roosevelt Hotel. Er waren ongeveer 270 mensen aanwezig bij de 
uitreiking. De eerste prijs voor beste acteur werd uitgereikt aan Emil Jannings voor 
zijn rol in The Last Command en The Way of All Flesh.

28 januari: De 19 jarige Jopie Koopman wordt gekozen tot eerste Miss Holland in het 
Amsterdamse American Hotel. Tot die tijd werkte Jopie in het café van haar vader, De 
Karseboom, als serveerster. In deze periode droegen vrouwen nog geen make-up, maar was de 
vrouwenemancipatie al wel gestart.

11 februari: Het verdrag van Lateranen wordt getekend en Vaticaanstad wordt hiermee een 
onafhankelijke staat.

14 oktober: Het is de eerste keer dat een zeppelin over Nederland vliegt. De 
zeppelin leverde een postzak af op Schiphol.

29 november: Richard Byrd vliegt als eerste over de Zuidpool.

10 augustus: De beëdiging van het derde kabinet Ruys de 
Beerenbrouck vindt plaats.

4 oktober: De eerste internationale dierendag wordt gevierd. De dierenbeschermingsorganisaties hebben de 
sterfdag van Sint Franciscus van Assisi toegewezen als dierendag, omdat hij zich bekommerde om onder andere het 
lot van de dieren. In Nederland vond de eerste officiële dierendag in 1930 plaats. 

24 oktober: De beurs in New York crasht en deze dag staat bekend als 
‘Zwarte Donderdag’. Dit is het begin van de Grote depressie. 
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Casemanagement: 
De mantelzorger
Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan 
helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en 
meer dan 8 uur per week een dierbare met dementie. 
De aandacht gaat vaak uit naar de dierbare die de 
diagnose dementie heeft gekregen en minder vaak 
naar de mantelzorger.

Het zorgen voor een dierbare met dementie begint vaak 
sluipend. Men ontdekt dat er een rekening vergeten 
is te betalen of een keer een pannetje is aangebrand.  
Het vergissen in de tijd van een afspraak of  niet meer 
weten waar iets is opgeruimd.

Een veel gehoorde opmerking van de betreffende 
persoon is ook altijd: “Ja dat heb je als je ouder wordt. 
Je vergeet weleens iets, dat gebeurt jou toch ook?” Als 
de diagnose duidelijk is, dan vallen alle puzzelstukken 
op zijn plek voor de mantelzorger. 

Omdat u als mantelzorger al een helpende hand biedt, 
gaat u in de loop der tijd ook steeds meer letten op uw 
dierbare. U wil hem of haar optimaal ondersteunen, 
zeker nu u weet dat er een diagnose is gesteld. Ondanks 
uw inzet kan uw dierbare zich gaan verzetten, want men 
wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en is van mening 
dat er niet op hen gelet hoeft te worden. 

De persoon in kwestie beseft vaak niet, dat hij of zij 
elke vorm van hulp of ondersteuning afwijst terwijl dit 
wel in zijn/haar belang is. Ga het gesprek aan met uw 
dierbare en vraag waarom hij of zij zich verzet of op 
welke manier zij wel geholpen wensen te worden, zodat 
zij zich gehoord voelen. In dit gesprek kunt u aangeven 
waarom u wilt helpen en met welke hulp uw dierbare 
langer thuis kan wonen. 

Hierbij is het belangrijk om als mantelzorger uw grenzen 
aan te geven. Schroom niet om hulp te vragen. Als u 
niet goed voor uzelf zorgt, dan kunt u de zorg ook niet 

meer geven aan uw dierbare. Het is belangrijk de eigen 
sociale contacten te onderhouden en ontspanning te 
zoeken en te hebben.

Leg aan uw dierbare uit dat sommige taken te zwaar 
worden en u hiervoor hulp wilt inschakelen. Denk 
hierbij aan hulp voor het huishouden of thuiszorg 
voor de persoonlijke verzorging. Naast de hulp en 
ondersteuning aan huis is het ook mogelijk deel te 
nemen aan de voorzieningen zoals de dagbesteding. 
Bij de dagbesteding is er aandacht voor de sociale 
contacten, er worden geheugentrainingen gegeven en 
er is aandacht voor bewegen. Allemaal belangrijke 
aspecten voor mensen met (beginnende) dementie.  
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mantel-
zorgers en hun dierbare. Er worden regelmatig lezingen 
gegeven over diverse onderwerpen. Daarnaast zijn er 
mantelzorgbijeenkomsten op diverse locaties. Niet 
iedereen heeft er behoefte aan, maar het kan helpen 
om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen.

Als u één of meer dagdelen per week voor iemand die u 
dierbaar is zorgt, dan heeft u als mantelzorger recht op 
de ‘Kortingspas’. Deze ontvangt u als waardering voor uw 
inzet. Met de ‘Kortingspas’ profiteert u van aantrekkelijke 
kortingen en vrijkaarten voor cultuur, winkels, sport & 
wellness en horeca. De ‘Kortingspas’ kunt u aanvragen 
bij www.denhaagmantelzorg.nl/kortingspas. 

Belangrijk is, dat u uw dierbare bij alle beslissingen die 
u wilt nemen of die genomen moeten worden, blijft 
betrekken.

vanuit de praktijk 
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Even voorstellen: Jeroen Jongejan
Sinds 15 april ben ik, Jeroen Jongejan, begonnen als 
medewerker in het ontmoetingscentrum (OC) in  Het 
Zamen. In het OC komen mensen met beginnende 
dementie voor een dagbesteding. Dagbesteding houdt 
onder andere in dat we met de mensen spelletjes spelen, 
wandelen en creatieve activiteiten ondernemen. Ook 
gebruiken de bezoekers van het OC hun lunch in het 
restaurant.

Voordat ik in het OC kwam heb ik als contactverzorgende 
op afdeling 1a gewerkt in Huize Eykenburg. Afdeling 1a 
is een afdeling waar mensen wonen met beginnende 
dementie. Op deze afdeling heb ik veel ervaring opgedaan 
in het werken met mensen met dementie. Wat ik vooral 
heb geleerd in het contact met deze mensen is luisteren. 
Leren luisteren naar iemand kan veel ongemak en onrust 
wegnemen. 

Dat ik al veel gewerkt heb met dementerende mensen op 
afdeling 1a is een groot voordeel op mijn nieuwe werkplek, 
omdat daar cliënten met dezelfde aandoening komen. 
Mensen die het OC bezoeken, wonen in tegenstelling tot 
de mensen die op afdeling 1a wonen, nog in hun eigen 
huis.

Ik ben blij dat in het OC mag werken, omdat ik daar de 
kans krijg om mensen te begeleiden bij verschillende 
activiteiten. Ik heb het gevoel dat ik in het OC meer de 
ruimte en rust krijg om echt in contact te komen met de 
mensen die daar komen. Ik denk daarbij ook aan mijn 
collega’s. Waar ik ook naar uit kijk is de samenwerking met 
veel verschillende collega’s. Zo zal ik gaan samenwerken 
met veel verschillende disciplines die allemaal op de een 
of andere manier in contact staan met de mensen die 
het OC bezoeken. Hierbij denk ik o.a. aan casemanagers 
en medewerkers (verzorgers en begeleiders) van de 
thuiszorg. Daarnaast denk ik ook aan het contact met de 
familieleden van de desbetreffende personen. 

Het ontmoetingscentrum & 
Haags Ontmoeten

Het Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeet- 
achtig 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 Ontmoetings-
centrum? 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 Info Kruispunt 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 Andrea, Tessa of Yvonne (Extramurale huishouding)

Thuiszorg Mirjam (Extramurale zorg)

Wonen, rondleidingen en indicaties Chama of Leonie (Transfer)

Dementie of vermoeden hiervan Lousia (Casemanager Dementie)

Abonnement Zeker Thuis Desiree of Chama (Zorgkruispunt)

Cliëntgegevens en regelingen Anneke of Marsha (Zorgkruispunt)

Vrijwilligerswerk Desiree (Zorgkruispunt)

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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We rijden naar Scheveningen, het is mooi weer. Bij het Zwarte Pad wordt stevig gebouwd en het werkverkeer 
kan daar over betonplaten een heel stuk het strand op. Ik rij daarheen. Daar staan mannen met hesjes de boel te 
regelen. Voordat ik er bijna ben, draai ik me om in de bus en zeg: Niet vragen waarom, maar nu even allemaal je 
zielige gezicht opzetten. Aangekomen bij de hesjes, doe ik mijn raam omlaag en zeg tegen een van hen: “Meneer 
mag ik wat vragen? Kijk es in de bus, die mensen hebben de zee en het strand al in geen jaren gezien. Mag ik even 
op de betonplaten het strand op en ze laten kijken?” Het hesje kijkt in de bus en vraagt: “Hoe lang? Stappen ze uit? 
Ik zeg: “Nee, niet uitstappen, 5 minuten.” Hij zegt: “Vooruit dan maar.” We gaan het strand op. Ik zet de bus dwars 
en doe de ramen open. We horen, ruiken zien de zee. Iemand zegt: “We staan op het strand!” Ik zeg: “Kijk, achter 
ons de duinen, onder ons het strand en voor ons de zee.” Iemand zegt: “Fantastisch!”
Na 5 minuten rijden we terug, ik bedank het hesje. Alle twee doen we de duimen omhoog. Bij terugkomst (hele 
terugreis in stilte) zegt iemand: “Mooiste 5 minuten van mijn leven.” De rest zegt: “Nou zeker!”

Ik haal klanten op voor een rondrit. Nadat we geïn-
stalleerd zijn en ik achter het stuur zit, vragen ze waar 
we heen gaan. Ik draai me om en zeg: “Inderdaad, 
waar gaan we heen?” Een dame zegt: “Echt, mogen 
wij dat bepalen?” Ik: “Zolang het geen Alkmaar, 
Utrecht of andere verre bestemming is, kan een 
hoop.” Zij: “Zou u misschien naar Katwijk kunnen 
rijden? Naar de boulevard?” Ik draai me om naar 
het stuur, start de motor en roep: “Katwijk, here we 
come!” De aanwezigen roepen terug: “Jippie!”
We rijden via Wassenaar, Valkenburg, Katwijk 
binnen. Via een sluipweggetje langs de haven en 
uitwatering draaien we de boulevard op. Iedereen is 
stil en kijkt naar het strand en de zee. Aan het eind 
van de boulevard stop ik bij een horecagelegenheid, 
laat ze uitstappen om een kopje koffie te drinken 
en spreek af over 45 minuten terug te zijn. Zo 
gezegd, zo gedaan. Thuis aangekomen keken de 
dames mij lang aan, bedankten mij en liepen naar 
de ingang van Huize Eykenburg. Bij de deur stopten 
ze, draaiden zich om en zwaaiden. Ik zag gelukkige, 
blije, dankbare gezichten. 

Op een middag na een zang- en muziekoptreden rijd 
ik de inzittenden naar huis.

A: “Normaal wil ik wel dansen, maar het bleef een 
beetje tam.”
B: “Ja, gelukkig wel, anders wordt het zo’n drukke 
herrie.”
C: “Ik dacht wanneer gaan ze nou echt beginnen, die 
gasten waren niet vooruit te branden!”
D: “Ze stonden ergens op te wachten, maar het 
startsein was allang gegeven.”
E: “Maar ja, als je er niet heen gaat, zit je mekaar 
maar aan te gapen.”
C: “Nou dat zaten die gasten inderdaad te doen, wat 
een zooitje.”
D: “Ze zouden eens door moeten spelen.”
Ik: “Dus het was een beetje mat, niet uptempo?”
C: “Nou tempo hadden ze wel toen ze klaar waren, 
ze waren zo weg.”

Iedereen vond wel dat het een leuke, geslaagde 
middag was.

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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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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Chipskokers gezocht!
Binnen Stichting Eykenburg hechten wij veel waarde 
aan de dagelijkse beweging van onze cliënten. Be-
wegen is een breed begrip en er kan op verschillende 
manieren aandacht aan worden gegeven. Onze 
praktijkdeskundigen Bewegen besteden veel tijd aan 
het ontwikkelen van manieren waarop bewegen vooral 
erg leuk en gezellig is. Hier hebben wij uw hulp bij 
nodig! Wij zijn op zoek naar minstens 75 chipskokers 
voor onze activiteiten die wij onderverdelen onder al 
onze afdelingen. Deze chipskokers worden gevuld met 
rijst en worden daarna in verschillende kleuren beplakt 
en afgeplakt. De koker kan op verschillende manieren 
worden gebruikt bij de beweegactiviteiten; doorgeven, 
omgooien en schudden om er geluid mee te maken zijn 
enkele voorbeelden. Wij zouden het heel fijn vinden als 
u een bijdrage wilt leveren aan deze activiteiten voor 
onze cliënten door uw chipskokers aan ons te doneren. 
De chipskokers kunt u in Het Zamen afgeven bij de 
receptie. In Huize Eykenburg kunt u de chipskokers 
deponeren in de blauwe ton aan de linkerzijde van de 
gang voorbij de schuifdeuren. 

Wij willen u alvast namens de cliënten bedanken voor 
de bijdrage!

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



Het spotlicht op: 
het Transferbureau van Stichting Eykenburg
Eigenlijk kan geen potentiële bewoner om ze heen, het transferbureau van Stichting Eykenburg. Vanaf het eerste 
informatieve telefoontje tot twee weken na opname zijn zij de contactpersonen voor nieuwe bewoners en hun 
familie. Ook na die twee weken blijft regelmatig de inzet van het transferbureau nodig. Chama en Leonie vormen 
het team en fungeren als aanspreekpunt voor heel veel regelzaken binnen de organisatie. 

Chama: “Al ruim 38 jaar ben ik werkzaam bij Stichting 
Eykenburg, alle veranderingen op verschillende gebieden 
heb ik meegemaakt en ervaren. Stichting Eykenburg is 
mijn 2e huis” zegt Chama lachend. 

“Het is prettig om een organisatie door en door te 
kennen, helemaal omdat wij te maken hebben met zo’n 
beetje alle disciplines. De veelzijdigheid, hectiek en het 
contact met zoveel verschillende mensen maakt dit 
werk zo leuk.”

Leonie: “Ook ik draai al een tijdje mee in de organisatie, 
inmiddels ruim 13 jaar in verschillende functies, nog 
steeds met veel plezier. Sinds ruim 3 jaar werken Chama 
en ik samen. Inmiddels weten we goed wat wij aan elkaar 
hebben en zijn wij goed op elkaar ingewerkt. Eigenlijk 
is er weinig wat wij niet doen of bij betrokken worden. 
De samenwerking en het contact met verschillende 
collega’s, cliënten en de familieleden blijft leuk en zorgt 
ervoor dat ons werk nooit saai wordt.”

Het transferbureau zorgt ervoor dat de in totaal bijna 250 
bedden op beide locaties gevuld blijven, de bewoners op 
een passende afdeling zitten, de bijbehorende indicaties 
kloppen, de nazorg bij vertrek goed geregeld is, de huur 
van tv, telefoon en internet op orde is en dragen zorg 
voor de reparatieverzoeken in de bewonerskamers. 
Ook beheren zij de wachtlijst voor de levensbestendige 
appartementen in Het Zamen.
Daarnaast zijn Chama en Leonie altijd bereid uw vragen 
telefonisch of via de mail te beantwoorden, en u op 
afspraak rond te leiden op een van de locaties.

Contact
Wilt u meer informatie of wilt u een rondleiding 
aanvragen? Neem dan contact op met Chama of 
Leonie via 070 – 750 70 00 of stuur een mail naar 
zorgkruispunt@eykenburg.nl. 
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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



De Gemeente Den Haag wil graag dat haar inwoners 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 
maken dit mogelijk door diverse voorzieningen aan te 
bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Deze voorzieningen dienen als aanvulling op 
de voorzieningen die reeds in de wijk worden geboden. 
Om de aanvraag van de WMO voorzieningen zo 
laagdrempelig mogelijk te maken, kunnen de cliënten 
terecht bij een Servicepunt XL of bij een zorgverlener. 
Sinds 2018 heeft Den Haag in iedere wijk een WMO 
wijkteam bestaande uit WMO Casemanagers. Eén 
van deze WMO Casemanagers is Christel Kievits. Zij 
werkt in het WMO wijkteam in Segbroek. Wij hebben 
haar uitgenodigd om meer te horen over de huidige 
werkwijze van zo’n WMO wijkteam. 

WMO melding
Christel vertelt dat zij wekelijks verschillende WMO 
meldingen ontvangt. Na ontvangst van een WMO 
melding neemt zij contact op met de inwoner die de 
melding heeft gedaan en plant zij samen met een 
collega een huisbezoek in. Tijdens dit huisbezoek vraagt 
Christel breed uit: wat kan de inwoner nog zelf, wat lukt 
niet meer en waar is ondersteuning bij nodig.

Christel neemt alle informatie die zij van de inwoner 
heeft gekregen in overweging en verwerkt deze in-
formatie tot een advies. Na het schrijven van het 
advies, zal zij het advies met de inwoner bespreken. 
In sommige gevallen is het advies het inzetten van een 
WMO voorziening waardoor de inwoner ondersteund 
is bij het zelfstandig kunnen blijven wonen. U kunt 
hierbij denken aan ondersteuning bij de huishoudelijke 
taken, vervoersproblematiek of een woningaanpassing. 
Als een WMO voorziening wordt afgegeven, worden er 
afspraken gemaakt tijdens een zogenaamd 3-gesprek 
met de zorgaanbieder welke zorg zij wanneer gaan 
leveren.

Uw aanvraag
Vanuit Stichting Eykenburg bieden wij de huishoudelijke 
verzorging en de begeleiding aan. Wij hebben 4 
teamleiders voor de huishoudelijke ondersteuning die 
wijkgericht werken. Daarnaast hebben wij begeleiders 
thuis die de ondersteunende begeleiding kunnen leveren 
in uw dagelijkse leven. De aanvraag voor ondersteuning 
kan op diverse manieren geschieden:

• De cliënt doet zelf een aanvraag bij de Gemeente 
Den Haag of maakt een WMO-melding. Dit kan 
telefonisch of via de website van de gemeente;

• De cliënt meldt zich bij een van de Servicepunten 
XL binnen de Gemeente Den Haag en laat daar de 
melding verzorgen;

• De cliënt laat de melding over aan een zorg-
professional (bijv. casemanager; ambulant bege-
leider of teamleider van bijv. de huishoudelijke 
verzorging).

Meer informatie
Wij hopen u met deze informatie wat meer duidelijkheid 
gegeven te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben dan 
kunt u altijd contact opnemen met Stichting Eykenburg 
tel. 070-7507000 of mailen naar info@eykenburg.nl. 
Ook kunt u naar één van de inloopspreekuren van het 
WMO wijkteam Segbroek: 

- Servicepunt XL, de Regenvalk: 
 Iedere maandag van 9.00 tot 12.00 uur
- Servicepunt XL, ‘t Lindenkwadrant: 
 Iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur

- Centrum Jeugd en Gezin: 
 Iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur

- Het Zamen:  
 Eens in de  4 weken van 11.30 tot 13.30 uur. De ge-

plande data voor 2019 zijn: 13 juni, 11 juli, 8 augus-
tus, 5 september, 3 en 31 oktober en 28 november.

INFO K R U I S PUNT • ju l i  201916

Interview met de WMO-consulente 

Van links naar rechts: Christel Kievits (WMO Casemanager), Tessa de Roode (teamleider huishoudelijke verzorging) 
en Vera Sandtke (begeleider thuis).
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Dit jaar bestaat Huize Eykenburg 90 jaar en ondanks dat dit geen officieel jubileum is, staan wij er in dit 
InfoKruispunt toch graag even bij stil. We nemen u mee in de geschiedenis van Stichting Eykenburg. 

Huize Eykenburg
Onder leiding van Pastoor J.A. Annegarn werd het 
luxe katholieke (ouderen) Pension Eykenburg in 1929 
geopend. De pastoor maakte de vergelijking met 
Jeruzalem en vond dat Pension Eykenburg als een 
rustplaats voor de buurt diende te fungeren. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood het pension 
onderdak aan veertig onderduikers en overheden. De 
overheidsgebouwen waren door de bombardementen 
ten slotte niet meer bruikbaar. Na de Tweede Wereld-
oorlog maakte pastoor Annegarn zijn comeback en nam 
wederom de leiding over het pension. 

In 1972 droeg de pastoor het pension over aan de 
stichting tot Huisvesting, Verzorging en Verpleging van 
Bejaarden Eykenburg, ook wel Stichting Eykenburg. 
Deze overdracht ging gepaard met een uitbreiding van 
het gebouw door de aanbouw van de aanleunwoningen 
aan de Perziklaan. 

In 1978 werd het Van Limburg Stirum Huis gebouwd, 
waardoor Stichting Eykenburg uit twee locaties 
bestond. Beide locaties kregen een eigen directeur, 
die een tweekoppig bestuur vormden. Eind jaren 
’90 kwam hier verandering in en ging Stichting 
Eykenburg over naar één directeur. Daarnaast werden 
de appartementen aan de Perziklaan overgenomen 
door Woningbouwvereniging Patrimonium en werd 
Huize Eykenburg gerenoveerd en uitgebreid met het 
restaurant ‘Het Binnenhof’. De nieuwe indeling, een 
combinatie van oude en nieuwe architectuur, vormt 
een opening naar de omliggende wijk.  

In de hedendaagse opvatting van zorg blijven ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig wonen om zo hun plek 

in de samenleving te behouden. Huize Eykenburg 
is daarom getransformeerd tot een woonzorg- en 
dienstencentrum met een buurtfunctie. Wat gebleven 
is, is de intieme kapel – waar nu ook iedereen gebruik 
van kan maken.

Het Zamen
In de zomer van 2013 is locatie Het Zamen geopend in 
de Esperantostraat. Het Zamen is een samenwerking 
tussen Stichting Eykenburg, Humanitas DMH, Staedion 
en de gemeente Den Haag. De bewoners uit het Van 
Limburg Stirum Huis en Humanitas DMH verhuisden 
naar Het Zamen en vormen nu ieder een zelfstandige 
zorgeenheid onder één dak. Het Zamen is een 
toepasselijke naam voor de locatie, omdat verschillende 
organisaties en groepen uit de samenleving op deze 
locatie tezamen komen. 

Zoals u leest heeft Stichting Eykenburg zich in de loop 
der jaren sterk ontwikkeld tot de organisatie zoals u ons 
nu kent. In de toekomst blijven wij ons ontwikkelen, 
zodat onze zorg- en dienstverlening aansluit op uw 
wensen, behoeften en zorgvraag en wij een goede 
werkgever kunnen zijn voor onze professionals. 

Stichting 
Eykenburg90 jaar
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Vaste activiteiten

Eenmalige activiteiten

Activiteiten 

Maandag  Crea-ochtend    10.30 – 12.00 uur
Het Zamen  Locatie: 1e etage, kamer 1042

Maandag  Koersbal    14.00 – 16.00 uur
Het Zamen  Locatie: het Atrium

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

Dinsdag  Zangkoor    14.30 – 16.00 uur (oneven week)
Huize Eykenburg  Locatie: het restaurant

Dinsdag  Biljarten    11.00 – 12.15 uur
Huize Eykenburg  Locatie: het restaurant

Woensdag  Koersbal    14.00 – 16.00 uur
Huize Eykenburg  Locatie: het restaurant

Woensdag  Bewegingsactiviteit    10.15 – 11.00 uur en 11.15 – 12.00 uur
Huize Eykenburg  Locatie: de Fysioruimte 

Donderdag  Computerles iPad les    14.00 – 16.00 uur
Huize Eykenburg  Locatie: het restaurant

Vrijdag  Bingo    14.00 – 16.00 uur (even week)
Huize Eykenburg  Locatie: het restaurant

Vrijdag  Bewegingsactiviteit    vanaf 13.45 uur
Het Zamen  Locatie: het Atrium

Dinsdag 23 juli   Hip Mode    10.00 – 12.00 uur
Huize Eykenburg 

Dinsdag 23 juli   Hip Mode    12.30 – 16.00 uur
Het Zamen 

Woensdag 25 september  Lafi Mode    11.00 – 13.00 uur
Het Zamen  

Donderdag 26 september  Mandoline orkest    14.30 – 16.00 uur
Huize Eykenburg 



Prijspuzzel
‘Lente in mijn bol’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben vele 
reacties mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Dhr. Schrevelius 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 12 augustus 2019.

D B S D A N A V A H O N O L U L U

S A D A T S P A A K K O E W E I T

A N T T A B B A R L I S S A B O N

N G T S A F L E B E L G R A D O W

T K T E M O R S I N G A P O R E G

I O M J K E N O T S G N I K L R B

A K E N I I L O P I R T E L U O N

G O L A V H E L S I N K I B E O D

O P A R A M A R I B O N M D T M P

B E Z O J A R I E W G E A L L A Y

R N U H K T C G N T X P I L E D O

A H R A Y O C A O U E M M O S R N

S A E N E G A N L S A T O N S E G

I G J O R O K A T H M A N D U T Y

L E D I N B U R G H R I A E R S A

I N O T G N I H S A W P C N B M N

A R A K N A M L O H K C O T S A G

ACCRA
KOEWEIT
AMSTERDAM
KOPENHAGEN
ANKARA
LISSABON
BANGKOK
LONDEN

BELFAST
LUXEMBURG
BELGRADO
MONACO
BOEDAPEST
ORANJESTAD
BOGOTA
PARAMARIBO

BRASILIA
PYONGYANG
BRUSSEL
RABBAT
EDINBURGH
REYKJAVIK
HAMILTON
RIGA

HANOI
ROME
HAVANA
SANTIAGO
HELSINKI
SINGAPORE
HONOLULU
STOCKHOLM

JERUZALEM
TRIPOLI
KAAPSTAD
WASHINGTON
KATHMANDU
WELLINGTON
KINGSTON
WILLEMSTAD
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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?


